
 

 
 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
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ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บานเกาวิทยา)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องคการมหาชน) 

 
 
 



 

๑ 
 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บานเกาวิทยา) ตั้งอยูเลขท่ี 
๔๔๔  หมูที่ ๑ ตำบลบานเกา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดกาญจนบุรี เปดสอนต้ังแตช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ คณะผูประเมินไดตรวจ
เยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
ดังน้ี 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)    
๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดาน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผูเรียน  ดีมาก 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีมาก 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  ดีมาก 

 
จุดเดน  

ดานคุณภาพของผูเรียน  
๑. ผูเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณตามท่ีสถานศึกษากำหนด “สุภาพ นอบนอม”   
๒. ผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบเห็นไดจากการปฏิบัติหนาที่ประจำวันของผูเรียน

รายบุคคล  
๓. ผูเรียนมีความสามารถดานกีฬา ดนตรี นาฏศิลป ตามความสามารถเฉพาะตัว 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
๑. ผูบริหารมีภาวะผูนำสูง มองการณไกลมีแนวคิดที่จะพัฒนาผูเรียนโดยยึดหลักความ

แตกตางระหวางบุคคลในการจัดหลักสูตรและแผนการเรียน สถานศึกษามีปรับปรุงและจัดทำหลักสูตร
และแผนการเรียนที่หลากหลายและทำบันทึกขอตกลงกับหนวยงานตาง ๆ เชน หองเรียนเตรียมทหาร 
กับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๙ คายสุรสีห กาญจนบุรี หองเรียนเตรียมพยาบาล กับ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม หองเรียนเตรียมครุศาสตร กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
หลักสูตรทวิศึกษา กับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หองเรียนอัจฉริยภาพทางดานกีฬา  

๒. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื ้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ ปลอดภัย รมร่ืน สวยงาม และสะอาด 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  
๑. ครูทุกกลุ มสาระการเรียนรูจัดการเรียนการสอนแบบ Active  Learning การสอน 

STEM การสอนแบบโครงงาน จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนฐาน ครูมีความรูความสามารถ มุงมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ ทุมเท เสียสละ มีความ
ชำนาญการที่โดดเดนทางดาน กีฬา กรีฑา ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป งานเกษตรกรรม การงาน



 

๒ 
 

อาชีพ งานคหกรรม สามารถเปนแบบอยางใหกับหนวยงานอื่น ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอทั้งที่เปนความ
ตองการของตนเอง งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสูวิชาชีพ ครูใชแหลงเรียนรูท้ังภายใน
และนอกสถานศึกษา จัดทำวิจัยช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน    

 ๒. ครูสรางวินัยเชิงบวกกับผูเรียนโดยจัดบรรยากาศ ส่ิงแวดลอมในหองเรียนตามโครงการ
หองเรียนคุณภาพ มีสื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมุม
ความรู ฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน Basic classroom English มีปายคุณธรรม อัต
ลักษณและมุมความรูอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานตาง ๆ ใหเกิดข้ึนกับผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจอยางหลากหลาย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ดานคุณภาพของผูเรียน  
๑. ควรพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึนเพ่ือเตรียมความพรอมสูการประกอบอาชีพ 

และการเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึนไป 
๒. ควรพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห แกปญหา เชื ่อมโยงความรู  และ

ประสบการณมาใชในการสรางนวัตกรรมของผูเรียนสรรคส่ิงใหมอยางตอเน่ือง  
๓. ควรพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ

พัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทำงาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม   
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   

สถานศึกษายังขาดการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียน 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  
ครูควรจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยาง

หลากหลายและใชแหลงเรียนรูในการพัฒนาตนเอง 
 
ขอเสนอแนะตามนโยบายจากหนวยงานตนสงักัด หรือภาครัฐ  

ดานคุณภาพของผูเรียน  
สถานศึกษาควรจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยนำผล

การทองสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ในปการศึกษาที่ผานมาเปนฐานขอมูล Baseline ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในปการศึกษาตอไป 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
๑. สถานศึกษาควรนำผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป ๒๕๖๒ มา

วิเคราะหความสำเร็จวาบรรลุตามคาเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม เพ่ือนำไปใชในการวางแผนของปถัดไป 
๒. การกำหนดคาเปาหมาย ควรศึกษาขอมูล ผลการประเมินตาง ๆ ที่ผานมา เพ่ือเปน

ฐานขอมูลในการกำหนดคาเปาหมาย ควรประชุมคณะครูเพ่ือกำหนดผูรับผิดชอบแตละมาตรฐาน และ
นำผลการวิเคราะหความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาสูการปฏิบัติจริง 



 

๓ 
 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  
๑. สงเสริมสนับสนุนครูผูสอนใหมีความรูและทักษะเกี่ยวกับการสรางขอสอบ O-NET, 

PISA ท่ีเนนกระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือนำไปประยุกตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๒. สงเสริมสนับสนุนครูผูสอนในสถานศึกษาวิเคราะหผลการประเมินชาติเพื่อวินิจฉัย

มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่ตองปรับปรุงและพัฒนาอยางเรงดวน และนำผลการวิเคราะหมาใชใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ขอเสนอแนะ  

ดานคุณภาพของผูเรียน   
๑. สถานศึกษาเรงรัดยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทุกกลุมสาระการเรียนรูใหผูเรียน

ผานเกณฑรอยละ ๕๐ เพ่ิมข้ึนตามเปาหมายของสถานศึกษา    
๒. สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ 

พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการติดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแกปญหาอยางมีเหตุผล   

๓. สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนดานความสามารถทางดานอาชีพ ความสามารถทางดาน
วิชาการโดยใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง 

๔. สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเกี ่ยวกับการนอมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ ไดอยางย่ังยืน 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน   ๑  ป 
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   

สถานศึกษาควรจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน เชน สารสนเทศของการดูแลชวยเหลือนักเรียน สารสนเทศ
การดำเนินโครงการตาง  ๆสารสนเทศการพัฒนาครูและบุคลากร  

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  

๑. ครูควรพัฒนาทักษะทางดานภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ /ภาษาจีน/ ภาษาญ่ีปุน /
ภาษาพมา ใหกับผูเรียนใหมากย่ิงข้ึน   

๒. ควรสงเสริมใหครูท่ีมีความสามารถ ชำนาญการและโดดเดนทางดาน กีฬา กรีฑา ดนตรี
ไทย ดนตรีสากล การงานอาชีพ ศิลปะ งานเกษตรกรรม งานคหกรรม ใหสามารถพัฒนาผูเรียนไดอยาง
เต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ   

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน   ๑   ป 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  
ดานคุณภาพของผูเรียน  

๑. นวัตกรรมของสถานศึกษาดานผูเรียน ในแตละวิธีการควรไดรับการเผยแพรบนเว็ปไซต 
เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสถานศึกษา 



 

๔ 
 

๒. ควรสงเสริมความเปนเลิศตามวิชาชีพสำหรับผู เร ียนที ่ไมศึกษาตอในระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเรียนรูสูอาชีพ 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูเกี ่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาควรดำเนินรักษา

มาตรฐาน และยกระดับใหสูงข้ึน เชน การเผยแพรผลงานนวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดีทางสังคมออนไลน 
หรือการเขารับการประเมินเพ่ือยกระดับสูระดับชาติตอไป 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  
การพัฒนาสูนวัตกรรมตนแบบทางดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active  

Learning ครูผูสอนจะตองทำการวิเคราะหหลักสูตร สาระการเรียนรู ใหมีความเขาใจอยางถองแทและ
แบงหนวยการเรียนรูใหชัดเจน ออกแบบกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติจริงได เชน สวนที่เปนเนื้อหาควรให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองแลวสรุปองคความรูดวยผังมโนทัศน ความคิด แลวลงมือปฏิบัติจริง 
เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน การคนควา เกิดทักษะความรู ทักษะการคิด ทักษะปฏิบัติ  มีการ
วัดผลประเมินผลจากสภาพจริง และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงทางดานกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ มีผลงานเกิดข้ึนหลังจากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน สามารถเปนตนแบบแกบุคลากรในสถานศึกษาหรือสถานศึกษาอ่ืน ตอไป      
 
สรุปประเด็นจากหนวยงานตนสังกัด    

๑. ควรนำผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป ๒๕๖๒ มาวิเคราะห
ความสำเร็จวาบรรลุตามคาเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม เพ่ือนำไปใชในการวางแผนของปถัดไป 

๒. การกำหนดคาเปาหมาย ควรศึกษาขอมูล ผลการประเมินตาง ๆ ที่ผานมา เพ่ือเปน
ฐานขอมูลในการกำหนดคาเปาหมาย ควรประชุมคณะครูเพ่ือกำหนดผูรับผิดชอบแตละมาตรฐาน และ
นำผลการวิเคราะหความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาสูการปฏิบัติจริง 

๓. สงเสริมสนับสนุนครูผูสอนใหมีความรูและทักษะเกี่ยวกับการสรางขอสอบ O-NET, 
PISA ท่ีเนนกระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือนำไปประยุกตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๔. สงเสริมสนับสนุนครูผูสอนในสถานศึกษาวิเคราะหผลการประเมินชาติเพื่อวินิจฉัย
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่ตองปรับปรุงและพัฒนาอยางเรงดวน และนำผลการวิเคราะหมาใชใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๕. จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยนำผลการทองสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ในปการศึกษาที่ผานมาเปนฐานขอมูล Baseline ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในปการศึกษาตอไป 
 
สรุปผลการประเมินความโดดเดน  

สถานศึกษามีความโดดเดน คือ การสงเสริมความสามารถพิเศษทางดานกีฬา เปนตนแบบโดด
เดน ไดรับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 



 

๕ 
 

ตอนที่  ๑  ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
๑. ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บานเกาวิทยา) ตั้งอยูเลขที่ ๔๔๔ 
หมูที่ ๑ ตำบลบานเกา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท ๐๓๔-๖๗๐๘๓๓ โทรสาร 
๐๓๔-๖๗๐๘๓๓ Website http://:BKVKAN.ac.th www.facebook.com/โรงเรียนองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาญจนบุรี๑-บานเกาวิทยา-๑๗๓๗๐๒๙๑๒๓๒๑๖๕๖๓ 
 
๒. หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 
          องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 
๓. สรุปขอมูลสำคัญของสถานศึกษา 

๓.๑ จัดช้ันเรียนต้ังแตช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๖ 
๓.๒ จำนวนผูเรียน จำแนกตามระดับช้ัน ดังน้ี  

ระดับช้ันท่ีเปดสอน 
จำนวน

หองเรียน 

จำนวน 
ผูเรียนปกติ (คน) 

จำนวนผูเรียน   
ท่ีมีความตองการ

พิเศษ (คน) 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 8 135 102 - - 237 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 7 138 105 - - 243 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 6 116 68 - - 184 
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 6 67 70 - - 137 
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 3 38 34 - - 72 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 3 41 40 - - 81 

รวม 33 535 419 - - 954 
รวมทั้งสิ้น 33 535 419 - - 954 

  
๓.๓ ขอมูลบุคลากร (ไมนับซ้ำ) 

: ผูบริหารสถานศึกษา   จำนวน   ๕ คน 
: ครูมัธยมศึกษา    จำนวน ๔๘ คน 

  : บุคลากรสายสนับสนุน   จำนวน ๒๔ คน 
สรุปอัตราสวน 

 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ระดับมัธยมศึกษา 

: อัตราสวนของจำนวนผูเรียน : ครู เทากับ ๑๙ : ๑ 
: อัตราสวนของจำนวนผูเรียน : หอง เทากับ ๒๘ : ๑ 
: มีจำนวนครู  ครบช้ัน   ครบช้ัน    ไมครบช้ัน  ในระดับช้ัน......................... 
: ภาระงานสอนของครู โดยเฉล่ียช่ัวโมง : สัปดาห เทากับ ๒๐ : สัปดาห  

 *หมายเหต ุการนับจำนวนจำนวนครูหรือผูดูแลเด็กใหนับเฉพาะผูท่ีทำสัญญาต้ังแต ๙ เดือนข้ึนไปเทาน้ัน 



 

๖ 
 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
๒.๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน   
ผลการดำเนินงาน 

สถานศึกษากำหนดเปาหมาย/เกณฑในการพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกับบริบทและสภาพจริง
ของผูเรียนกับหนวยงานตนสังกัด มีคณะกรรมการรวมประชุมนำผลการประเมินมาใชในการตั้งคา
เปาหมายในการพัฒนา สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายใน โดยกำหนดคา
เปาหมายในการพัฒนามาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรายงานตอองคการบริหารสวนจังหวัด
กาญจนบุรี 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี หนวยงานตนสังกัดไดจัดทำบันทึกขอตกลงรวมกับ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เพ่ือใหศึกษานิเทศกดำเนินการนิเทศงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินภายในประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ชุมชน และหนวยงาน
ตนสังกัด สถานศึกษาไดรวมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจัดทำโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือแกปญหาผูเรียนติด ๐ ร มส. สถานศึกษามีการแตงต้ังคณะทำงาน รวบรวม
เอกสาร มีการประมวลผลสรุปขอมูลผูเรียนรายบุคคล รายช้ันเรียน และสรุประดับสถานศึกษา เชน การ
สรุปผลการอานของผูเรียน ฯลฯ  
 สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู เรียน โดยมีการกำหนด
เปาหมายในการพัฒนาผูเรียน วิเคราะหผูเรียนแลวนำผลการวิเคราะหมาวางแผนในการจัดการเรียนรู 
ตามเกณฑระดับชั ้น ผู เรียนไดรับการพัฒนาความสามารถในการอาน การเขียน การสื ่อสาร ตาม
โครงการคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษาขององคการบริหารสวนทองถ่ิน 
สถานศึกษาไดดำเนินการโครงการพัฒนาผูเรียน ดังนี้ โครงการพัฒนาความเปนเลิศ ๘ กลุมสาระการ
เรียนรู โครงการเปดบานจามจุรี โครงการพัฒนาอารมณ สังคม สติปญญา โครงการพัฒนาความเปนเลิศ
ดานกีฬาและกรีฑา โครงการพัฒนาความเปนเลิศดานดนตรีไทย ดนตรีสากลนาฏศิลปและนาฏลีลา 
โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและอัตลักษณของโรงเรียน โครงการเยี่ยมบานนักเรียน 
โครงการสงเสริมสุขภาพแขงขันกีฬาภายใน 

สถานศึกษาไดดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังนี้ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 
กิจกรรมท่ีสงเสริมการทดสอบวัดผลระดับชาติ กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน  
กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน กิจกรรมการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรม
สัปดาหวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กิจกรรมแหเทียนพรรษา กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมธนาคาร
ขยะ กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน กิจกรรมวันคริสตมาส กิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
กิจกรรมปลูกกลาจามจุรี กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเรื ่องเพศ และ
กิจกรรมอบรมวัยรุนวัยใส 

ผูปกครองนักเรียน และชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษา
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ในการจัดการศึกษา และผูปกครองมีความพึงพอใจในการเอา
ใจใสของผูบริหารโรงเรียน และครูเปนอยางดี ผูเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา การจัด



 

๗ 
 

กิจกรรมภายในโรงเรียน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของครู การดูแลเอาใจใสของ
ผูบริหารโรงเรียน 

การศึกษาเอกสารรองรอยการดำเนินงาน พบวา สถานศึกษามีรองรอยการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง มีการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมบรรลุตาม
เปาหมายของโครงการและกิจกรรมท่ีกำหนด   

สถานศึกษามีนวัตกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานท่ี ๑ ดังน้ี  
๑. นวัตกรรม: รักการอาน 

วิธีดำเนินการ 
๑. คัดกรองผูเรียนโดยการทดสอบการอานในวันสมัครเรียนตอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
๒. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดดำเนินการสอนเสริมใหกับผูเรียนท่ีอานหนังสือไมออก 

อานหนังสือไมคลอง 
๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรม “รักการอาน” ใหกับผูเรียนทุกคนโดยใหนักเรียนทุกคนอาน

หนังสือนอกเวลาแลวสรุปบันทึกลงในสมุดบันทึกรักการอานเม่ือส้ินภาคเรียนจะมีการมอบรางวัลใหกับ
ผู เรียนที ่มีผลการบันทึกการอานยอดเยี ่ยม และจัดกิจกรรมการแขงขันสุนทรพจน เลานิทาน
ภาษาอังกฤษ แขงขันคัดลายมือ  กิจกรรมประกวดทำหนังสือเลมเล็ก เปดพจนานุกรม จัดปายนิเทศ 
ฯลฯ  
  ผลการดำเนินงาน 

๑. ผูเรียนผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  
๒. ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน และสามารถอานไดคลองข้ึน  
๓. ผูเรียนมีความสามารถในการสืบคนหองสมุดและแหลงเรียนรูในโรงเรียน สงผลให

ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
ผลการดำเนินงานสงผลใหผูเรียนไดรับรางวัล ดังน้ี  
๑. รางวัลระดับเหรียญทองแดงระดับภาคกลาง กลาวสุนทรพจน ม.๑ - ม.๓ ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จากงานแขงขันทักษะทางวิชาการ ประจำป ๒๕๖๑  
๒. รางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันโครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในการแขงขันทักษะทางวิชาการองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับภาคกลาง คร้ังท่ี ๑๓ “อยุธยาวิชาการ 
๖๐” 

๓. รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดคัดลายมือ ม.๑ - ม.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ในการแขงขันทักษะทางวิชาการองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับภาคกลาง คร้ังท่ี ๑๓ “อยุธยาวิชาการ 
๖๐” 

๔. รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดสุนทรพจน ม.๑ - ม.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ในการแขงขันทักษะทางวิชาการองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับภาคกลาง คร้ังท่ี ๑๓ “อยุธยาวิชาการ 
๖๐” 

๕. รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดสุนทรพจน ม.๔ - ม.๖ ระดับ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในการแขงขันทักษะทางวิชาการองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๑๓ “อยุธยา
วิชาการ ๖๐” 



 

๘ 
 

๖. รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดคัดลายมือ ม.๔ - ม.๖ ระดับ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในการแขงขันทักษะทางวิชาการองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๑๓ “อยุธยา
วิชาการ ๖๐” 

๒. นวัตกรรม: กีฬาสานสัมพันธ 
วิธีดำเนินการ 

๑. คณะกรรมการนักเรียนประชุมวางแผนรวมกับครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล
ศึกษาและผูท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการดำเนินงานกีฬาสีภายใน 

๒. คณะกรรมการนักเรียนมอบหมายใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนผูรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการกีฬาสีของแตละสี 

๓. ผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ดำเนินการประชุมเพ่ือมอบหมายงานการดำเนินงานกีฬา
สีของแตละหนวยสีในแตละดาน เชน กีฬา กองเชียร ขบวนพาเหรดลีดเดอร รวมทั้งการบริหารจัดการ
ภายในหนวยสี 

๔. ผูเรียนดำเนินการตามแผนท่ีวางไว เชน ฝกซอมกีฬา กองเชียร ฯลฯ 
๕. จัดการแขงขันกีฬาในแตละชนิดกีฬา เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือเปนตัวแทนเขารวมการ

แขงขันกีฬาตาง  ๆ 
๖. มีการเก็บตัวฝกซอมกอนการแขงขัน เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนเขารวมการ

แขงขันกีฬา 
ผลการดำเนินงาน 

ผูเรียนไดมีการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แกปญหา สามารถทำงานรวมกันไดเปนอยางดี รูจักการแบงหนาท่ีกัน เชน ฝายกีฬา ฝายกองเชียร  ฝาย
ขบวนพาเหรด ฝายสวัสดิการ เปนตน ผูเรียนรูจักการแกปญหาที่เกิดข้ึนในการบริหารจัดการภายใน
หนวยสีของตนเอง รูจักการวางแผนการดำเนินงานเพ่ือใหหนวยสีของตนประสบความสำเร็จ สงผลใหมี
นักกีฬาในแตละชนิดกีฬา เปนตัวแทนของนักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ ผลการ
ดำเนินงานสงผลใหผูเรียนไดรับรางวัล ดังน้ี  

๑. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูดบอล รุนเยาวชนประเภททีม  
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาหมากรุก รุ น 16 ปชาย การแขงขันกีฬาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ครั้งที่ 35 ระดับภาคกลาง “เมืองกาญจนเกมส 2017” ประจำปการศึกษา     
๒๕60 เปนตัวแทนเขาแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ จังหวัด
ภูเก็ต 

๓. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูดบอล รุนอายุไมเกิน 18 ป ประเภททีม กีฬานักเรียนนักศึกษา
แหงชาติ “ขุนดานเกมส” จังหวัดนครนายก 

๔. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูดบอล รุนท่ัวไปชาย ประเภททีม วูดบอลชิงแชมปโลก ณ จังหวัด
เชียงใหม 

๕. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูดบอล รุนยุวชนชาย-หญิง ประเภททีม วูดบอลชิงแชมปโลก ณ 
จังหวัดเชียงใหม 



 

๙ 
 

๖. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 กีฬาตะกรอ รุนอายุ 18 ป หญิง การแขงขันกีฬาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ประจำปการศึกษา ๒๕61 ณ จังหวัด
ราชบุรี “เมืองโองเกมส 2018” 

๗. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาหมากรุก รุนอายุ 14 ป หญิง การแขงขันกีฬาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ประจำปการศึกษา  ๒๕61 ณ จังหวัด
ราชบุรี “เมืองโองเกมส 2018” เปนตัวแทนเขาแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม 

๘. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูดบอล รุ นอายุไมเกิน 18 ป ประเภทบุคคล กีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ “นครสวรรคเกมส” จังหวัดนครสวรรค 

๙. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูดบอล รุนเยาวชน ประเภทบุคคล กีฬาเยาวชนแหงชาติ “บุรีรัมย
เกมส” จังหวัดบุรีรัมย 

๑๐. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตบอล รุนมัธยมศึกษาตอนตน การแขงขันฟุตบอล
เยาวชนเงินลาน “อบจ.สุพรรณบุรี ลีก คัพ” 

๑๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กีฬาฟุตบอล รุนมัธยมศึกษาตอนปลาย การแขงขัน
ฟุตบอลเยาวชนเงินลาน “อบจ.สุพรรณบุรี ลีก คัพ” 

๑๒. รางวัลชนะเลิศทักษะพ้ืนฐานยอดเย่ียม อันดับที่ 1 ทักษะพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย การแขงขันฟุตบอลเยาวชนเงินลาน “อบจ.สุพรรณบุรี ลีก คัพ” 

๑๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตบอลรุนอายุ 18 ป การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางและสวนภูมิภาค ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) 

๑๔. รางวัลรองชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล รุนอายุไมเกิน 18 ป การแขงขันกีฬาดาวรุงมุงสูกีฬา
แหงชาติ 

๑๕. รางวัลรองชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล รุนอายุ 16 ป การแขงขันฟุตบอล กาญจนบุรีคัพ ณ 
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) 

๑๖. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาหมากรุก  รุ นอายุ 18 ป ชาย การแขงขันกีฬา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ประจำปการศึกษา  ๒๕62       
ณ จังหวัดนครปฐม “นครปฐมเกมส 2019” เปนตัวแทนเขาแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ จังหวัดระยอง 

๓. นวัตกรรม: ตลาดนัดนักเรียน 
วิธีดำเนินการ 

๑. ผูเรียนแตหองเรียนประชุมวางแผนการดำเนินงานตลาดนัดนักเรียน เพ่ือเตรียมกำหนด
สินคาท่ีจะขาย วัสดุ อุปกรณ ท่ีตองใช 

๒. ผูเรียนดำเนินการเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการขายของตามแผนที่วางแผนไว แบง
หนาท่ี ความรับผิดชอบของสมาชิกภายในหอง 

๓. ดำเนินการขายของตามวันและเวลาท่ีสถานศึกษากำหนด  
๔. ผูเรียนจัดทำบัญชีรายรับ-รายจาย ประจำหองเรียนของตนเอง  
๕. ผูเรียนและครูรวมกันสรุปผลการดำเนินงานตลาดนัดนักเรียนของหองตนเองในแตละ

คร้ัง เพ่ือนำขอมูลมาวางแผนในการดำเนินงานในคร้ังถัดไป 



 

๑๐ 
 

ผลการดำเนินงาน 
๑. ผูเรียนมีความรูในการทำบัญชีรายรับ - รายจาย 
๒. ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
๓. ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ สามารถนำประสบการณไปใชการสรางอาชีพ สราง

รายไดระหวางเรียนได  
ผลการดำเนินงานสงผลใหผูเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแขงขันแปรรูป

อาหาร ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ ๔ – ๖ การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

๔. นวัตกรรม  : คหกรรมนำสูอาชีพ 
วิธีดำเนินการ 

๑. สถานศึกษามีแผนการเรียนใหผูเรียนไดเลือกเรียนอยางหลากหลายตามความถนัดและ
ความสนใจ อาทิ แผนการเรียนคหกรรม แผนการเรียนคอมพิวเตอร แผนการเรียนดนตรี นาฏศิลป  
แผนการเรียนพลศึกษา  

๒. สถานศึกษาดำเนินการจัดทำ ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรของแตละแผนการเรียน  
๓. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมชุมนุม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ใหผูเรียนเลือกตาม

ความถนัดและความสนใจ  โดยนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนคหกรรม และนักเรียนที่มีความสนใจ
ทางดานคหกรรมไดฝกทักษะทางดานคหกรรม เพื่อนำไปสู อาชีพและหารายไดใหกับตนเองและ
ครอบครัว 

๕. สถานศึกษาจัดกิจกรรม โครงการ เพ่ือใหผูเรียนไดฝกทักษะทางดานคหกรรม งานฝมือ 
งานประดิษฐ  มีการจัดการแขงขันทักษะ เชน การแขงขันทำขนมไทย งานประดิษฐใบตอง  การ
ประดิษฐของใชจากเศษวัสดุ เปนตน  

ผลการดำเนินงานนวัตกรรมคหกรรมนำสูอาชีพ สงผลใหผูเรียนไดรับรางวัล ดังน้ี   
๑. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดงานประดิษฐรอยมาลัย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ การ

แขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง คร้ังท่ี ๑๔ ประจำป ๒๕๖๑ 
๒. รางวัลเหรียญทอง การประกวดงานประดิษฐรอยมาลัย ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ การ

แขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง คร้ังท่ี ๑๔ ประจำป ๒๕๖๑ 
๓. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดงานประดิษฐจากใบตอง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ การ

แขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง คร้ังท่ี ๑๔ ประจำป ๒๕๖๑ 
๔. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดงานประดิษฐจากใบตอง ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ การ

แขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง คร้ังท่ี ๑๔ ประจำป ๒๕๖๑ 
๕. รางวัลเหรียญทอง การประกวดงานประดิษฐรอยมาลัย ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ การ

แขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ประจำป ๒๕๖๒ คร้ังท่ี ๑๕  สุพรรณบุรีวิชาการ ๖๒ 
๖. รางวัลเหรียญทอง การประกวดงานประดิษฐจากใบตอง ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ การ

แขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ประจำป ๒๕๖๒ คร้ังท่ี ๑๕  สุพรรณบุรีวิชาการ ๖๒ 
 

 



 

๑๑ 
 

๕. นวัตกรรม: ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
วิธีดำเนินการ   

๑. สถานศึกษาสำรวจพื ้นที ่ในเพื ่อจัดฐานการเร ียนรู ใหเหมาะสมกับบริบทและ
สภาพแวดลอมของเพ่ือศักยภาพ ความสามารถของผูเรียน จึงกอใหเกิดฐานการเรียนรูตาง ๆ จำนวน 
๑๒ ฐาน ดังตอไปน้ี 

๑)  ฐานการเรียนรูเกษตรเพียงพอ   ๒)  ฐานการเรียนรูรานสวัสดิการเพียงพอ 
๓)  ฐานการเรียนรูเห็ดนางฟา   ๔) ฐานการเรียนรูธนาคารขยะรีไซเคิล 
๕)  ฐานการเรียนรูผลไมเขง   ๖)  ฐานการเรียนรูผักบุงในตะกรา 
๗)  ฐานการเรียนรูมะนาววงบอ  ๘)  ฐานการเรียนรูขาววงบอ 
๙)  ฐานการเรียนรูมะลิ   ๑๐) ฐานการเรียนรูการเล้ียงเปดไข 
๑๑) ฐานการเรียนรูการเพาะเล้ียงไสเดือน ๑๒) ฐานการเรียนรูการธนาคารโรงเรียน 
๒. ในแตละฐานการเรียนรู มีครูและผูเรียนที่เปนแกนนำดำเนินงานและดูแลกิจกรรมให

เปนไปตามรูปแบบของฐาน  
๓. ครูผูสอนในแตละรายวิชา จะนำผูเรียนหมุนเวียนกันเขาเรียนในฐานการเรียนรู  ท่ี

สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาในบทเรียน ฐานการเรียนรูตามโครงการนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติยังเปนแหลงเรียนรูของชุมชนท่ีเขามาศึกษาหาความรูในฐานตาง ๆ พรอมกับชุมชน
ก็เปนแหลงใหความรูกับครูและนักเรียนเชนเดียวกัน 

ผลการดำเนินการ 
ผู เรียนสามารถนำความรู และประสบการณจากการปฏิบัติงานในแตละฐานไปใชใน

ชีวิตประจำวัน นำความรูและประสบการณไปสรางอาชีพ หรือหารายไดเสริมในระหวางเรียน โดยการ
จำหนายสินคาในตลาดนัดนักเรียนที่ทางโรงเรียนจัดข้ึนในโรงเรียน และรวมกลุมกันขายอาหารในฐาน
การเรียนรานสวัสดิการพอเพียงเพ่ือหารายไดรายระหวางเรียน ในบางฐานการเรียนรูสามารถนำผลผลิต
ท่ีไดใหนักเรียนหอพักนักกีฬาไปแปรรูปเปนอาหารรับประทาน เชน ฐานการเรียนรูการเล้ียงเปดไข  ฐาน
การเรียนรูผลไม ฐานการเรียนรูผักบุง ฐานการเรียนรูเกษตรเพียงพอ ผูเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เชน การเลือกใชของจากวัสดุเหลือใช การประดิษฐ
ของจากเศษวัสดุเพ่ือใชในชีวิตประจำวัน จากผลการดำเนินงานสถานศึกษาและหนวยงานตาง ๆ มา
ศึกษาดูงานเปนจำนวนมาก และผูเรียนไดรับรางวัลดังน้ี  

๑. รางวัลเหรียญทองแดง การประดิษฐส่ิงของจากวัสดุเหลือใช ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ การ
แขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง คร้ังท่ี ๑๔ ประจำป ๒๕๖๑  

๒. รางวัลเหรียญทอง การประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช ระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ การ
แขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง คร้ังท่ี ๑๔ ประจำป ๒๕๖๑ 

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสิ ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ เน่ืองในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจำป ๒๕๖๒ 

๔. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดแขงขันการประดิษฐส่ิงของจากวัสดุเหลือใช (ประดิษฐ
ของตกแตงบาน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแขงขันทักษะวิชาการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ระดับภาคกลาง คร้ังท่ี ๑๓ “อยุธยาวิชาการ ๖๐” 



 

๑๒ 
 

๕. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดแขงขันการประดิษฐส่ิงของจากวัสดุเหลือใช (ประดิษฐ
ของใช) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน การแขงขันทักษะวิชาการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับภาค
กลาง คร้ังท่ี ๑๓ “อยุธยาวิชาการ ๖๐” 

๖. นวัตกรรม: กิจกรรม รด. จิตอาสา   
วิธีการดำเนินงาน 

1. ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเขาเรียนวิชารักษาดินแดน ที่จัดโดย 
จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี  

2. ผูเรียนดำเนินการจัดตั้งกิจกรรมชุมนุมและดำเนินการในวันพุธของทุกสัปดาห และมี
การรวมกิจกรรมตาง  ๆของโรงเรียนท่ีจัดข้ึน รวมท้ังกิจกรรมตาง  ๆในชุมชนและหนวยงานภายนอก  

ผลการดำเนินการ 
ผูเรียนมีจิตสาธารณะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีระเบียบวินัย มีน้ำใจตอผูอ่ืน  เปนไป

ตามอัตลักษณของสถานศึกษา สงผลใหผูเรียนไดรับรางวัล ดังน้ี  
๑. รางวัลเยาวชนดีเดนจากผูบัญชาการ กองพลทหารราบท่ี 9 จากการชวยเหลือผูประสบ

เหตุบนทองถนนและนำสงโรงพยาบาลจนปลอดภัย 
๒. รางวัลจากกองทัพบก กิจกรรม Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge 

คร้ังท่ี 1 จาก พลเอกอภิรัชต คงสมพงษ ผูบัญชาการทหารบก และเกียรติบัตรจากมณฑลทหารบกท่ี 17 
โดย พลตรีวสุ เจียมสุข ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 17 

๓. ไดรับการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีเขารับการประเมิน “สถานศึกษาวิชา
ทหาร” เปนการปลูกจิตสำนึกท่ีดี มีจิตอาสา 

๗. นวัตกรรม: ดนตรีและนาฎศิลปถิ่นฐานไทย 
วิธีการดำเนินงาน 

๑. สถานศึกษาดำเนินการเปดแผนการเรียนตามความตองการของผูเรียนในแผนการเรียน
ดนตรีและนาฏศิลป เพ่ือพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถดานดนตรีและนาฏศิลป และจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๒. สถานศึกษาดำเนินโครงการพัฒนาความเปนเลิศดานดนตรีและนาฏศิลป เพ่ือจัดหา
เครื่องดนตรีสากลและดนตรีไทย ชุดเครื่องแตงกายตาง ๆ สงเสริมผูเรียนใหไดมีประสบการณมีทักษะ 
และกลาแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลปในงานและโอกาสตาง  ๆท้ังในโรงเรียน ชุมชน และหนวยงาน
ภายนอก เปนท่ียอมรับของชุมชนและหนวยงานตาง  ๆ

ผลการดำเนินงาน 
ผูเรียนมีความรู ความสามารถดานดนตรีและนาฏศิลป สามารถแสดงในงานโอกาสตาง  ๆ

และการแขงขันทางวิชาการฯ เปนที่ยอมรับในความสามารถของชุมชนและหนวยงานตาง ๆ สงผลให
ผูเรียนไดรับรางวัล ดังน้ี  

๑. รางวัลเหรียญทอง การประกวดแขงขันรองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย การแขงขันทักษะวิชาการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับภาคกลาง 
คร้ังท่ี ๑๓ “อยุธยาวิชาการ ๖๐” 

๒. รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมลูกทุงพรอมแดนเซอรระดับมัธยม ระดับช้ัน ม.๑ 
– ม.๖ การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง คร้ังท่ี ๑๔ ประจำป ๒๕๖๑  



 

๑๓ 
 

๓. รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมรองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา ระดับช้ัน ม.๔ 
– ม.๖ การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง คร้ังท่ี ๑๔ ประจำป ๒๕๖๑  

๘. นวัตกรรม: กิจกรรมสานสัมพันธ “ปลูกกลาจามจุรี” 
วิธีดำเนินการ 

๑.ประชุมรวมวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมระหวางครูและ
คณะกรรมการนักเรียน และตัวแทนจากแตละหองเรียน แตละสายช้ัน 

๒. กำหนดใหมีฐานกิจกรรม 7 ฐาน ประกอบดวย 
๑) ฐานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ียึดเหน่ียวจิตใจ ๒) ฐานวิชาการเร่ืองสำคัญใกลตัว 

 ๓) ฐานเพลงมารช ร้ัวสมฟา   ๔) ฐานวินัยฝายปกครอง ตองสำคัญ 
 ๕) ฐานอัตลักษณ คำขวัญ รูตัวตน  ๖) ฐานกีฬา สามัคคีพ่ีนองฮาเฮ 
 ๗) ฐานอำนวยการ 

๓. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม โดยเนนใหรุ นพี่เปนผูดำเนิน
กิจกรรม ครูเปนท่ีปรึกษา  

๔. คณะทำงานปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายโดยใหผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ เปน
ผูจัดกิจกรรมรวมกับคณะกรรมการนักเรียน 

ผลการดำเนินงาน 
๑. ครูและผูเรียนโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี (บานเกาวิทยา) ทุกคน

ไดรับการเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ 
๒. ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนองคการบริหารสวน

จังหวัดกาญจนบุรี  (บานเกาวิทยา) ไดรับการสรางเจตคติท่ีดีและการปรับตัวกับสถานศึกษาใหม  
ผลการดำเนินงานสงผลให ผูเรียนมีเจคคติที่ดี เสริมสรางความสามัคคี และครูผูสอนไดรับ

รางวัล ดังน้ี 
๑. นางสาวไพลิน ปรึกษา ไดรับคัดเลือกและยกยองวามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคม

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
๒. นางสาววริศรา วรรณไชย ไดรับคัดเลือกและยกยองวามีความประพฤติดี จากพุทธ

สมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
๙. นวัตกรรม: สุขภาพดี ๓ อ. (อารมณ อาหาร ออกกำลังกาย)    
วิธีการดำเนินงาน 

๑. กิจกรรม “ความฉลาดทางอารมณ โดยยึดหลัก SMART” ดำเนินการประชุมครูในกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือวางแผนการดำเนินกิจกรรม “ความฉลาดทางอารมณ โดย
ยึดหลัก SMART”  

๒. กิจกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพดี ดำเนินการประชุมครูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา เพ่ือวางแผนการออกเก็บขอมูลอาหาร และเครื่องดื่มภายในโรงเรียนใหไดมาตรฐานความ
ปลอดภัยตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กำหนด ใหความรูเกี่ยวกับการเลือก
รับประทานอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไดมาตรฐานความปลอดภัยใหแกผูเรียนโดยสอดแทรกไปในการเรียน
การสอนสุขศึกษาในทุกระดับช้ัน จัดทำเอกสารประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับเลือกรับประทานอาหาร 



 

๑๔ 
 

และเครื่องดื่มที่ไดมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ือใหผูเรียนนำไปใชประโยชนและนำไปเผยแพรตอใหกับ
บุคคลในครอบครัวและชุมชนได 

๓. กิจกรรมแคขยับเทากับออกกำลังกาย ดำเนินการประชุมครูในกลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา เพ่ือวางแผนการออกกำลังกายตอนเชาของทุกวันพุธ เพ่ือใหผูเรียนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง แจงผูเรียนใหแตงกายดวยชุดพลศึกษาทุกวันพุธ เพ่ือออกกำลังกายหลังกิจกรรมเคารพธงชาติใช
เวลาไมเกิน ๑๐ นาทีทุกสัปดาห จัดครูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เวียนกันนำออก
กำลังกายในแตละเชาของวันพุธ ดำเนินการฝกผูเรียนระดับช้ันตาง  ๆเวียนมาเพ่ือเปนผูนำออกกำลังกาย 
พรอมท้ังบอกประโยชนท่ีไดรับจากการออกกำลังกาย  

ผลการดำเนินงาน 
ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงจากการเขารวมกิจกรรมสุขภาพดี ๓ อ. (อารมณ อาหาร 

ออกกำลังกาย) สามารถเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน และออกกำลังกายเปนประจำ  สงผลให
ผูเรียนไดรับรางวัล ดังน้ี  

๑. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูดบอล รุนเยาวชน ประเภทบุคคล กีฬาเยาวชนแหงชาติ “นาน
เกมส” จังหวัดนาน 

๒. รางวัลรองชนะเลิศ กีฬาวูดบอล รุนอายุไมเกิน 18 ป ประเภทบุคคลแฟรเวย กีฬา
นักเรียนนักศึกษาแหงชาติ “นครสวรรคเกมส” จังหวัดนครสวรรค 

๓. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาฟุตซอลชาย ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน การแขงขัน
งานเปดบานวิชาการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

๔. รางวัลชนะเลิศ ฟุตซอลชาย รุนอายุ 12 ป งานมหกรรมกีฬา–วิชาการ “เปดบาน
จามจุรี” คร้ังท่ี 2 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บานเกาวิทยา) 

๕. รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล 13 ป การแขงขันฟุตบอลเยาวชน 13 ป (U13) “ARMY 
LAND CUP” ชิงถวยผูบัญชาการกองพลทหารราบท่ี 9 ณ สนามกีฬากลางกองพลทหารราบท่ี 9 

๖. รางวัลเหรียญเงิน ว่ิง 100 เมตร กรีฑา รุนอายุ 16 ป ชาย การแขงขันกีฬาดาวรุงมุง
สูกีฬาแหงชาติ 

๗. รางวัลเหรียญเงิน ว่ิง 200 เมตร กรีฑา รุนอายุ 12 ป ชาย การแขงขันกีฬาดาวรุงมุง
สูกีฬาแหงชาติ 

 
สรุปการประเมินดานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน มีระดับคุณภาพ  ดีมาก  
จุดเดน  

๑ ผูเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณตามท่ีสถานศึกษากำหนด “ สุภาพ นอบนอม”                                     
 ๒. ผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบเห็นไดจากการปฏิบัติหนาท่ีประจำวันของผูเรียนรายบุคคล  

๓. ผูเรียนมีความสามารถดานกีฬา ดนตรี นาฏศิลป ตามความสามารถเฉพาะตัว 
 
จุดที่ควรพัฒนา   

๑. ควรพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึนเพ่ือเตรียมความพรอมสูการประกอบอาชีพ และ
การเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึนไป 



 

๑๕ 
 

๒. ควรพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห แกปญหา เช่ือมโยงความรู และประสบการณ
มาใชในการสรางนวัตกรรมของผูเรียนสรรคส่ิงใหมอยางตอเน่ือง  

๓. ควรพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทำงาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม   
       
ขอเสนอแนะ  

๑. สถานศึกษาเรงรัดยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทุกกลุมสาระการเรียนรูใหผูเรียนผาน
เกณฑรอยละ ๕๐ เพ่ิมข้ึนตามเปาหมายของสถานศึกษา    

๒. สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ 
พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการติดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแกปญหาอยางมีเหตุผล   
 ๓. สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนดานความสามารถทางดานอาชีพ ความสามารถทางดาน
วิชาการโดยใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง 
 ๔. สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ ไดอยางย่ังยืน 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน   ๑  ป 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  

๑. นวัตกรรมของสถานศึกษาดานผูเรียน ในแตละวิธีการควรไดรับการเผยแพรบนเว็ปไซต 
เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสถานศึกษา 

๒. ควรสงเสริมความเปนเลิศตามวิชาชีพสำหรับผูเรียนท่ีไมศึกษาตอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี
๔ ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเรียนรูสูอาชีพ 
 
ดานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการดำเนินงาน 

สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายการพัฒนาหรือเปาประสงค จุดเนน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและกลยุทธโดยการมีสวนรวม เนนการกระจายอำนาจ มีการมอบหมายภาระงาน
ตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนท้ังส่ีฝาย มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปและปฏิทิน
งานของสถานศึกษาอยางเปนระบบและตอเน่ืองภายใตการกำกับติดตามของผูรับผิดชอบตามโครงสราง
การบริหารของสถานศึกษา มีการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนทุกเดือน 
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ วางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา นำ
แผนไปปฏิบัติเพ่ือติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง มีการประเมินดวย
รูปแบบที่หลากหลายและสรุปรายงานผลเม่ือส้ินปการศึกษาโดยมีคำส่ังแตงตั้งผูรับผิดชอบชัดเจน การ
ดำเนินงานโครงการตาง ๆ มีการตั้งวัตถุประสงค/เปาหมาย มีการดำเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ที่เห็น
รองรอยไดจากภาพถาย มีการประเมินความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค/เปาหมาย 
โดยใชรูปแบบการประเมินที่หลากหลายท้ังแบบวัดความรูความเขาใจ แบบสังเกต แบบประเมินผลงาน
ซ่ึงเลือกใชไดเหมาะสมกับสอดคลองกับกิจกรรมและวัตถุประสงค/เปาหมาย มีการประเมินความพึง



 

๑๖ 
 

พอใจของผูมีสวนรวมผูรับผิดชอบโครงการไดสรุปและรายงานผลตอผูรับผิดชอบในฝายบริหารท่ี
โครงการน้ันบรรจุอยูในแผนงาน  

สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มี
ระบบการนิเทศภายใน นำขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากรผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา มีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีเนนคุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนรู นอกหองเรียนรอบดานและทุก
กลุมเปาหมาย พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรูและมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  

สถานศึกษากำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ในระดับดีเลิศ 
และรายงานผลการประเมินฯ ในระดับดีเลิศ ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการบรรลุเปาหมาย การ
บริหารงานดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการประเมินการใชหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ผูบริหารเปนคนรุนใหมที่มีวิสัยทัศนเชิงบวกและมองการณไกล ไดจัด
ใหมีหลักสูตรท่ีหลากหลายเพ่ือสงเสริมและพัฒนาผูเรียนไดอยางท่ัวถึงตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน
นอกเหนือไปจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติ เชน หองเรียนเตรียมทหารกับกองพันทหารราบท่ี ๓ 
กรมทหารราบท่ี ๙ คายสุรสีห กาญจนบุรี หองเรียนเตรียมพยาบาลกับมหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม 
หองเรียนเตรียมครุศาสตร กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรทวิศึกษากับวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนบุรี หองเรียนอัจฉริยภาพทางดานกีฬา สถานศึกษาไดจัดแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนเอื้อตอ
การเรียนรูบรรยากาศรมร่ืน สวยงาม และสะอาด เปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มีการใหบริการ
สื่อ ใหบริการอินเทอรเน็ตแกครูและผูเรียนเพ่ือสืบคนขอมูล ครูไดรับการพัฒนาทั้งจากตนสังกัดและ
หนวยงานทางการศึกษาอื ่นและจากการนิเทศเชิงวิชาการจากฝายบริหารอยางสม่ำเสมอตลอดป
การศึกษา 
 
สรุปการประเมินดานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเดน  

๑. ผูบริหารมีภาวะผูนำสูง มองการณไกลมีแนวคิดที่จะพัฒนาผูเรียนโดยยึดหลักความแตกตาง
ระหวางบุคคลในการจัดหลักสูตรและแผนการเรียน สถานศึกษามีปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรและ
แผนการเรียนที่หลากหลาย และทำบันทึกขอตกลงกับหนวยงานตาง ๆ เชน หองเรียนเตรียมทหารกับ
กองพันทหารราบที ่ ๓ กรมทหารราบท่ี ๙ คายสุรสีห กาญจนบุรี หองเรียนเตรียมพยาบาลกับ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม หองเรียนเตรียมครุศาสตรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตร
ทวิศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หองเรียนอัจฉริยภาพทางดานกีฬา  

๒. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ปลอดภัย รมร่ืน สวยงาม และสะอาด 

 
จุดที่ควรพัฒนา   

สถานศึกษายังขาดการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียน 



 

๑๗ 
 

ขอเสนอแนะ  
  สถานศึกษาควรจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน เชน สารสนเทศของการดูแลชวยเหลือนักเรียน สารสนเทศการ
ดำเนินโครงการตาง  ๆสารสนเทศการพัฒนาครูและบุคลากร  

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  

 สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาควรดำเนินรักษามาตรฐาน 
และยกระดับใหสูงข้ึน เชน การเผยแพรผลงานนวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดีทางสังคมออนไลน หรือการ
เขารับการประเมินเพ่ือยกระดับสูระดับชาติตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘ 
 

ดานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ   
ผลการดำเนินงาน 

 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญที่เหมาะสมเปนระบบ 
จากยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู สถานศึกษา
ไดจัดทำโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดแผนการเรียนรูตามความสามารถของผูเรียน อาทิ 
หองเรียนเตรียมทหารสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ หองเรียนเตรียมพยาบาล หองเรียนเตรียม
ครุศาสตร หลักสูตรทวิศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ ๔ หองเรียนอัจฉริยภาพทางดานกีฬา
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ หองเรียนดนตรีไทย ดนตรีสากลและ
นาฏศิลปสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning การสอนสเต็มศึกษา การสอนแบบ
โครงงาน จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและไดนำไปใชในการดำเนินชีวิต 
อาทิ การจัดการะบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไดแก การปลูกพืช/ผัก/ผลไมในตะกรา การเลี้ยงเปด เลี้ยง
ไสเดือน การเพาะพันธุกลาไม การทำปุยชีวภาพ การเพาะเห็ดนางฟา งานคหกรรม การทำอาหารคาว
หวาน การผูกผาและการจับผางานพิธีตาง ๆ การทำบายศรีใบตอง งานมาลัยดอกไมสด การจำหนาย
สินคาในรานสวัสดิการ การออกแบบกราฟ ดีไซด การศึกษาโครงสรางของไตหมู มีการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศดวยระบบสารสนเทศการศึกษาทองถิ่น(SIS)๑๐ ครูใชส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย อาทิ สื่อ DLIT, DLTV, YouTube, E-book, Internet มีการดำเนินการจัดทำแบบ
สรุปการใชคอมพิวเตอร การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบผลงาน ครูใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษารวมทั้งศึกษากับภูมิปญญาทองถิ ่น ครูมีการจัดการชั ้นเรียนเชิงบวก มีการ
ดำเนินการระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน กิจกรรมศิษยเคารพครู-นองเคารพพ่ี กิจกรรมตนกลาจามจุรี 
กิจกรรมปจฉิมนิเทศ กิจกรรมแนะแนว ครูพัฒนาหองเรียนทุกหองเปนหองเรียนคุณภาพ มีวัสดุ อุปกรณ 
ครุภ ัณฑประจำหองอยางเพียงพอ ทุกหองเรียนมีปายสมาชิกของหองเรียน ปายนิเทศ Basic 
Classroom ปายคุณธรรมอัตลักษณ และปายนิเทศวันสำคัญเหตุการณสำคัญ ครูจัดทำเอกสารประจำ
ช้ันเรียน จัดบรรยากาศการเรียนรูในช้ันเรียนเปนไปอยางเหมาะสมและเอื้อตอกระบวนการจัดการเรียน
การสอน มีโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล จัดทำเกณฑการ
วัดผลและประเมินผลอยางชัดเจนทุกกลุมสาระการเรียนรู วัดผลประเมินผลผูเรียนทางดานการเรียนรู
เปนระยะ มีการบันทึกภายหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งใหขอมูลปอนกลับ ครูใช
โปรแกรมประเมินผลการเรียน ปภ.05/1, ปภ.05/2, ปภ.06, ปภ.07 โปรแกรมการจัดตารางสอน 
ตารางเรียน ครูตรวจสอบผลการเรียนตามระบบสายช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 มีการดำเนินการตรวจสอบ
ประเมินความรูของผูเรียนอยางเปนระบบ ครูทำวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือนำผลการประเมินและการวิจัยมา
ใชในปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีการประชุมครูทุกกลุม
สาระการเรียนรู มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอยางตอเน่ืองโดยมีศึกษานิเทศกของ
จังหวัดกาญจนบุรีเขามามีสวนรวมอยางสม่ำเสมอ ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณดวยกระบวนการ PLC โดยครูไดจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ครูทุก
คนไดรับการพัฒนาใหมีความเช่ียวชาญทางดานวิชาชีพโดยเขารวมกับประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดู
งานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพครูอยางตอเน่ืองทุกปการศึกษา ครูมีนวัตกรรมหรือการปฏิบัติท่ีเปนแบบอยาง



 

๑๙ 
 

ไดแก การฝกทักษะการเลยอัพบาสเก็ตบอล ทักษะพ้ืนฐานการเสิรฟตะกรอลูกลาง การทำอิเล็คโทรสโคป 
อยางงาย ทักษะการกรอระนาด และกระบวนการ A+PLC สูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สามารถนำมาใชในการแกปญหา หรือพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกวาเดิม เปนแบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืน สงผลใหโรงเรียนเปนท่ีศึกษาดูงานของสถานศึกษาอ่ืน  
 
สรุปการประเมินดานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเดน  

๑. ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การสอนสเต็มศึกษา 
การสอนแบบโครงงาน จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเปน
ฐาน ครูมีความรูความสามารถ มุงม่ันตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ทุมเท เสียสละ มีความชำนาญการที่โดด
เดนทางดาน กีฬา กรีฑา ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป งานเกษตรกรรม การงานอาชีพ งานคหกรรม 
สามารถเปนแบบอยางใหกับหนวยงานอื่น ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอทั้งที่เปนความตองการของตนเอง 
งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสู วิชาชีพ ครูใชแหลงเรียนรู ทั ้งภายในและนอก
สถานศึกษา จัดทำวิจัยช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน    

๒. ครูสรางวินัยเชิงบวกกับผูเรียนโดยจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมในหองเรียนตามโครงการ
หองเรียนคุณภาพ มีสื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมุม
ความรู ฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน Basic Classroom English มีปายคุณธรรมอัต
ลักษณและมุมความรูอื่น ๆเพ่ือพัฒนาทักษะทางดานตาง ๆใหเกิดข้ึนกับผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจอยางหลากหลาย 
 
จุดที่ควรพัฒนา   

ครูควรจัดกิจกรรมที่เนนใหผู เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยาง
หลากหลายและใชแหลงเรียนรูในการพัฒนาตนเอง 
 
ขอเสนอแนะ  

๑. ครูควรพัฒนาทักษะทางดานภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ /ภาษาจีน/ภาษาญ่ีปุน/ภาษา
พมาใหกับผูเรียนใหมากย่ิงข้ึน   

๒. ควรสงเสริมใหครูที ่มีความสามารถชำนาญการและโดดเดนทางดานกีฬากรีฑา ดนตรี                    
ไทย ดนตรีสากล  การงานอาชีพ ศิลปะ งานเกษตรกรรม งานคหกรรม ใหสามารถดำเนินการพัฒนา
ผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสนใจ   

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน  ๑ ป 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  
      การพัฒนาสู นวัตกรรมตนแบบทางดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active  
Learning ครูผูสอนจะตองทำการวิเคราะหหลักสูตร สาระการเรียนรู ใหมีความเขาใจอยางถองแทและ
แบงหนวยการเรียนรูใหชัดเจน ออกแบบกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติจริงได เชน สวนที่เปนเนื้อหาควรให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองแลวสรุปองคความรูดวยผังมโนทัศน ความคิด แลวลงมือปฏิบัติจริง 



 

๒๐ 
 

เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน การคนควา เกิดทักษะความรู ทักษะการคิด ทักษะปฏิบัติ  มีการ
วัดผลประเมินผลจากสภาพจริง และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงทางดานกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ มีผลงานเกิดข้ึนหลังจากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน สามารถเปนตนแบบแกบุคลากรในสถานศึกษาหรือสถานศึกษาอ่ืน ตอไป      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๑ 
 

การประเมินความโดดเดน 
 

ผลการประเมินความโดดเดน  
ความโดดเดน ระดับคุณภาพ 

 
การสงเสริมความสามารถพิเศษ

ทางดานกีฬา 
 

 เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
 เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เปนตนแบบหรือมีความโดดเดนระดับทองถ่ิน/ภูมิภาค (C1) 
 ยังไมเปนไปตามเกณฑการพิจารณาการประเมินความโดดเดน 

 
บริบทของสถานศึกษา    

ชุมชนตำบลบานเกาตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ชายแดนที่เสี่ยงตอปญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน
ไทย-พมา เปนชุมชนใหญประกอบดวย ๑๕ หมูบาน และมีพ้ืนที่ติดชายแดน ๓ หมูบานคือ หมูบาน
ตะเคียนงาม หมูบานพุน้ำรอน และบานหวยน้ำขาว มีประชากรประมาณ ๑๓,๒๙๑  คน ประชากรสวน
ใหญในตำบลบานเกามีเช้ือชาติไทยและมีสัญชาติไทยประมาณ ๙๕ % ที่เหลือเปนพวกไมมีสัญชาติซ่ึง
อพยพหนีภัยสงครามหรือเดินทางเขามาหางานทำและอาศัยอยูมานานแลว ชนกลุมนอยพวกนี้ไดแก 
กะเหรี่ยง มอญ และพมา ซ่ึงมักอาศัยรับจางทำงานอยู ตามหมูบานเขตพ้ืนที่ชายแดน ซ่ึงมีทหารคอย
ควบคุมดูแลอยูจึงไมคอยเกิดปญหา ผูเรียนบางคนที่ไมมีสัญชาติไทยจะมีผลเมื่อจบการศึกษาแลวทาง
โรงเรียนไมสามารถออกหลักฐานการศึกษาใหแกเด็กเหลาน้ันได  

ดานขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในตำบลบานเกานั้น สวนใหญยังรักษาประเพณี
ดั้งเดิมของทองถ่ินไวตลอดมา ๙๙ % ของประชากรนับถือศาสนาพุทธ มีวัดอยูในตำบลทั้งส้ิน ๑๐ แหง 
สำนักสงฆ ๑ แหง ชุมชน วัด และโรงเรียนจึงมีการประสานงานในการจัดกิจกรรมทางศาสนารวมกันเปน
ประจำทุกป จนกลายเปนประเพณี เชน เทศกาลแหเทียนจำนำพรรษา เทศกาลทำบุญตักบาตรในวัน
สำคัญทางศาสนา และประเพณีสงกรานต ลอยกระทง ซ่ึงถือเปนประเพณีปฏิบัติสืบตอกันมาจนถึง
ปจจุบัน   

นอกจากการนับถือศาสนาพุทธแลวลักษณะของชุมชนยังมีการผสมผสานความเช่ือในเรื่องไสย
ศาสตรล้ีลับ เชน การทรงเจา ภายในตำบลบานเกามีศาลเจา ๘  แหง และมีการประกอบพิธีกรรมเซน
ไหว บูชาส่ิงเรนลับเหนือ ธรรมชาติและมีการทำพิธีเสียกระบาล ซ่ึงเปนความเช่ือดั้งเดิม แตความเช่ือ
เหลาน้ันก็ไมไดสงผลกระทบตอสังคมสวนรวมแตอยางใด  

ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร อาชีพ
เสริม รับจาง เล้ียงสัตว ปลูกผักสวนครัว และ รับจางท่ัวไป สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะเศรษฐกิจ/ 
รายไดโดยเฉล่ียตอครอบครัว ตอป ๓๐,๐๐๐  บาท 
 

โอกาส 
๑. โรงเรียนมีความพรอมดานครูท่ีมีความรู ความสามารถและทักษะทางดานกีฬา  
๒. โรงเรียนไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดอยางตอเน่ือง 



 

๒๒ 
 

๓. โรงเรียนมีอาคาร สถานท่ี พรอมสำหรับการฝกซอมและการแขงขันกีฬา 

๔. ผูปกครอง/ชุมชนใหการสนับสนุนเปนอยางดี 

 
อุปสรรค 

๑. ระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณในการเขารวมการแขงขันกีฬา 

๒. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอ 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
สถานศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลายใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดของตนเอง เชน 

หองเรียนเตรียมทหาร หองเรียนเตรียมพยาบาล หองเรียนอัจฉริยภาพทางดานกีฬา หองเรียนครุศาสตร 
เปนตน หากพิจารณาผลงานของสถานศึกษามีความโดดเดนดานกีฬาเทานั้น ดังนั้น สถานศึกษาควร
ศึกษาทฤษฎีพหุปญญาของโฮเวิรด การดเนอร ใหนักเรียนทำแบบสำรวจศักยภาพของตนเอง จัดทำเปน
ขอมูลสารสนเทศแลวนำมารวมกันพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหครบทุกดาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๓ 
 

คำรับรองของคณะผูประเมิน 
รายงานน้ีไดตรวจสอบพิจารณาความถูกตองของรายงานในประเด็นตอไปน้ีเรียบรอยแลว 
  ตรวจสอบคำผิด การใชภาษา 
 ตรวจสอบรูปแบบใหเปนไปตามท่ี สมศ. กำหนด 
 ตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคลองตั้งแตเนื้อหา จุดเดน                 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม และการประเมินความโดดเดน
เฉพาะทาง 

 
รายช่ือ ตำแหนง ลงช่ือ 

๑. ดร. นที  ธีรานุวรรตน ประธาน 
 
 

๒. นางโสภา  ชวนวัน กรรมการ 
 
  

๓. นางอภิวันทน  พินทอง กรรมการและเลขานุการ 
 

 
                              วันท่ี ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

 


