
 
 
ชื่อสถานศึกษา  สถานศึกษากาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
สถานที่ตั้ง เลขที่  299  หมู่ 5   ถนนศาลายา-บางภาษี   ต าบลศาลายา   

อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 
พื้นที่ เนื้อท่ี   38  ไร่  9  ตารางวา 
โทรศัพท์ 02-4313614-5, 034-297663   
โทรสาร 034-297664 
ชื่อ Website http://www.kjn.ac.th 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  9 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ตราประจ าสถานศึกษา  

 

รัศมีเหนือพระมงกุฎและพระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง 
พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. อยู่ใต้พระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง 
แถบโบว์สีม่วงตัดขอบสีน้ าเงิน มีชื่อเต็มว่า “กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม”  ตัวอักษรสีเหลืองทอง ใต้พระปรมาภิไธย ย่อ ภ.ป.ร.  

ค าขวัญพระราชทาน รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ  
คติพจน์พระราชทาน “ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย”  ปญัญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ 
อัตลักษณ์ เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ าวิชาการ 
เอกลักษณ์ นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี ตามหลักเบญจวิถีกาญจนา 
วัฒนธรรมสถานศึกษา   “มีระบบอาวุโส มีความรักในองค์กร มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” 
ค่านิยม “เคารพความแตกต่าง  ให้เกียรติซึ่งกันและกัน กล้าคิด กล้าท า  

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง” 
สีพระราชทาน สีเหลือง เป็นสีประจ าวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 

สีม่วง  เป็นสีประจ าวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ต้นไม้ประจ า
สถานศึกษา 

ต้นราชพฤกษ์ 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

http://www.kjn.ac.th/
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

   
     

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ถือก าเนิดขึ้น
จากพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ที่จะจัดสร้างโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมัธยมเพ่ือให้เป็นสถานศึกษามัธยมศึกษา  ในการรองรับ
นักเรียนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ  บุตรหลานข้าราชบริพาร  ทหาร  ต ารวจ
ตระเวนชายแดนและประชาชนทั่วไปในท้องที่จังหวัดนครปฐมได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ซึ่งเป็นการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในท้องถิ่นภูมิภาค    

ส านักพระราชวังจึงได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้ง สถานศึกษา
ดังกล่าวขึ้น   กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมรับพระราชด าริและเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)  ทรงครองสิริราชสมบัติครบ  50  ปี   กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้ง
สถานศึกษาในเขตการศึกษาต่าง ๆ อีก 8 โรง  โดยในระหว่างที่รอพระราชทานชื่อได้ตั้งชื่อสถานศึกษาทั้ง  
9  โรงนี้  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2538  ว่า  “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี”  แล้วมีชื่อจังหวัดต่อท้ายจึงได้ชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองราชย์ครบ  50  ปี  จังหวัด
นครปฐม”  ต าบลศาลายา กิ่งอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ได้พระราชทานมงคลนาม เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2538  ว่า “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม” 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้เสด็จพระราชด าเนินทรงวางศิลาฤกษ์พร้อมทั้งทรงปลูกต้นราชพฤกษ์  เพ่ือเป็นต้นไม้ประจ า
สถานศึกษาเมื่อวันศุกร์ที่  10 มีนาคม 2538 

ขณะทีโ่รงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ก าลัง
ก่อสร้างในสถานที่ตั้งดังกล่าว  โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางราชการให้ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนเป็นการชั่วคราว ณ บริเวณ วัดไร่ขิง อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  และเมื่อการก่อสร้าง
อาคารเรียนบริเวณสถานศึกษาในสถานที่ตั้งจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงได้ด าเนินการย้ายสถานที่ท าการ
เมื่อต้นในปีการศึกษา  2542  และด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน 

  

ประวัติและความเป็นมา
ของโรงเรียน 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

   
 

 

นางสายพิณ     มณีศรี ปฏิบัติหน้าที่   25 มีนาคม 2538 - 30 ตุลาคม 2544 
นางลัดดา        ผลวัฒนะ ปฏิบัติหน้าที่   31  ตุลาคม 2544 - 17 พฤศจิกายน 2547 
ว่าที ่รต.ปิยะ    ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อ านวยการฯรักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่   18  พฤศจิกายน  2547 - 19 มิถุนายน 2548 
นายประเสริฐ   บุญฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่   20  มิถุนายน 2548 – 30  กันยายน 2549 
นายบุญชู        ฉิมพุก รองผู้อ านวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่   1  ตุลาคม 2549 – 3 มกราคม 2550 

นางสุรีย์พร      สุนทรศารทูล ปฏิบัติหน้าที่    4  มกราคม 2550 - 30  กันยายน 2554 
นายจิรวัฒน์     บุญเฉย รองผู้อ านวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อ านวยสถานศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่   1  ตุลาคม 2554 - 13   ตุลาคม 2554 
ดร. นพดล       เด่นดวง ปฏิบัติหน้าที่   14  ตุลาคม  2554  - 30 ตุลาคม 2561 
ดร. สุริยา        ชิณณะพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่   1  พฤศจิกายน  2561  ถึง ปัจจุบัน 

 

 

นายสุริยา         ชิณณะพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

นางสาวสุญาดา   เฮงชัยโย รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
และรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

นางสาวกานดา   หงษ์เวียงจันทร ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
และกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายชาญชัย    ชาญฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 
  

ข้อมูลครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

บุคลากรสายบริหารในปัจจุบัน 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 

นายวรศักดิ์        วชัรก าธร ประธานกรรมการ 
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตตฺนธฺโร) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
พระครูพิพิธธรรมภาณ (สมมิตร อาจารสิริ) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
นายแสงเทียน      อยู่เถา กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายสมเกียรติ      พิณทอง กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายนิพนธ์          ยอดค าปัน กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายอิทธิพัทธ์       เจนวิจักษณ์ กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายสุวรรณ         วังสุขจิต กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายธีรพงศ์          ฟังเร็ว กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
นางประภาวรรณ   ราชศิริส่งศรี กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
นายณัฐวัฒน์        ปริยพาณิชย์ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายยศวรรธน์      เสนนะ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
นางสาวพิทยา      อ้ึงบุญชู กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
นายสายชล         ศรีเอม กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
นายสุริยา           ชิณณะพงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 
 
   

 
บุคลากร 

จ านวนบุคลากรในปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

ผู้บริหารและข้าราชการครู 116 124 127 130 

ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ 2 2 2 2 

พนักงานราชการ 3 3 3 3 

ครูอัตราจ้าง 12 12 11 11 

ลูกจ้างประจ า  2 2 2 2 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 13 17 20 20 

พนักงานขับรถ 3 2 2 2 

ลูกจ้างชั่วคราว 26 24 24 24 

รวม 178 186 191 194 
   

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วนัที่ 10 มถิุนายน 2562 

  

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจ านวนบุคลากรในโรงเรียน จ าแนกตามปีการศึกษา 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 
 

ประเภท จ านวนข้าราชการ 

รวม ช ญ วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

ไม
่มีวิ

ทย
ฐา

นะ
 

ช า
นา

ญ
กา

ร 

ช า
นา

ญ
กา

รพ
ิเศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

พิเ
ศษ

 ตรี โท เอก 

ฝ่ายบริหาร 4 2 2 - - 4 - - - 3 1 

วิทยาศาสตร์ 23 8 15 9 8 6 - - 9 14 - 

คณิตศาสตร ์ 21 9 12 7 10 4 - - 12 8 1 

ภาษาต่างประเทศ 19 2 17 6 10 3 - - 11 8 - 

ภาษาไทย 14 - 14 6 3 5 - - 9 5 - 

สังคมศึกษา ฯ 15 4 11 11 1 3 - - 10 5  

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

5 2 3 2 3 - - - 5 - - 

ศิลปะ 5 3 2 2 - 3 - - 3 2 - 

การงานอาชีพ ฯ 20 10 10 7 7 6 - - 12 8  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 - 4 3 - 1 - - 2 2 - 

รวม 130 40 90 53 42 35   73 55 2 
 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มถิุนายน พ.ศ. 2562 
 

  

ตารางท่ี 2 จ านวนข้าราชการ จ าแนกตามเพศ ต าแหน่งวิทยฐานะ และวุฒิทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 
 

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 496 491 489 486 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 460 489 486 489 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 427 455 484 486 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1,383 1,435 1,459 1,461 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 352 366 369 384 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 322 340 356 369 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 323 321 334 356 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 997 1,027 1,059 1,109 

รวม 2,380 2,462 2,518 2,570 
 

 

 

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 33 38 38 35 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 27 38 34 38 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 25 27 28 34 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 85 103 100 102 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 28 30 29 25 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 14 24 24 29 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 9 16 19 24 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 51 70 72 83 

รวม 136 173 172 185 
 

หมายเหตุ  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2563  ประมาณการจากแผนการจัดชั้นเรียนและการรับสมัครนักเรียน  

 

ตารางท่ี 3 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามปีการศึกษา 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลจ านวนนักเรียนประจ า (หอพัก) 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 
 

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 61 102 95 90 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 - 61 102 95 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 - - 61 102 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 61 163 258 287 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 20 31 30 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 - - 20 31 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 - - - 20 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย - 20 51 81 

รวม 61 183 309 368 
 
หมายเหตุ  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2563  ประมาณการจากแผนการจัดชั้นเรียนและการรับสมัครนักเรียน  

ตารางท่ี 5 จ านวนนักเรียนแผนการเรียน English Program (EP)จ าแนกตามปีการศึกษา 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

   

 
รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

โครงสร้างการบริหาร 

ของโรงเรียน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 
รองผูอ้ านวยการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

หัวหน้า 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
หัวหน้า 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
หัวหน้า 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
หัวหน้า 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
หัวหน้า 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและคร ู

1. งานอ านวยการส านกังาน 

2. งานบริหารหลกัสูตร  

3. งานทะเบียนนกัเรียน 

4. งานวัดและประเมนิผล 

5. งานบริหารกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

6. งานห้องสมุด 

7. งานแนะแนว 

8. งานวิจัยทางการศึกษา 

9. งานกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

10. งานคอมพวิเตอร ์

11. งานจัดการเรียนการสอน 

12. งานนิเทศการศกึษา 

13. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

14. งานส่งเสริมความรู้สู่

ชุมชน 

15. งานส านกัทดสอบ 

  

1. งานอ านวยการส านกังาน 
2. งานวนิัยข้าราชการคร ู
3. งานอัตราก าลัง สรรหา 

และบรรจุแตง่ตั้ง 
4. งานพัฒนาและส่งเสรมิ

ความก้าวหน้าวิชาชีพคร ู
5. งานระบบการดแูล

ช่วยเหลือนกัเรียนและงาน

เครือข่ายผู้ปกครอง 
6. งานวนิัยและความ

ประพฤตนิักเรียน 
7. งานกจิกรรมนกัเรียน 
8. งานเบญจวิถ ี
9. งานป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
10. งานส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 
11. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
12. งานรักษาความปลอดภัย

และจราจร 
13. งานธนาคารความดี 

1.  งานอ านวยการส านักงาน 
2. งานบริหารการเงิน 
3. งานเก็บรกัษาเงิน   
4. งานบริหารบัญช ี
5. งานตรวจสอบบัญช ี
6. งานบริหารพัสดุและ

สินทรัพย์ 
7. งานสารบรรณ  
8. งานระดมทรัพยากร  
9. งานยานพาหนะและรถ

รับ-ส่งนกัเรียน  
10. งานธนาคารโรงเรียน 
  

1. งานอ านวยการส านกังาน 
2. งานอาคารสถานทีแ่ละ

สิ่งแวดลอ้ม 
3. งานประชาสัมพันธ ์  
4. งานโสตทัศนศกึษา 
5. งานอนามัยโรงเรียน 
6. งานโภชนาการ น้ าดื่ม 
7. งานสวัสดกิารครูและ

นักเรียน 
8. งานหอพกันกัเรียน 
9. งานประชาสัมพันธ์ชุมชน 

  

1. งานอ านวยการส านกังาน  
2. งานแผนงาน  
3. งานวิจัยและพัฒนา 
4. งานสารสนเทศ 
5. งานจัดสรรงบประมาณ 
6. งานติดตามและประเมิน

โครงการ 
7. งานควบคุมภายใน 
8. งานประกันคณุภาพ 
9. งานรับนกัเรียน 
10. งานกลุม่กาญจนา

ภิเษกวทิยาลัย 
11. งานสวัสดกิารโรงเรียน 

  

คณะกรรมการกลุ่ม 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

   
 

 
 

 
  

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

แผนผังอาคารเรียน 

A  สนามฟุตบอล 

B  หอพักนกัเรียนหญิง (หอพักภัทรเทพ) 
C  หอพักนกัเรียนชาย (หอพักปิ่นฉัตร) 
D  KPN PARK (อุทยานการศึกษา) 
E  หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ชั้น 3 
  ห้องเรียน ชั้น 2 
  โรงอาหารและ KPN MINIMART ชั้น 1 
F  โดมศูนย์กิจกรรมฯ 
G  KPN Salon 
H  อาคารเรียนกาญจนภูมินทร์ 6 ชั้น 
I  อาคารเรียนใหม่ (ภาษาต่างประเทศ) 4 ชั้น 
  KPN BOOK CORNER ชั้น 1 
K  สนามกีฬา 
J  KPN Sport club ชั้น 2  
  KPN Fitness ชั้น 1 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 
 

 อาคารกาญจนภูมินทร์  เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ  6 ชั้น  1  หลัง   

ชั้นล่าง ประกอบด้วย  ห้องผู้อ านวยการ  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ  ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ  
ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป ห้องพยาบาล ห้องกลุ่มงานนโยบายและ
แผน  ห้องดนตรีสากล ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ห้องสุขาชาย  
6 ห้อง และห้องสุขาหญิง  6  ห้อง 

ชั้นที่ 2  ประกอบด้วย ห้องพิเศษ จ านวน  7 ห้อง ได้แก่  
ห้องด าริราชรังสรรค์  ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องสมุด  ห้องแนะแนว ห้องนาฏศิลป์   
ศูนย์วิชาดนตรีไทยและห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ห้องสุขาชาย 6 ห้อง และ
ห้องสุขาหญิง 6 ห้อง 

ชั้นที่ 3  ประกอบด้วย ห้องพิเศษ จ านวน 13 ห้อง ได้แก่  
ห้องเรียนสีเขียว ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการเคมี  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ห้องสุขาชาย 6 ห้อง และห้องสุขาหญิง 6 ห้อง 

ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องเรียน จ านวน  10  ห้อง  ห้องพิเศษ จ านวน 6 ห้อง ได้แก่  
ศูนย์วิชาภาษาไทยและห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  ห้องสุขาชาย 6 ห้อง  และห้องห้องสุขาหญิง 6  ห้อง 

ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องเรียน จ านวน 10 ห้อง  ห้องพิเศษ จ านวน  6  ห้องได้แก่  
ห้องเฉลิมราชกุมารี  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4  ห้อง  ห้องพักครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์   
ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ห้องสุขาชาย 6 ห้อง ห้องสุขาหญิง 6 ห้อง 

ชั้นที่ 6 ประกอบด้วย  ห้องเรียน จ านวน 10 ห้อง  ห้องพิเศษ จ านวน 4  ห้อง  ได้แก่  
ห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
ศูนย์วิชาสังคมศึกษา  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์  ห้องจริยธรรม  ห้องสุขาชาย 6 ห้อง  ห้องสุขาหญิง  6 ห้อง 

 
  

สภาพปัจจุบันอาคารสถานที่ 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 อาคารสิรินทร์พัฒนา เป็นอาคารเอนกประสงค์  3 ชั้น  

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องอาหารครู   โรงอาหาร ร้านKPN MINIMART  ร้านKPN COPY CENTER 
ธนาคารสถานศึกษา และ  ศูนย์ปฏิบัติการอาชีพอิสระ 

ชั้นที่ 2  ประกอบด้วย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและอาชีพ  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานและอาชีพ ห้องคหกรรม  ห้องพิมพ์ดีด  ห้องอิเล็กทรอนิกส์ ห้องตัดเย็บ  ห้องงาน
ไฟฟ้า   ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องสุขาชาย 2 ห้อง และ
ห้องสุขาหญิง  2 ห้อง 

ชั้นที่ 3  ประกอบด้วย  หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์  ห้องสุขาชาย  3 ห้อง และห้องสุขาหญิง  3 ห้อง   
  

 อาคารเรียน EP (324ล)  ประกอบด้วยห้องเรียน จ านวน 24  ห้องเรียน  

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ร้าน KPN Book Corner  ห้องควบคุมไฟฟ้าและมีพ้ืนที่โล่ง  
ชั้นที่ 2  ห้องจ านวน  8  ห้องได้แก่ ห้อง พักครู 2ห้อง ห้องเรียน 6 ห้อง ห้องน้ า ชาย-หญิง 
ชั้นที่ 3  ประกอบด้วย  ห้องจ านวน  8 ห้อง  ได้แก่ ห้องเรียน 7 ห้อง ห้องสมุดภาษา 1 ห้อง   
ชั้นที่ 4  ประกอบด้วย  ห้องจ านวน  8  ห้อง ได้แก่ ห้องเรียน 8 ห้อง   

 

 อาคารหอประชุม 101 ล-27 (พิเศษ) เป็นอาคารเอนกประสงค์  2 ชั้น  

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย KPN Fitness  1 ห้อง องสุขาชาย  3 ห้อง และห้องสุขาหญิง  3 ห้อง 
และลานอเนกประสงค ์

ชั้นที่ 2  ประกอบด้วย KPN Sport club  สนามกีฬา  Badminton จ านวน 3 สนาม 
 

 โดมศูนย์กิจกรรม พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เป็นสนามกีฬา  

ประกอบด้วย สนามบาสเกตบอล   2 สนาม 
 สนามฟุตซอล  1 สนาม 
 สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 
 สนามเซปักตระกร้อ 1 สนาม 
 สนามแฮนบอล     1 สนาม 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 

 อาคารและสนามอ่ืน ๆ  

คือ อาคารชั่วคราว ประกอบด้วย 
ห้องเรียน (ห้องเรียนกลุ่มศิลปะและดนตรี)  

 
4  ห้อง 

 ห้อง TO BE NUMBER ONE    1  ห้อง 
 อาคารปิ่นฉัตร  อาคารหอพักชาย   3  ชั้น    1  หลัง   
 อาคารภัทรเทพ  อาคารหอพักหญิง  3  ชั้น    1  หลัง   
 บ้านพักครู แบบ 207ล 2  ชั้น  1  หลัง 
 แฟลตภารโรง 3  ชั้น  ( 10 หน่วย) 1  หลัง   
 โรงหุงต้ม    1  หลัง 
 สนามฟุตบอล   1  สนาม 
 สนามเทเบิลเทนนิส  1  สนาม 
 โรงบ าบัดน้ าเสีย   1  หลัง 
 หอถังน้ าบาดาล  2  หลัง 
 โรงรถ  2  โรง 
 โรงเพาะช าชั่วคราว   1  โรง 
 ซุ้มพระ 1  หลัง 
 เสาธง  1  เสา 
 KPN PARK อุทยานการเรียนรู้  1  หลัง 

 

 

 ยานพาหนะ ซึ่งสถานศึกษามีจ านวนยานพาหนะ  จ าแนกตามประเภท ดังนี้ 

 รถบัสขนาดจ านวน  60  ที่นั่ง 1  คัน 
 รถตู ้ 5  คัน 
 รถยนต์ 4  ล้อ 1  คัน 

 รถจักรยานยนต์ 1  คัน 

 

  

ยานพาหนะ 



 
 
 

 

14 

กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

   
 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นแบบสหศึกษา การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
2.   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษานี้ยึดแนวทางตามมาตรฐาน

การศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง   ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่หาความรู้  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และคา่นิยมที่พึงประสงค์  เห็นความส าคัญในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย 
มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ดี  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในยุคนี้ 

นอกจากนี้สถานศึกษาต้องด าเนินการตามโครงการพระราชด าริ  โดยค านึงถึงค าขวัญของ
สถานศึกษาที่ว่า “รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ”   เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการสร้างเยาวชนที่ดีมาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 

 ประเภทของนักเรียนแบ่งเป็น  2  ประเภท 
1. ประเภทนักเรียนประจ า   
2. ประเภทนักเรียนไป – กลับ 

 จ านวนห้องเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 38 ห้องเรียน (ม.1 จ านวน 13 ห้อง, ม.2 จ านวน 13 ห้อง, ม.3 

จ านวน 12 ห้อง) 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 32 ห้องเรียน  (ม.4 จ านวน 11 ห้อง, ม.5 จ านวน 11 ห้อง, ม.6 

จ านวน  10 ห้อง) 
 

 

  

ข้อมูลด้านการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 
 

 
นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี ตามหลักเบญจวิถีกาญจนา 

 
 

 
“เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ าวิชาการ” 

 

 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ ธ ารงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 
 

 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา สามารถใช้ภาษา

เพ่ือการสื่อสาร  บูรณาการความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเบญจวิถี  (เทิดทูนสถาบัน กตัญญู 

บุคลิกดี  มีวินัย  ให้เกียรติ)  และมีความสุขบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมน าแนวพระราชด าริตามศาสตร์

พระราชา  และพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นพลเมืองด ีมีจิตอาสา 
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระบบการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรม  คณิตศาสตร์  (STEM)  และภาษาต่างประเทศ   
เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การศึกษาต่อ  การสร้างอาชีพและการมีงานท า  

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นผู้มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 

6. ส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ  
7. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่ เน้นการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

นโยบายการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Visions) 

พันธกิจ (Mission) 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
บูรณาการความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล  

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเบญจวิถี  (เทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิกดี  มีวินัย  ให้เกียรติ)  
และมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย 

3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน้อมน าแนวพระราชด าริตามศาสตร์พระราชา  
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติ  เป็นพลเมืองดีมีจิตอาสา 

4. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา ระบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรม  คณิตศาสตร์  (STEM)  และภาษาต่างประเทศ   
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การศึกษาต่อ  การมีอาชีพและการมีงานท า  

5. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ส่งเสริมผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใหม้ีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ  
7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

สถานศึกษาได้บริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
กลยุทธ์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  

  

เป้าหมาย (Goals) 

กลยุทธ์ (STRATEGIES) 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

  
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เป็นผู้มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา  
2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจตามหลักธรรมาภิบาล  

การสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละชั้น 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

3. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  การสืบค้น  การน าเสนอ
ผลงาน ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6. ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเบญจวิถีกาญจนา  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

8. ผู้เรียนมีการน้อมน าแนวพระราชด าริตามศาสตร์พระราชา  และพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นพลเมืองดีและมีจิตอาสา  มีความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย 

9. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมมีสุนทรียภาพ  มีลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

11. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ  ด้วยการแนะแนว  และได้รับการพัฒนา
ความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานท าในอนาคต  มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

12. ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

13. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 

 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล

มาพัฒนาผู้เรียน 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
7. ผู้บริหารสถานศึกษา  สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ  และเกิด

ประสิทธิผล 
   
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
5. สถานศึกษามีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ตามนโยบายแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนด  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นตามมาตรฐานสากล 

 

 

1.  มีระเบียบวินัย  บุคลิกภาพ  และสุขภาพกาย-สุขภาพจิตที่ดี    
2. การใฝ่รู้  ใฝ่เรียน    
3. การมีคุณธรรม จริยธรรม  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม    
4. สืบสานงานพระราชด าริและอนุรักษ์ความเป็นไทย    
5. การอ่าน  คิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ตารางท่ี 5  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีความสามารถ
ในการใช้สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทาง
การศึกษา  

1.1 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และจัดสภาพแวดล้อมด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์
เต็มศักยภาพ 

2.  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

2.1  สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย/เพียงพอและ
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.2  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและเพียงพอ  

3.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดย
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจธรรมาภิบาล  การ
สร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน   

3.1  สถานศึกษามีการปรับปรุ งและพัฒนา
โครงสร้างการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจ  การสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

3.2  สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน  และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3.3  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในการส่ง เสริมและ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา  
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละชั้น 

1.1 ผู้เรียนร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80  ที่เรียนภาษาต่างประเทศ
เป็นภาษาท่ีสองผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถ
การสื่อสารในระดับขั้นพ้ืนฐานของมาตรฐานการ
เรียนรู้ของภาษานั้น ๆ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1.3 ผู้เรียนร้อยละ 75  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

2.1 ผู้เรียนร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2.2 ผู้เรียนร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในสาระเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2.3 ผู้เรียนร้อยละ  80  สามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการท างานและอุปสรรคของการ
ท างานในผลงาน/ชิ้นงานของตนเองได้ 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

3.1 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ  80  มีโครงงานและ/
หรืองานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมที่น าไปสู่การขยายผล
อย่างน้อย ๑ ผลงาน  

3.2 ผู้เรียนร้อยละ 80  สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
น าเสนองานได้ 

4. ผู้เรียนมคีวามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 

4.1 ผู้เรียนร้อยละ 90  สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตและสรุปความรู้ด้วยตนเองได้ 

4.2 ผู้เรียนร้อยละ  90  สามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการผลิตชิ้นงานและใช้ในการ
น าเสนองานได้ 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

5.1 ผู้เรียนร้อยละ 75  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียน
รู้อยู่ในระดับดีเลิศข้ึนไป 

5.2 ผู้เรียนร้อยละ 75  มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มีค่าเฉลี่ย
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าผลการทดสอบ
ระดับชาติทุกรายวิชา 

6. ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

6.1 ผู้เรียนร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
อยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

6.2 ผู้เรียนร้อยละ 100  สามารถศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักเบญจวิถีกาญจนา  มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม 

7.1 ผู้เรียนร้อยละ 100  มีผลการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ ระดับดีขึ้นไป 

7.2 ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความเป็นสุภาพบุรุษ 
สุภาพสตรีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลัก
เบญจวิถี (เทิดทูนสถาบัน,กตัญญู,บุคลิกดี,มีวินัย, 
ให้เกียรติ) 

8. ผู้เรียนมีการน้อมน าแนวพระราชด าริ
ตามศาสตร์พระราชา  และพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็น
พลเมืองดีและมีจิตอาสา  มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 

8.1 ผู้เรียนร้อยละ 80  มีการน้อมน าแนว
พระราชด าริตามศาสตร์พระราชา  และพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

8.2 ผู้เรียนร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป  

8.3 ผู้เรียนร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อยู่ในระดับดีข้ันไป     

8.4 ผู้เรียนร้อยละ  90  มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 
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กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

9. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

 

9.1 ผู้เรียนร้อยละ  90  สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง 

9.2 ผู้เรียนร้อยละ  90  มีสัมพันธภาพทางสังคม
อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

10. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคมมีสุนทรียภาพ  มีลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

10.1 ผู้เรียนร้อยละ 100  มีสุขภาพ ร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เก่ียวข้องกับสารเสพติดและ
แก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง 

10.2 ผู้เรียนร้อยละ 100  มีส่วนร่วมในการดูแล 
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

10.3 ผู้เรียนร้อยละ 100  รักและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และให้เกียรติผู้อ่ืน  

10.4 ผู้เรียนร้อยละ 80  มีผลงานที่สร้างจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ 

11. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจ
สู่อาชีพ  ด้วยการแนะแนว  และได้รับการ
พัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงาน
ท าในอนาคต  มีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

11.1 ผู้เรียนทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพ  และการมี
งานท าในอนาคต 

11.2 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

12. ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

12.1  ผู้เรียนร้อยละ 100  ได้รับการวัดและปะ
เมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

13. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับ
การส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 

13.1   ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการ
ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ

การพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100  
ได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย  
20  ชัว่โมงต่อปีการศึกษา 

1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100  
เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) อย่างน้อย 
50 ชั่วโมงต่อปี/ด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100   
มีการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100   
มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์  โดยการปฏิบัติจริงผ่าน
การท าโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดน าไปปรับ
ใช้ในชีวิตได้ 

2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100   
มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยและนวัตกรรม
เป็นฐาน (Research and Innovation Based) 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

3.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100   
มีการพัฒนาและใช้สื่อการสอน  สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

4.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100  
มีการก าหนดแนวทางร่วมกับนักเรียน ในการเรียนรู้
และการปฏิบัติตนในห้องเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ  100  
มีการด าเนินงานด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่
เบญจวิถี 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ  100  
มีการจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและน าผลการ
สังเคราะห์ใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

5.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100   
มีแผนการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร  

5.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100   
มีผลการประเมินการใช้หลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ทุกหลักสูตรอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

6.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100   
มีการนิเทศการสอนอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนรู้อย่างน้อย 1  ครั้ง/ภาคเรียน 

6.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 
มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / แสดงความคิดเห็น
ของครู อย่างน้อย  1 ครั้ง/เดือน 

7. ผู้บริหารสถานศึกษา  สามารถ
บริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ  และ
เกิดประสิทธิผล   

7.1  ผู้บริหารสถานศึกษาร้อยละ 100  สามารถ
บริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  
มีความสามารถบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   
ในระดับดีขึ้นไป 

7.2  ผู้บริหารร้อยละ 100  มีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  
และความคิดริเริ่มที่เนน้การพัฒนาผู้เรียน  ใชห้ลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมิน 
ผลการวิจัย  เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจดัการ 

7.3  ผู้บริหารร้อยละ  100  สามารถจัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  บริหารส่งเสริม
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 

1.1 สถานศึกษามีวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายที่
ชัดเจน มีกลยุทธ์และกระบวนการน ากลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและนโยบาย
หน่วยงานต้นสังกัด 

2. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

2.1  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่
มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์/
พันธกิจ/เป้าหมายสถานศึกษา  

2.2  สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้วยระบบ
การบริหารคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพที่
มุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีผลการ
ด าเนินงาน กิจกรรม โครงการ อยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

3.  สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

3.1  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร และระบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรม  
คณิตศาสตร์  (STEM)  และภาษาต่างประเทศ  

3.2  สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
หลากหลายที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3.3  สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สู่ความเป็นเลิศ 

3.4  สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มุ่งเน้นความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี สมศักดิ์ศรี
ลูกแก้วกาญจนา 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

     4.1  สถานศึกษามีการก าหนดและจัดท ามาตรฐาน
ของสถานศึกษา  ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
     4.2  สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ  และ
จัดท ารายงานประจ าปี  เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา  และน าผลการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
     4.3  สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  
และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา 

5.  สถานศึกษามีการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม  ตามนโยบายแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  
ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนด  เพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้นตามมาตรฐานสากล   

     5.1   สถานศึกษามีการจัดโครงการ/ กิจกรรม  
และผลการด าเนินงาน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของสถานศึกษา 
     5.2  สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรม  เพื่อ
ตอบสนองนโยบาย  จุดเน้น  ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน แต่ละ
มาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  

มาตรฐานการศึกษา   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  ๕ 
๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ๕ 
     ๑.๑  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละชั้น 

 ๕ 

          ๑.๑.๑  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

๘๐.๐๐  

          ๑.๑.๒  นักเรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สองผ่าน
การสอบวัดความรู้ความสามารถการสื่อสารในระดับขั้นพ้ืนฐานของ
มาตรฐานการเรียนรู้ของภาษานั้นๆ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๘๐.๐๐  

          ๑.๑.๓  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๗๕.๐๐  

     ๑.๒  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 ๕ 

         ๑.๒.๑  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๘๐.๐๐  

         ๑.๒.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๘๐.๐๐  

         ๑.๒.๒  นักเรียนสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการ
ท างานและอุปสรรคของการท างานในผลงาน/ชิ้นงานของตนเองได้ 

๘๐.๐๐  

     ๑.๓  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ๕ 
          ๑.๓.๑  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีโครงงานและ/หรืองานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมที่น าไปสู่การขยาย
ผลอย่างน้อย ๑ ผลงาน  

๘๐.๐๐  

          ๑.๓.๒  นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนองานได้ ๘๐.๐๐  
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
     ๑.๔  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร  ๕ 
          ๑.๔.๑  นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้ 

๙๐.๐๐  

          ๑.๔.๒  นักเรียนสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ผลิตชิ้นงานและใช้ในการน าเสนองานได้ 

๙๐.๐๐  

     ๑.๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ๔ 
          ๑.๕.๑  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

๗๕.๐๐  

          ๑.๕.๒  นักเรียนมผีลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  มีค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าผลการทดสอบ
ระดับชาติทุกรายวิชา 

๗๕.๐๐  

     ๑.๖  ความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ๕ 
          ๑.๖.๑  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  อยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

๘๐.๐๐  

          ๑.๖.๒  นักเรียนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ๑๐๐.๐๐  

๒. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ๕ 
     ๒.๑  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

 ๕ 

          ๒.๑.๑  นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่าน
เกณฑ ์ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐  

๑๐๐.๐๐  

          ๒.๑.๒  นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักเบญจวิถี (เทิดทูนสถาบัน,กตัญญู,
บุคลิกดี,มีวินัย,ให้เกียรติ) 

๑๐๐.๐๐  

     ๒.๒  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ๕ 
          ๒.๒.๑  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป  

๘๐.๐๐  

          ๒.๒.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีขั้นไป     

๘๐.๐๐  

          ๒.๒.๓  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น ๙๐.๐๐  
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
     ๒.๓  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ๕ 

          ๒.๓.๑  นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

๙๐.๐๐  

          ๒.๓.๒  นักเรียนมีสัมพันธภาพทางสังคมอยู่ในเกณฑ์ปกติ  ๙๐.๐๐  
     ๒.๔  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ๕ 
          ๒.๔.๑  นักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เกี่ยวข้อง
กับสารเสพติดและแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง 

๑๐๐.๐๐  

          ๒.๔.๒  นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

๑๐๐.๐๐  

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ  ๕ 

     ๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ๕ 

          ๒.๑.๑  โรงเรียนมีวิสยัทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายที่ชัดเจน มีกลยุทธ์
และกระบวนการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา
และนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 

 ๕ 

     ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ๕ 

          ๒.๒.๑  โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ
การศึกษาและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายสถานศึกษา  

 ๕ 

          ๒.๒.๒  โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบการบริหารคุณภาพ
และระบบการประกันคุณภาพที่มุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมี
ผลการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการ อยู่ในระดับดีเลิศข้ึนไป 

 ๕ 

     ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ๕ 

          ๒.๓.๑  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างหลากหลายที่
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 ๕ 

          ๒.๓.๒  โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  สู่ความเป็นเลิศ 

 ๕ 

          ๒.๓.๓  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นความเป็น
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี สมศักดิ์ศรีลูกแก้วกาญจนา 

 ๕ 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
     ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ๕ 

          ๒.๔.๑  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างน้อย  ๒๐  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

๑๐๐.๐๐  

          ๒.๔.๒  ครูและบุคลากรเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(PLC) อย่างน้อย ๕๐ ชั่วโมงต่อปี/ด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑๐๐.๐๐  

          ๒.๔.๓  ครูและบุคลากรมีการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ เรื่องต่อปี 

๑๐๐.๐๐  

     ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ๕ 

          ๒.๕.๑  โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบและสภาพแวดล้อม
ที่สะอาด ปลอดภัย/เพียงพอและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ๕ 

          ๒.๕.๒  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ เช่น ห้อง 
Fabricationlab ( โรงประลองทางวิศวกรรม ) ,ห้องเรียน,ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 

 ๕ 

     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

 ๕ 

          ๒.๖.๑  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 

 ๕ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ๕ 

     ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 ๕ 

          ๓.๑.๑  ครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์  โดยการปฏิบัติจริงผ่านการท าโครงงาน/
กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิด
น าไปปรับใช้ในชีวิตได้ 

๑๐๐.๐๐  

          ๓.๑.๒  ครูและบุคลากรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นฐาน (Research and Innovation Based) 

๑๐๐.๐๐  
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
     ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ๕ 

          ๓.๒.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาและใช้สื่อการสอน  
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

๑๐๐.๐๐  

     ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ๕ 

          ๓.๓.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับนักเรียนในการ
ก าหนดแนวทาง การเรียนรู้และการปฏิบัติตนในห้องเรียน 

๑๐๐.๐๐  

          ๓.๓.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการด าเนินงานด้วยระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่เบญจวิถี 

๑๐๐.๐๐  

     ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

 ๕ 

          ๓.๔.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคลและน าผลการสังเคราะห์ใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

๑๐๐.๐๐  

          ๓.๔.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนการวัดและ
ประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร  

๑๐๐.๐๐  

          ๓.๔.๓  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลการประเมินการใช้หลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ทุกหลักสูตรอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

๑๐๐.๐๐  

     ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 ๕ 

          ๓.๕.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการนิเทศการสอนอย่าง
หลากหลายเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้อย่างน้อย ๑  ครั้ง/ภาคเรียน 

๑๐๐.๐๐  

          ๓.๕.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ / แสดงความคิดเห็นของครู อย่างน้อย  ๑ ครั้ง/เดือน 

๑๐๐.๐๐  
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

หมายเหตุ  โรงเรียนก าหนดค่า เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐานเป็น
ระดบัคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย ช่วงคะแนนค่าร้อยละ 
๕ ยอดเยี่ยม  ๘๐ - ๑๐๐ 
๔ ดีเลิศ ๗๐ – ๗๙ 
๓ ดี ๖๐ – ๖๙ 
๒ ปานกลาง ๕๐ - ๕๙ 
๑ ก าลังพัฒนา   ๐ - ๔๙ 
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กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามแนวทางการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ( พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
************************************************** 

กรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี

ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้  
 ๑) การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคน
ได้รับมอบหมาย  
 ๒) การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
เพราะผลการพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา  
 ๓) การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าเพ่ือเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราวเท่านั้น  
 ๔) การประกันคุณภาพต้องเกิดความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่สามารถว่าจ้าง
หรือขอให้บุคคลอื่น ๆ ด าเนินการแทนได้  
 ๕) การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน   
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามี
แนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริงกระชับและจ านวนน้อยแต่สามารถ
สะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัดและระดับชาติ ดังนั้นการก าหนด
มาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา
ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
                  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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ค าอธิบายของมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน          

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
ผลการเรียนรู้ที่ เป็นคุณภาพของผู้ เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย

ความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑)   มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
 ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล  
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๓)   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม 

เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต 

๔)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา

ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
      ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐาน

เดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 
หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ  

๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน

ระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ    
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและ

จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
๒)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 ผู้ เ รี ยนมีความภูมิ ใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่ วนร่ วม 

ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
๔)  มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
 ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง

เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
  



 
 
 

 

39 

กลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
๕ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ
ระดับดีข้ึนไป 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  

- ผู้เรียนมีความสามารถในการท าโครงงานและ/หรืองานวิจัยและ/หรือ
นวัตกรรมมีการอธิบายขั้นตอนการท างานและน าเสนองานได้ 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงาน น าเสนองานได้ สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
และสรุปความรู้ได้ 

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงกว่าระดับดีเลิศขึ้นไป  

- ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีในระดับดีเลิศขึ้นไป และมีความเป็น

สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักเบญจวิถี เป็น
แบบอย่างได้  

- ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีของท้องถิ่น   

- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่แข็งแรง ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ใช้ความ
รุนแรงในการแก้ปัญหา มีจิตสังคมร่วมดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน     

๔ 
  
  
  
  
  
  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
-  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ

ระดับดีข้ึนไป 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ 
-  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจได้  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการท าโครงงานและ/หรืองานวิจัยและ/หรือ
นวัตกรรม มีการอธิบายขั้นตอนการท างานได้ 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงานและสืบค้นข้อมูล  

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ระดับดี   

- ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีในระดับดีเลิศขึ้นไป และมีความเป็น

สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักเบญจวิถี   
- ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีของท้องถิ่น   

-   ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่แข็งแรง ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด  มีจิตสังคม
ร่วมดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน     

๓ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ

ระดับดีข้ึนไป 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สูงกว่าระดับดี   
- ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีในระดับดี   
- ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีของท้องถิ่น   

- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่แข็งแรง ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด          
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
๒ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ
ระดับดีข้ึนไป 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีในระดับดี  
- ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

๑ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ

ระดับดี  
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ   

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีในระดับดี  
- ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
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มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีทางวิชาชีพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่เป้าหมายก าหนดชัดเจน  
 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของเป้าหมาย  
 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบ     การนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา  

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรเป้าหมายและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย  
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๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มี

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
๒.๕  จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
       สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและ

สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
๒.๖  จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้

ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
  
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

๕ - มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ใน การปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน โดยจัดท าโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

- ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและผู้เรียน มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็น
เลิศ ความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้   

- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) เพ่ือ
พัฒนางาน  ครูมีงานวิจัย/นวัตกรรมที่พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ
มีความปลอดภยั สะอาด มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย   

- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
๔ -  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

-  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

-  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ความเป็นสุภาพบุรุษ
สุภาพสตรี เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

-  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา  

-  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย  

-  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

๓ - เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

- ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ  
- จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

๒ - เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  
๑ - เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน  

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ตามที่ระบุไว้ใน

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล มีการบริหาร
จัดการเรียนรู้เชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรของสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวัน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะและการ
แสดงความคิดเห็นตามศักยภาพและประเภทของความพิการ 

๓.๒  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
       มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย   
๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
      ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู 

ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข   
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้

เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนา   การเรียนรู้  

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล

ป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
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๕ - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนตัวชี้วัด

ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
และมีการเผยแพร่  

- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุข  

- มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๔ - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  

- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและชีวิตประจ าวันมาพัฒนาผู้เรียน  

- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุข  

- มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๓ - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  

- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและชีวิตประจ าวันมาพัฒนา
ผู้เรียน  

- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้  
๒ - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต  

- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และชีวิตประจ าวันมาพัฒนา

ผู้เรียน  
๑ - จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ  

 
หมายเหตุ  โรงเรียนก าหนดค่า เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐานเป็น
ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
  

ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ ช่วงคะแนนค่าร้อยละ 
๕ ยอดเยี่ยม   ๘๐ - ๑๐๐ 
๔ ดีเลิศ ๗๐ – ๗๙ 
๓ ดี ๖๐ – ๖๙ 
๒ ปานกลาง ๕๐ - ๕๙ 
๑ ก าลังพัฒนา   ๐ - ๔๙ 
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