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คำนำ 
 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและและแนวทางปฏิบัติในการ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นการส่งเสริม 
สนับสนุน กำกับดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถจัดการศึกษาได้มีคุณภาพ
ตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ และในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษา
จำเป็นต้องจัดทำงานงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
รวมทั้งเสนอต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 

 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรีได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้มา
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 
      โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) 
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สารบัญ 

 
เรื่อง                   หน้า 
บทสรุปผู้บริหารสถานศึกษา         ๔ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน      ๘    

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา        ๙ 

ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา               ๖๒ 

ส่วนที่ ๓      สรุปผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ความต้องการและความช่วยเหลือ           ๗๒ 
ส่วนที่ ๔      การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา               ๗๕ 
ภาคผนวก                    ๗๘   

รายชื่อคณะทำงาน                 ๑๓๖
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
บทนำ 
๑. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) 

 : ตั้งอยู่เลขท่ี ๔๔๔ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี  
  จังหวัดกาญจนบุรี  
  โทรศัพท์ ๐๓๔-๖๗๐๘๓๓  โทรสาร ๐๓๔-๖๗๐๘๓๓ 

Website : http:// : BKVKAN.ac.th 
www.facebook.com/โรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑-บ้านเก่าวิทยา-๑๗๓๗๐๒๙๑๒๓๒๑๖๕๖๓ 

๒. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 สิบเอกชาญโรจน์  ทัณกาศ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา 
  โทรศัพท์ ๐๖๔ - ๙๔๕๓๒๕๑   
  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑  
  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๔ ปี ๒ เดือน 
๓. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน ๔ คน 
 นางอัมพา  ชำนาญราช วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
   โทรศัพท ์๐๙๕ - ๓๙๐๕๕๑๙ 
   รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ 
 นางสาวลัดดาวัลย์  เอกจิต วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
    โทรศัพท์ ๐๙๗ – ๑๔๕๕๖๑๕ 
   รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 นางสาวนพสร  ยางจิตร วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  
   โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๙๓๖๑๔๙  
   รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 นายจันตรี  บุญเฮี๊ยะ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี สาขาการบริหารการศึกษา  
   โทรศัพท์ ๐๘๗ – ๐๓๖๓๓๒๙   
   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บ้านหนองอำเภอจีน) 
 ๔. จำนวนบุคลกรภายในโรงเรียน  

ประเภท/ตำแหน่ง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

๑. ผู้อำนวยการ ๑ - ๑ 

http://www.facebook.com/โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
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ประเภท/ตำแหน่ง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

๒. รองผู้อำนวยการ ๑ ๓ ๔ 
๓. ข้าราชการครู ๑๑ ๒๑ ๓๒ 
๔. ผู้ชว่ยครู ๒ ๑๕ ๑๗ 
๕. ข้าราชการสนับสนุนการสอน - ๒ ๒ 
๖. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
 

๒ ๖ ๘ 
 

๗. พนักงานจ้างทั่วไป 
    ๗.๑ คนสวน 
    ๗.๒ คนงานทั่วไป 

 
๒ 
๑ 

 
๓ 
๕ 

 
๕ 
๖ 

๘. ลูกจ้างประจำ ๑ - ๑ 
๙.นักการภารโรง ๑ - ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๒๒ ๕๕ ๗๗ 
 

๕. จำนวนนักเรียน 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.๑ ๘ ๑๒๐ ๑๐๗ ๒๒๗ 
ม.๒ ๙ ๑๒๘ ๑๑๕ ๒๔๓ 
ม.๓ ๘ ๑๐๓ ๘๙ ๑๙๒ 
ม.๔ ๖ ๙๑ ๙๒ ๑๘๓ 
ม.๕ ๕ ๖๐ ๕๘ ๑๑๘ 
ม.๖ ๖ ๖๑ ๖๓ ๑๒๔ 
รวม ๔๒ ๕๖๓ ๕๒๔ ๑๐๘๗ 

 
สถานศึกษาได้ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดย ๑) 

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และค่าเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน
การศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหาความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม ๒ ) การจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีแผนปฏิบัติการ
ประจำปีรองรับ ๓) ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ๔) จัดให้มี การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๕) จัดทำรายงานผล
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การประเมินตนเองที่เป็น รายงานประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นำมาพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

บัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาดังนี้ 
 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียน ได้รู้จัก
ทำงานร่วมกับผู้อื ่น การทำงานเป็นทีม ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของ ผู้เรียนและเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๔) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ในรูปแบบสะเต็ม
ศึกษา และ รูปแบบ Active Learning โดยยึดหลักใช้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา ให้คิดเป็น  ทำเป็น 
และ มุ่งสู่งานอาชีพในอนาคต พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำ
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ และแหล่ง
สืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด, Internet, YouTube , DLTV , DLIT และให้นักเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ครูผู้สอนกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และมีการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับหน่วยงานต้นสังกัดได้ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้โดยให้ศึกษานิเทศก์ ของจังหวัด
กาญจนบุรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อพัฒนาครูในเรื่องการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 
เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
คือ “สุภาพ นอบน้อม” โดยจัดกิจกรรม “ศิษย์เคารพครู-น้องเคารพพี่” เพื่อส่งเสริมคุณธรรมการไหว้ การพูด 
กริยามารยาท ในการปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาทิ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต ผ่านโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรมจิตอาสาระดับสายชั ้น กิจกรรมวันงดสูบบุหรี ่โลก กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ส่งเสริมการออกกำลังกายทุกเช้าวันพุธ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต 
จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การจัดกิจกรรมออกร้านในกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรมตลาดนัดนักเรียน เพ่ือให้นักเรียน
เกิดทักษะวิชาชีพอย่างยั่งยืน 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ มีการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือ
ร่วมกันวางแผนกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
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ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ พัฒนาตามแผนงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายโดยมีการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาทุกปีการศึกษา มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับหน่วยงานต้น
สังกัดได้ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี ทั้งนี้โดยให้ศึกษานิเทศก์ของจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครู เพื่อพัฒนาครูในเรื ่องการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  มีการประเมินผลการ
ดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน  โดยใช้หลักการของวงจรเดมมิ่ง คือ  PDCA การพัฒนาผู้เรียน  โดยใช้
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ครูปฏิบัติงานโดยใช้ หลักการมีส่วนร่วม เสียสละทำงานด้วย
ความเต็มใจ เต็มกำลัง เต็มเวลา เต็มความสามารถ ภายใต้กรอบการบริหารงาน ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ การส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรมีความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพ ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ที ่ตรงกับความต้องการของครูและ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงและให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างสม่ำเสมอ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 
 
 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
และชุมชน ทุกระดับชั้น จัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปรับโครงสร้าง
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง แบบ 
Active learning จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมาย
หน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และจัดบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้
สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ
การสอนที่ใช้และสนับสนุนให้ครูทำงานวิจัยในชั้นเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ โดยการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ให้ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนําไปสู่การเรียนรู้ที ่ลึกซึ้งและคงทนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้ มาปรับปรุงการจั ดการเรียนรู้ 
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ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก เพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนํา
ข้อมูลมาร่วมพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู ้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอน ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลง
มือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนจัดทําวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ  ๑ เรื่อง โดยมีประเด็นภาพ
ความสําเร็จ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญดังนี้ ครูจัดการเรียนรู้ใ ห้นักเรียนผ่าน
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริงให้นักเรียนนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้  
และจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะได้แสดงความคิดเห็น 
ได้แสดงออกเป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้นําเสนอผลงาน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งนําภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ผู ้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู ผู้เรียนกับผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบ
การวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม พร้อมทั้งนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
เป็นชุมชนแห่งการรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  และนำไปปรับปรุง  /พัฒนาการจัดการเรียนรู้  

 
 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดักาญจนบุรี ๑
(บ้านเก่าวิทยา) ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ตามที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อ
สาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 บัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สรุปการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) ตั้งอยู่เลขท่ี ๔๔๔ หมู่  ๑  ตำบลบ้านเก่า  
อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๗๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๔๖๗-๐๘๓๓ โทรสาร  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม 
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๐-๓๔๖๗-๐๘๓๓   Email: - bkv@bkvkan.ac.th  Website : www.bkvkan.ac.th 

Website : www.facebook.com/โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบรุี๑-บ้านเก่าวิทยา-๑๗๓๗๐๒๙๑๒๓๒๑๖๕๖๓                                                               

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๔๒ ห้องเรียน  โรงเรียนมีพ้ืนที่ ๕๐ ไร่ 
  

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน 
           โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๓๓ เปิดทำ
การสอนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๓ ซึ่งในระยะแรกอาศัยอาคาร
เรียนในโรงเรียนวัดบ้านเก่า  เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสนั่น  
คล้ายเจ๊ก ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ในปีแรกท่ีเปิดทำการสอนมีนักเรียนจำนวน ๓๑ คน ต่อมาได้รับความ
อนุเคราะห์ใช้ที่ดิน กำนันเนียม  พูนทอง อดีตกำนันตำบลบ้านเก่า โดยมอบเอกสารการใช้ที่ดิน สปก.๔-๓๑            
ที่ ๑/๒๕๓๙ ประมาณ ๕๐ ไร่ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนบ้านเก่าวิทยา เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๓๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน ๒ หลัง 
และได้ย้ายสถานที่เรียน มาเรียนในอาคารที่สร้างข้ึน ต่อมาสร้างอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก ข ค แล้วเสร็จ   จึงได้ย้าย
ไปเรียนในอาคารเรียนหลังใหม่   เมื่อภาคเรียนที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในปีการศึกษา ๒๕๓๘ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยาได้ถ่ายโอนการจัด
การศึกษาไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนใหมช่ื่อว่า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) ตั้งแต่วันที่ ๒๕  พฤษภาคม 
๒๕๕๒ เป็นต้นมา 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 
 

 
 
 
  
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๑๑ 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๑) ผู้อำนวยการสถานศึกษา สิบเอกชาญโรจน์  ทัณกาศ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  สาขาบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ ๐๖๔ - ๙๔๕๓๒๕๑   
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๔ ปี ๒ เดือน 
 ๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง)  จำนวน  ........๔......... คน 
   ๒.๑ ชื่อ-สกุล นางอัมพา  ชำนาญราช วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  
สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๙๕ – ๓๙๐๕๕๑๙ รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของ
สถานศึกษา) บริหารแผนและงบประมาณการเงิน 
   ๒.๒ ชื่อ-สกุล นางสาวลัดดาวลัย์  เอกจิต วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  
สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๙๗ – ๑๔๕๕๖๑๕  รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของ
สถานศึกษา) บริหารงานวิชาการ 
   ๒.๓ ชื่อ-สกุล นางสาวนพสร  ยางจิตร วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๙๓๖๑๔๙  รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) บริหารงานทั่วไป 
และฝ่ายบริหารงานบุคคล 
   ๒.๔ ชื่อ-สกุล นายจันตรี  บุญเฮ๊ียะ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี สาขาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐๘๗ – ๐๓๖๓๓๒๙  รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) รักษาการใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บ้านหนองอำเภอจีน) 
  
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 ๓.๑  ข้าราชการครู/พนักงานครู 
     

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวชิา 

สอนกลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู้/
ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑ จักรกฤษณ์  กุลวัฒน
สุวรรณ 

๕๗ ๓๑ อันดับ คศ.๓ การศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

พลศึกษา พลศึกษา ๒๗  

๒ ณิศศา นภาส์ณัฐ ๕๔ ๒๘ อันดับ    
คศ.๓ 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (ศษ.ม) 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

๑๖ ๑๐๘ 

๓ เพ็ญศรี เซ่ียงว่อง ๔๙ ๒๑ อันดับ    คศ.
๓ 

ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สังคมศึกษา -  

๔ กนกวรรณ บุพศิร ิ ๔๘ ๑๔ อันดับ    
คศ.๓ 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (ศษ.ม) 

การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

๒๐ ๑๘๖ 

๕ ณปภัช มูลรักษา ๔๑ ๑๗ อันดับ    
คศ.๒ 

ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาตา่ง  
ประเทศ 

๒๐ ๓๖ 

๖ ผ่องรัตน ์เพ็งประเดิม ๕๓ ๑๙ อันดับ    
คศ.๓ 

การศึกษาบัณฑิต คหกรรม การงาน
อาชีพ 

๒๓ ๑๒ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๑๒ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวชิา 

สอนกลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู้/
ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๗ มัทนา แป้นรอด ๔๒ ๑๘ อันดับ    
คศ.๒ 

ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาตา่ง  
ประเทศ 

๒๐ ๔๒ 

๘ สุภาพรรณ รัตนพรชัย ๔๕ ๑๕ อันดับ    
คศ.๒ 

 การศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๒๕ ๕๔ 

๙ อำไพ ทวีบุญ ๔๔ ๑๗ อันดับ    
คศ.๒ 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

๑๔ ๗๒ 

๑๐ ณัฐนันท ์เช้ือคำวปพันธ ์ ๔๗ ๑๒ อันดับ    
คศ.๓ 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต(ศษ.ม.) 

การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ๒๐  

๑๑ นิตยา ธรรมประโชต ิ ๔๒ ๑๗ อันดับ    
คศ.๓ 

การศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๒๐ ๖ 

๑๒ สุนันทา  บา้นกล้วย ๓๙ ๑๓ อันดับ    
คศ.๓ 

การศึกษา
มหาบัณฑิต (การ
สอนคณิตศาสตร์) 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๒๐ ๔๘ 

๑๓ ทายิกา แผนกุล ๓๗ ๑๒ อันดับ    
คศ.๒ 

 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

๒๓ ๖๖ 

๑๔ นิคม  พิริยะเมธ ี ๔๔ ๑๒ อันดับ    
คศ.๒ 

 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา ๓๐ ๓๐ 

๑๕ ว่าที่ร้อยตรีสุนาร ี สิทธ ิ ๓๖  อันดับ    
คศ.๒ 

   ๒๑ ๑๒๖ 

๑๖ คำรณ งามยิ่ง ๓๖ ๙ อันดับ    
คศ.๒ 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศบ.)  

การพัฒนา
ชุมชน 

สังคมศึกษา ๓๘ ๓๐ 

๑๗ รุ่งโรจน์ ครุฑวงศ์ ๔๙ ๑๐ อันดับ    
คศ.๒ 

 ครุศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

การงาน
อาชีพ 

๒๒ ๒๔๐ 

๑๘ 
 

หนึ่งฤทัย เพียรพล ๓๘ ๙ อันดับ     
คศ.๒ 

 ครุศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

๑๘ ๔๔๔ 

๑๙ อดุลย ์ แจ่มแจ้ง ๕๓ ๙ อันดับ    
คศ.๒ 

 ครุศาสตรบัณฑิต  พลศึกษา พลศึกษา ๒๑ ๑๒ 

๒๐ อานนท ์ ธัญญา ๔๔ ๑๐ อันดับ    
คศ.๒ 

 วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

 วิทยาศาสตร์
การกีฬา(การ
ฝึกและการ
จัดการกีฬา) 

พลศึกษา ๒๗ ๓๖ 

๒๑ พิสิษฐ์   กุลจิตติรังษี ๓๘ ๖ อันดับ    
คศ.๑ 

ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีคีตศิลป์
ไทย 

ศิลปะ ๒๒  

๒๒ วลัยภรณ์  วัยวัฒนะ ๕๕ ๖ อันดับ    
คศ.๑ 

ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

กิจกรรม
นักเรียน 

๒๘ ๒๔ 

๒๓ ไพบูลย์ เด่นสว่าง ๓๙ ๔ อันดับ    
คศ.๑ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต, 
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพคร ู

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

๒๘ ๗๒ 

๒๔ ณิชาภา  วิลยั ๓๘ ๑๐ อันดับ     
คศ.๒ 

ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

๑๖ ๗๘ 

๒๕ มาริษา  นามศรี ๓๑ ๙ อันดับ     
คศ.๑ 

ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๒๐  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๑๓ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวชิา 

สอนกลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู้/
ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๒๖ จตุภูมิ  จิตต์ประเสริฐ ๓๙ ๔ อันดับ    
คศ.๑ 

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

การจัดการ
ทั่วไป 

การงาน
อาชีพ 

๒๐ ๖๐ 

๒๗ สรชา  วงศ์สุนทร  ๓๑ ๔ อันดับ    
คศ.๑ 

ศิลปบัณฑิต ศิลปะ ศิลปะ ๒๔ ๑๒ 

๒๘ พงศ์พันธุ์  พรมจรรย ์ ๒๘ ๓ อันดับ    
คศ.๑ 

ครุศาสตรบัณฑิต เคมี วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

๑๗ - 

๒๙ นิมิตรา  นันทมิตร ๒๖ ๑ปี  ครูผู้ช่วย ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

๒๓ ๑๒ 

๓๐ ชิโนรส  รักด ี ๒๖ ๑ ป ี ครูผู้ช่วย ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

๒๐ ๖ 

๓๑ อนุกูล  ดา่นนา ๒๖ ๑ ปี  ครูผู้ช่วย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๒๘ ๓๖ 
๓๒ อรดามาศ  แสนสาคร ๒๖ ๘ เดือน ครูผู้ช่วย ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๒๒ ๗๘ 

 

 ๓.๒  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
งาน 

วุฒิ สาขาวชิา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑ ภคนันท์  อรุณลักษณ ์ ๔๕ ๗ ป ี คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ม.๓ รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๒๖ - 

๒ นิชนันท์   ศรีราจันทร ์ ๓๒ ๗ ป ี คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ม.๑ รายได้ อบจ. ๓๔ - 
๓ วราภรณ์   อินทสวาท ๓๒ ๔ ป ี คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ม.๓ (อุดหนุนทั่วไป) ๒๗ ๖๖ 
๔ เอกชัย   นวลจันทร์ ๕๒ ๗ ป ี คบ. พลศึกษา พลศึกษา/ม.๑ รายได้ อบจ. ๒๓ - 
๕ ธนพัฒน์   เมฆวัล ๓๓ ๘ ป ี คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.๔ (อุดหนุนทั่วไป) ๒๐ - 
๖ นวลจันทร์   พันเจริญ ๓๓ ๘ ป ี คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.๓ รายได้ อบจ. ๑๘ ๑๘ 
๗ ชลดา   มลิวัลย ์ ๓๒ ๘ปี คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี/ม.๓ 
รายได้ อบจ. 

(อุดหนุนทั่วไป) 
๒๖ - 

๘ ฐานมาศ   ศรีทันรัตน์ ๒๙ ๕ ป ี คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ม.๖ 

รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๑๖ ๑๒ 

๙ กานตธ์ีรา พนาวนัสุทธิ
ศาล 

๓๓ ๔ ป ี คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ม.๑ 

รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๒๐ - 

๑๐ อรวรา   ช่างเจริญ ๓๐ ๔ ป ี คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ม.๒ 

รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๒๓ ๑๒ 

๑๑ สุดาทิพย์  องค์การณ์ ๒๙ ๒ ป ี คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ม.๒ 

รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๑๔ - 

๑๒ ปราณี  พรมเสนา ๒๗ ๒ ป ี คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๒๓ ๑๒ 

๑๓ วรรณกานต์ พรหมมา ๓๐ ๔ ป ี คบ. ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

ภาษาตา่งประเทศ
/ม.๔ 

รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๑๗ ๑๒ 

๑๔ เกษรา  โอไก ้ ๒๘ ๑ ป ี คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๖ รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๑๗ ๑๒ 

๑๕ กฤติยา  อรา่มศรี ๓๑ ๑ ป ี คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๔ รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๑๗  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๑๔ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
งาน 

วุฒิ สาขาวชิา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑๖ นภาวรรณ คงเข็ม ๒๖ ๑ ป ี คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๓ รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๒๐  

๑๗ ปวริศา ปัทมา ๓๑ ๑ 
เดือน 

ป.
บัณฑิต 

เคมี เคมี/ม.๕ รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๑๔  

  

๓.๓  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบตัิหน้าที ่ จ้างด้วยเงิน 

๑ มนตรี  ผลดี ๕๑ ลูกจ้างประจำ มัธยมศึกษาตอนต้น - พนักงานขับรถ  
๒ จิราภรณ์  สภุาพ ๓๑ ข้าราชการธุรการ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ธุรการ รายได้ อบจ. 

(อุดหนุนทั่วไป) 
๓ สุพนิดา  มังกรทอง ๔๒ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

ธุรการ 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 

รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๔ อภิญญา  เหลือง
ประมวล 

๓๓ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 

นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 

รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๕ สุนทรีย์  สังข์ใจสม ๓๖ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 

รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๖ ศุภาภรณ์ เสือคล้าย ๓๘ บัญชี ประกาศณียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง 

บัญชี บัญชี รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๗ สุธิชา  สมานบุตร ๒๖ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๘ ณรงค์  สมสมัย ๔๗ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ประกาศณียบัตรชั้นสูง ช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๙ นายภาณุวัตน์  เงินงอก ๕๑ พนักงานขับรถ ประกาศณียบัตรชั้นสูง ช่างกลโรงงาน พนักงานขับรถ รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๑๐ ดวงพร  ทองเกลี้ยง ๒๖ ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่
การเงิน 

ประกาศณียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง 

โลจิติกส ์ ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่
การเงิน 

รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๑๑ แดง  ทองประเสริฐ ๕๔ คนสวน ประถมศึกษา - คนสวน รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๑๒ นที แก้วปาน ๔๒ คนสวน มัธยมศึกษาตอนปลาย - คนสวน รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๑๓ วีรยุทธ  เทียงสาย ๓๒ คนสวน ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต คนสวน รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๑๔ โชติมนต์  ภูป่าน ๒๕ คนสวน ประถมศึกษา - คนสวน รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๑๕ สุทธิดา  สมานบุตร ๒๙ คนสวน ปริญญาตร ี การจัดการทั่วไป คนสวน รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๑๖ น้ำฝน ต้นไกร ๔๗ คนงานทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย - คนงานทั่วไป รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๑๗ พิสมัย สงบจิต ๓๙ คนงานทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย - คนงานทั่วไป รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๑๘ สายันต์  เลิศเรืองฤทธิ ์ ๕๐ คนงานทั่วไป ประถมศึกษา - คนงานทั่วไป รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๒๙ วารีย ์ นาคแคล้ว ๕๑ คนงานทั่วไป ประถมศึกษา - คนงานทั่วไป รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๑๕ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบตัิหน้าที ่ จ้างด้วยเงิน 

๒๐ อเนก  แย้มกลำ่ ๔๕ คนงานทั่วไป ประถมศึกษา - คนงานทั่วไป รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๒๑ บุญเทียม  มั่นคง ๔๘ คนงานทั่วไป ประถมศึกษา - คนงานทั่วไป รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

๒๒ สุรพล  คล้ายสุบรรณ ์ ๕๓ นักการภารโรง ประถมศึกษา - นักการภารโรง รายได้ อบจ. 
(อุดหนุนทั่วไป) 

 
 
 
  
๓.๔  สรุปจำนวนบุคลากร 
  ๓.๔.๑ จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อำนวยการ - - ๑ - ๑ 

- รองผู้อำนวยการ -  ๔ - ๔ 
รวม   ๕  ๕ 

๒.สายงานการสอน      
- ข้าราชการ/พนักงานคร ู - ๒๕ ๗ - ๓๒ 

- พนักงานจ้าง(สอน) - ๑๗ - - ๑๗ 

- อื่นๆ (ระบุ) -     
รวม  ๔๒ ๗  ๔๙ 

๓.สายงานสนับสนนุการสอน      
- พนักงานจ้างตามภารกจิ ๔ ๔ - - ๘ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- (ภารโรง) 

๑๐ ๒ - - ๑๒ 

- ลูกจ้างประจำ ๑ - - - ๑ 

- อื่นๆ (ระบุ.ข้าราชการ) - ๒ - - ๒ 
รวม ๑๕ ๘ - - ๒๓ 

รวมท้ังสิ้น ๑๕ ๕๐ ๑๒ - ๗๗ 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๑๖ 

 
 

 
 

  
  

19.48%

64.94%

15.58%
0.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ต่ํากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

6.49%

63.64%

29.87%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา

สายงานการสอน

สายงานสนับสนุนการสอน



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๑๗ 

  ๓.๔.๑๒ จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ปฐมวัย - - - 
ภาษาไทย ๔ ๗.๑๔ ๒๙.๒๕ 
คณิตศาสตร์ ๗ ๑๒.๕๐ ๒๐.๑๔ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๑ ๑๙.๖๔ ๒๒.๑๘ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๗ ๑๒.๕๐ ๒๘.๕๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๘.๙๓ ๓๔.๒๐ 
ศิลปะ ๒ ๓.๕๗ ๔๕.๕๐ 
การงานอาชีพ ๓ ๕.๓๖ ๒๑.๖๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๙ ๑๖.๐๗ ๑๙.๓๓ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑ ๑.๗๙ ๒๘.๐๐ 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔๙   

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๑๘ 

 
 
๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

๔.๑ จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ………คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จำนวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

  อ.๑ (.......ขวบ) - - - - - 

  อ.๒ (.......ขวบ) - - - - - 

  อ.๓ (.......ขวบ) - - - - - 

รวม - - - - - 

ป.๑ - - - - - 

ป.๒ - - - - - 

ป.๓ - - - - - 

ป.๔ - - - - - 

8.16%

14.29%

22.45%

14.29%

10.20%

4.08%

6.12%

18.37%

2.04%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๑๙ 

ป.๕ - - - - - 

ป.๖ - - - - - 

รวม - - - - - 

ม.๑ ๘ ๑๒๐ ๑๐๗ ๒๒๗ ๒๘.๓๘ 
ม.๒ ๙ ๑๒๘ ๑๑๕ ๒๔๓ ๒๗.๐๐ 
ม.๓ ๘ ๑๐๓ ๘๙ ๑๙๒ ๒๔.๐๐ 
ม.๔ ๖ ๙๑ ๙๒ ๑๘๓ ๓๐.๕๐ 
ม.๕ ๕ ๖๐ ๕๘ ๑๑๘ ๒๓.๖๐ 
ม.๖ ๖ ๖๑ ๖๓ ๑๒๔ ๒๐.๖๗ 
รวม ๔๒ ๕๖๓ ๕๒๔ ๑๐๘๗ ๒๕.๘๘ 

รวมทั้งสิ้น ๔๒ ๕๖๓ ๕๒๔ ๑๐๘๗ ๒๕.๘๘ 

 
จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย....-.....คน หญิง.....-.......คน  รวม จำนวน....-.......คน 

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = ………-….. : ……-..… เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = ………-….. : ……-..… เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = …๒๒.๑๘. : …๑..… เปน็ไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
  

✓ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๒๐ 

๔.๒ จำนวนนักเรียน เปรียบเทียบ ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง   ปีการศึกษา ....๒๕๖๒...... -  ....๒๕๖๔...... 
 

 
 

 
 
  

237

242

183

250

190

188

227

243

192

มัธยมฯ 1

มัธยมฯ 2

มัธยมฯ 3

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2562 - 2564

ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2562

135

72

81

120

126

76

183

118

124

มัธยมฯ 4

มัธยมฯ 5

มัธยมฯ 6

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2562 - 2564

ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2562



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๒๑ 

๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (จากสมุดบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย : อบ.๐๒) 
 ๕.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย  - 

๕.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๖) ภาคเรยีนที่ ๑           
ปีการศึกษา....๒๕๖๔.... 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ร้อยละของนกัเรียนที่ได้รับผลการเรียนระดับดี (๓) ขึ้นไป ร้อยละ
เฉลี่ย
ของ 
กลุ่ม
สาระ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒๑๐ ๒๓๙ ๑๘๙ ๑๖๓ ๑๑๔ ๑๑๙ ๑,๐๓๔  

๑. ภาษาไทย ๓๓ ๒๕ ๓๓ ๖๑ ๒๗ ๗๑ ๒๔.๑๘ 

๒. คณติศาสตร ์ ๓๑ ๓๖ ๒๙ ๒๙ ๔๐ ๔๘ ๒๐.๖๐ 

๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๑ ๒๓ ๑๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗.๖๘ 

     ๓.๑ ฟิสิกส ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐ ๒๕ ๒๕ ๒๐.๒๐ 

     ๓.๒ เคม ี ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๗ ๑๘ ๒๔ ๑๗.๔๒ 

     ๓.๓ ชีววิทยา ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๔ ๒๖ ๒๗ ๒๑.๙๗ 

     ๓.๔ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๔ ๐.๐๐ ๘.๕๙ 

๓.๕ เทคโนโลย ี ๔๕ ๓๔ ๓๗ ๔๑ ๔๕ ๐.๐๐ ๒๒.๐๘ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ๓๐ ๕๖ ๒๔ ๖๖ ๕๑ ๖๓ ๒๘.๐๕ 

๕. ประวตัิศาสตร ์ ๔๖ ๘๓ ๕๑ ๖๙ ๕๗ ๐.๐๐ ๓๘.๑๐ 

๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๐ ๙๗ ๕๑ ๑๐๐ ๙๖ ๑๐๐ ๕๒.๖๑ 

๘. ศิลปะและดนตร ี ๓๐ ๑๐๐ ๓๕ ๕๘ ๓๒ ๙๗ ๓๔.๔๒ 

๙. การงานอาชีพ  ๕๒ ๑๒ ๔๒ ๘๐ ๓๑ ๔๕ ๒๕.๓๔ 

๑๐. ภาษาต่างประเทศ ๔๙ ๔๕ ๒๖ ๕๒ ๔๓ ๗๘ ๒๘.๓๔ 
ร้อยละเฉลี่ยของระดับชัน้ ๒๐.๓๓ ๒๑.๓๘ ๑๘.๑๕ ๓๐.๕๓ ๓๓.๒๗ ๔๓.๐๕  

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๒๒ 

 
 

 
 
 
 
 

16 17 18 19 20 21 22

มัธยมฯ 1

มัธยมฯ 2

มัธยมฯ 3

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป

มัธยมฯ 1 มัธยมฯ 2 มัธยมฯ 3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

มัธยมฯ 4

มัธยมฯ 5

มัธยมฯ 6

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1
ที่ได้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป

มัธยมฯ 4 มัธยมฯ 5 มัธยมฯ 6



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๒๓ 

 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๖) ภาคเรียนที่ ๒           
ปีการศึกษา....๒๕๖๔.... 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ร้อยละของนกัเรียนที่ได้รับผลการเรียนระดับดี (๓) ขึ้นไป ร้อยละ
เฉลี่ย
ของ 
กลุ่ม
สาระ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒๑๐ ๒๓๙ ๑๘๙ ๑๖๓ ๑๑๔ ๑๑๙ ๑,๐๓๔ 

๑. ภาษาไทย ๕๕ ๓๘ ๕๔ ๒๑ ๕๕ ๖๙ ๒๘.๒๔ 

๒. คณติศาสตร ์ ๑๔ ๒๙ ๔๓ ๒๕ ๔.๔ ๗๙ ๑๘.๘๐ 

๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๔๖ ๔๔ ๒๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๗.๗๑ 

     ๓.๑ ฟิสิกส ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๗ ๓๒ ๔ ๑๗.๐๗ 

     ๓.๒ เคม ี ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕ ๒๗ ๓๐ ๒๐.๗๐ 

     ๓.๓ ชีววิทยา ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๑ ๒๔ ๒๘ ๑๘.๔๓ 

     ๓.๔ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓.๕ เทคโนโลย ี ๓๘ ๔๘ ๕๔ ๖๘ ๗๓ ๘๓ ๓๕.๒๐ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ๕๕ ๔๖ ๑๓ ๓๗ ๗๗ ๗๑ ๒๘.๙๒ 

๕. ประวตัิศาสตร ์ ๔๕ ๔๖ ๗๑ ๔๖ ๖๘ ๐.๐๐ ๓๐.๑๖ 

๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๗ ๙๖ ๙๑ ๘๖ ๙๖ ๙๗ ๕๓.๔๘ 

๘. ศิลปะและดนตร ี ๙๔ ๕๒ ๙๗ ๗๙ ๓๙ ๘๗ ๔๓.๓๓ 

๙. การงานอาชีพ  ๔๙ ๘๓ ๕๑ ๘๗ ๙๗ ๙๙ ๔๕.๐๗ 

๑๐. ภาษาต่างประเทศ ๓๒ ๒๙ ๕๔ ๕๓ ๒๔ ๕๘ ๒๔.๑๘ 

ร้อยละเฉลี่ยของระดับชัน้ ๒๔.๕๒ ๓๑.๓๘ ๒๗.๘๓ ๓๕.๒๘ ๕๔.๐๗ ๕๙.๒๔  

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๒๔ 

 
 

 
 
 
 

0 5 10 15 20 25 30 35
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป

มัธยมฯ 1 มัธยมฯ 2 มัธยมฯ 3

0 10 20 30 40 50 60 70

มัธยมฯ 4

มัธยมฯ 5

มัธยมฯ 6

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป

มัธยมฯ 4 มัธยมฯ 5 มัธยมฯ 6



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๒๕ 

 
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อย

ละ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - - - - - - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ - - - - - - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ - - - - - - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ - - - - - - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ - - - - - - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ - - - - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๑๐ ๙๑ ๔๓.๓๓ ๑๑๑ ๕๒.๘๖ ๖ ๒.๘๖ ๒ ๐.๙๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๓๙ ๑๙๕ ๘๑.๕๙ ๔๐ ๑๖.๗๔ ๒ ๐.๘๔ ๒ ๐.๘๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๘๙ ๑๓๓ ๗๐.๓๗ ๕๓ ๒๘.๐๔ ๓ ๑.๕๙ ๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๖๓ ๑๐๔ ๖๓.๘๐ ๔๕ ๒๗.๖๑ ๑๑ ๖.๗๕ ๓ ๑.๘๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๑๔ ๖๘ ๕๙.๖๕ ๒๐ ๑๗.๕๔ ๒๓ ๒๐.๑๘ ๓ ๒.๖๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๑๙ ๑๐๓ ๘๕.๘๓ ๑๖ ๑๓.๓๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๐.๘๓ 

รวม ๑,๐๓๔ ๗๓๕ ๒๘๕ ๔๕ ๑๑ 
ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ ๗๑.๐๘ ๒๗.๕๖ ๔.๓๕ ๑.๐๖ 

  
 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๒๖ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขยีน 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - - - - - - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ - - - - - - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ - - - - - - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ - - - - - - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ - - - - - - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ - - - - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๑๐ ๙๑ ๔๓.๓๓ ๑๑๑ ๕๒.๘๖ ๖ ๒.๘๖ ๒ ๐.๙๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๓๙ ๑๕๔ ๘๔.๔๔ ๘๐ ๓๓.๔๗ ๓ ๑.๒๖ ๒ ๐.๘๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๘๙ ๙๔ ๔๙.๗๔ ๙๒ ๔๘.๖๘ ๓ ๑.๕๙ ๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๖๓ ๘๖ ๕๒.๗๖ ๖๒ ๓๘.๐๔ ๑๒ ๗.๓๖ ๓ ๑.๘๔ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๑๔ ๖๘ ๕๙.๖๕ ๒๐ ๑๗.๕๔ ๒๓ 
๒๐.๑

๘ 
๓ ๒.๖๓ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๑๙ ๑๐๓ ๘๕.๘๓ ๑๖ ๑๓.๓๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๐.๘๓ 
รวม ๑,๐๓๔ ๕๙๖ ๓๘๑ ๔๗ ๑๑ 

ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ ๕๗.๖๔ ๓๖.๘๕ ๔.๕๕ ๑.๐๖ 

  
 
 
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๒๗ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหรือไม่ผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ - - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ - - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ - - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ - - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ - - - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๑๐ ๒๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๓๙ ๒๓๙ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๘๙ ๑๘๙ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๖๓ ๑๖๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๑๔ ๑๑๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๑๙ ๑๑๙ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑,๐๓๔ ๑๐๓๔ ๐.๐๐ 
ร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
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๖. ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) - 
๗. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  

๗.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๗.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ๓๙.๑๐ ๑๙.๓๐ ๒๖.๑๑ ๒๕.๑๖ 

ระดับจังหวัด ๕๐.๓๐ ๒๓.๕๔ ๓๐.๖๗ ๒๙.๓๘ 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) ๔๖.๙๒ ๒๑.๕๕ ๒๙.๖๘ ๒๘.๐๔ 

ระดับประเทศ ๕๑.๑๙ ๒๔.๔๗ ๓๑.๔๕ ๓๑.๑๑ 

 
๗.๑.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๕๔.๒๙ ๕๑.๑๙ -๓.๑๐ 

คณิตศาสตร์ ๒๕.๔๖ ๒๔.๔๗ -๐.๙๙ 

วิทยาศาสตร์ ๒๙.๘๙ ๓๑.๔๕ ๑.๕๖ 

ภาษาอังกฤษ ๓๔.๓๘ ๓๑.๑๑ -๓.๒๗ 

 
๗.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  ๗.๒.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ๓๖.๑๙ ๑๖.๗๕ ๒๓.๗๖ ๓๓.๗๓ ๑๙.๙๙ 

ระดับจังหวัด ๔๕.๙๐ ๑๙.๒๕ ๒๗.๒๗ ๓๕.๙๗ ๒๓.๒๐ 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) ๔๓.๐๓ ๑๘.๐๓ ๒๗.๐๙ ๓๕.๑๓ ๒๑.๗๐ 

ระดับประเทศ ๔๖.๔๐ ๒๑.๒๘ ๒๘.๖๕ ๓๖.๘๗ ๒๕.๕๖ 
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๗.๒.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

รายวิชา/ปีการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๔๔.๓๖ ๔๖.๔๐ ๒.๐๕ 

คณิตศาสตร์ ๒๖.๐๔ ๒๑.๒๘ -๔.๗๖ 

วิทยาศาสตร์ ๓๒.๖๘ ๒๘.๖๕ -๔.๐๓ 

สังคมศึกษา ๓๕.๙๓ ๓๖.๘๗ ๐.๙๔ 

ภาษาอังกฤษ ๒๙.๙๔ ๒๕.๕๖ -๔.๓๘ 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6
ระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563
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  ๘.ข้อมูลนักเรียนด้านอื่นๆ  

 ที ่ รายการ 
จำนวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จำนวนนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

๙๖๗ ๙๓.๕๒ 

๒. จำนวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา 
บุหรี่ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

๑,๐๑๓ ๙๗.๙๗ 

๓. จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 
๔. จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๖๒ - 
๕. จำนวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ - - 

๖. จำนวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 

๗. จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน)   

๘. จำนวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐   

๙. จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น - - 

๑๐
. 

จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ปฐมวัย - - 

                                          ประถมศึกษา - - 
                                          มัธยมศึกษาตอนต้น   

                                          มัธยมศึกษาตอนปลาย   

๑๑
. 

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬา  
และนันทนาการ ทั้งในและนอกหลักสูตร 

๑๘๖ ๑๗.๙๙ 

๑๒
. 

จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๑,๐๑๓ ๙๗.๙๗ 

๑๓
. 

จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๑,๐๑๓ ๙๗.๙๗ 

๑๔
. 

จำนวนนักเรียนที ่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั ้งในและนอก
โรงเรียน 

๑,๐๑๓ ๙๗.๙๗ 

๑๕
. 

จำนวนนักเร ียนที ่ม ีบ ันทึกการเร ียนรู ้จากการอ่าน และบันทึกการสืบค้น 
จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 

๑,๐๑๓ 
 

๙๗.๙๗ 

๑๖
. 

จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการสื่อสารตามที่กำหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑,๐๑๓ 
 

๙๗.๙๗ 
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๑๗
. 

จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑,๐๑๓ 
 

๙๗.๙๗ 

๑๘
. 

จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการแก้ปัญหา
ตามท่ีกำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑,๐๑๓ 
 

๙๗.๙๗ 

๑๙
. 

จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
ตามท่ีกำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑,๐๑๓ 
 

๙๗.๙๗ 

๒๐
. 

จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
ตามท่ีกำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๑,๐๑๓ 
 

๙๗.๙๗ 
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๙. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที ่ รายการ จำนวน 
๑. อาคารเรียน …๔.... หลัง 
๒. อาคารประกอบ …๕.... หลัง 
๓. ห้องน้ำ/ห้องส้วม …๘.... หลัง 
๔. สระว่ายน้ำ …-.... สระ 
๕. สนามเด็กเล่น …-..... สนาม 
๖. สนามกีฬา ..๖.. สนาม 
๙. ฯลฯ ๒๓ 

 
๑๐. ข้อมูลงบประมาณ 

 งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปีงบประมาณก่อนปัจจุบัน) 

รายได้สถานศึกษา  
 รายรับ   รายจ่าย  

 (บาท)   (บาท)  

 ก. รายได้ที่จัดหาเอง(รวมยอดยกมา)      

    ๑.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ(คชจ.หอพัก+ทุนการศึกษา)  ๑๖๐,๐๕๐.๓๐ ๑๖๐,๐๑๖.๖๙ 

    ๒.  เงินที่ได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจำหน่ายสิ่งของ  - - 

    ๓.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ    
    ๔.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา(ลูกเสือและเนตรนารี)  
         (ไม่มีการเรียกเก็บเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙) - - 

    ๕. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ  ๕๑,๖๐๐.๐๐ ๖๘,๘๐๒.๑๐ 
     ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา(ค่าธรรมเนียมค่าเช่า
ร้านค้า)    

    ๖. เงินที่ได้จากจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคล ได้รับประโยชน์    

    จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา      

    ๗. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา   ๒๒,๐๐๙.๓๔  - 

    ๘. รายได้อ่ืน ๆ (ผลผลิตการเกษตร)  ๑๕,๑๗๑.๐๐  - 
ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง     
    งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินท่ีได้รับจากเงินอุดหนุน     
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รายได้สถานศึกษา  
 รายรับ   รายจ่าย  

 (บาท)   (บาท)  
    ๑.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง งบประมาณให้สถานศึกษา จาก
เงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

๓,๓๙๑,๓๐๐.๐๐ ๑,๘๒๕,๐๙๕.๗๕ 
    ๒.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือตั้ง     
งบประมาณให้สถานศึกษา     

 ๒.๑ เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ,ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐), ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน,  ในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน, ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดของสถานศึกษา, โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,ในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. โครงการกิจกรรมศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ๓๘๘,๖๐๐.๐๐ ๑๘๙,๔๔๙.๔๐ 

๒.๒ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

  
๒.๓  เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ 

๓.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย   

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

              ๓.๑.๑  ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)   ๓,๖๐๐,๕๐๐.๐๐  
       

๒,๙๔๖,๙๘๔.๓๘  

             ๓.๑.๒  ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up) - - 

            ๓.๑.๓  ค่าเครื่องแบบนักเรียน (รับโอนจากค่าหนังสือแบบเรียน)    ๔๙๒,๙๐๐.๐๐  
          

๔๙๒,๙๐๐.๐๐ 
            ๓.๑.๔  ค่าหนังสือแบบเรียน  (เหลือจ่ายโอนให้ค่าเครื่องแบบ/ค่า
อุปกรณ์) ๑,๐๑๔,๓๙๐    ๙๗๐,๐๙๔.๒๐ 

            ๓.๑.๕  ค่าอุปกรณ์การเรียน  (รับโอนจากค่าหนังสือแบบเรียน)  ๔๓๕,๒๑๐.๐๐  
           

๔๓๕,๒๑๐.๐๐   

            ๓.๑.๖ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       ๙๐๓,๖๐๐.๐๐      ๓๓๒,๔๑๒.๐๐  

ค.  เงินอ่ืนๆ (ระบุ)     
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รายได้สถานศึกษา  
 รายรับ   รายจ่าย  

 (บาท)   (บาท)  

     ๑. ค่าใช้จ่ายกองทุนให้กู้ยืม(รวมยอดยกมา+รับ+ดอกเบี้ย) 
                  

๒๔,๐๕๐.๗๓          

                          รวม  ๑๐,๙๖๙,๓๘๑.๓๗ ๗,๘๑๒,๕๐๓.๑๖ 

 ยอดยกไปปีงบประมาณถัดไป   จำนวนเงิน(บาท)   

    ๑.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ (คชจ.หอพัก+ทุนการศึกษา)  -  

    ๒.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา(ลูกเสือและเนตรนารี)  ๑๐,๓๓๙.๐๗ - 

   ๓. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ  - - 
     ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา(ค่าธรรมเนียมค่าเช่า
ร้านค้า)    

    ๔. คชจ.กองทุนให้กู้ยืมเงิน  ๒๔,๐๕๐.๗๓         

    ๕.  เงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน) -  

                          รวม  ๓๔,๓๘๙.๘๐  

   

  รายได้สะสมยกมา ๑ ต.ค. ๖๓ ๖,๔๓๙,๑๕๗.๙๒   

 บวกรายรับสูงกว่ารายจ่าย    ๔,๑๔๑,๘๘๑.๑๘   

 รายได้สะสมสถานศึกษา ๑ ต.ค. ๖๔ ๑๐,๕๘๑,๐๓๙.๑๐   
 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด 
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๑๑. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑๑.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ 

ชุมชนตำบลบ้านเก่าตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชายแดนที่เสี่ยงต่อปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย -พม่า 
เป็นชุมชนใหญ่ประกอบด้วย ๑๕  หมู่บ้าน และมีพื้นที่ติดชายแดน ๓ หมู่บ้านคือ หมู่บ้านตะเคียนงาม หมู่บ้าน    
พุน้ำร้อน และบ้านห้วยน้ำขาว มีประชากรประมาณ ๑๓,๒๙๑  คน ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลบ้านเก่ามีเชื้อชาติ
ไทยและมีสัญชาติไทยประมาณ ๙๕ % ที่เหลือเป็นพวกไม่มีสัญชาติซึ่งอพยพหนีภัยสงครามหรือเดินทางเข้ามาหา
งานทำและอาศัยอยู่มานานแล้ว ชนกลุ่มน้อยพวกนี้ได้แก่ กะเหรี่ยง มอญ และพม่า ซึ่งมักอาศัยรับจ้างทำงานอยู่
ตามหมู่บ้านเขตพ้ืนที่ชายแดน ซึ่งมีทหารคอยควบคุมดูแลอยู่จึงไม่ค่อยเกิดปัญหา เด็กนักเรียนบางคนที่ไม่มีสัญชาติ
ไทยจะมีผลเมื่อเข้าเรียนจบการศึกษาไปทางโรงเรียนไม่สามารถออกหลักฐานการศึกษาให้แก่เด็กเหล่านั้นได้ 

ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในตำบลบ้านเก่านั้น ส่วนใหญ่ยังรักษาประเพณีดั้ งเดิมของ
ท้องถิ่นไว้ตลอดมา ๙๙% ของประชากรนับถือศาสนาพุทธ มีวัดอยู่ในตำบลทั้งสิ้น ๑๐ แห่ง สำนักสงฆ์ ๑ แห่ง 
ชุมชน วัด และโรงเรียนจึงมีการประสานงานในการจัดกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันเป็นประจำทุกปี จนกลายเป็น
ประเพณี เช่น เทศกาลแห่เทียนจำนำพรรษา เทศกาลทำบุตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีสงกรานต์ 
ลอยกระทง ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 
 นอกจากการนับถือศาสนาพุทธแล้วลักษณะของชุมชนยังมีการผสมผสานความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ลี้ลับ 
เช่น การทรงเจ้า ภายในตำบลบ้านเก่ามีศาลเจ้า ๘  แห่ง และมีการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ บูชาสิ่งเร้นลับเหนือ
ธรรมชาติและมีการทำพิธีเสียกระบาล ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิม แต่ความเชื่อเหล่านั้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสังคม
ส่วนรวมแต่อย่างใด 

๑๑.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ 
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว และ รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะเศรษฐกิจ/
รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๓๐,๐๐๐  บาท 

๑๑.๓ โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
โอกาส  

๑. โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้หลายแหล่ง เช่น  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า สวนประวัติศาสตร์
เมืองสิงห์ ปางช้างเผือกกาญจนบุรี วัดพุน้อย และมีรีสอร์ท จำนวน ๖ แห่ง โรงเรียนสามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้ดังกล่าวเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนรวมทั้งบูรณาการความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน 

๒. ในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนไม่มีแหล่งเริงรมย์ สถานบันเทิง โต๊ะสนุกเกอร์ ทำให้ไม่มีแหล่งมั่วสุม และ
ชักจูงนักเรียนไปในทางที่ไม่เหมาะสม 
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๓. โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ทำให้ได้รับงบประมาณมาพัฒนาโรงเรียนได้
อย่างพอเพียงกับความต้องการ 

๔. โรงเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรภายนอก ทำให้ได้รับความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรม การพัฒนานักเรียน และการสนับสนุนในด้านต่างๆ 

๕. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียน รวมทั้งชุมชนและผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือ
สนับสนุน เป็นอย่างดี 

 
 
 

ข้อจำกัด 
๑. โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากเส้นทางคมนาคมหลัก มีรถประจำทางผ่านค่อนข้างน้อย ทำให้ไม่สะดวกต่อ

การเดินทางของนักเรียน 
๒. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ฐานะยากจน และเป็นครอบครัวแตกแยก 
๓. เศรษฐกิจในชุมชนไม่เข้มแข็ง 
๔. ชุมชนมีปัญหาเรื่องยาเสพติด และการพนัน 

  
๑๒. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(ถ้าดำเนินการตามหลักสูตรอื่นๆให้ใส่หลักสูตรอ่ืนๆ ด้วย) โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน 
ดังแสดงในตารางดังนี ้

 

๑๒.๑  ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนชั่วโมง/ภาคเรียน* 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ภาษาไทย ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
คณิตศาสตร์ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
วิทยาศาสตร์ ๖๐ ๖๐ ๖๐ - - - 
-  ฟิสิกส์ - - - ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
- เคมี - - - ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

- ชีววิทยา - - - ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

- วิทยาศาสตร์กายภาพ - - - - - - 
สังคมศึกษา ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
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สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมชั่วโมง ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ 
 

 จำนวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ ..๑,๔๐๐........ ชั่วโมง 
 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ พลศึกษา/ดนตรีไทย/ดนตรี

สากล 
หมายเหตุ : *การจัดโครงสร้างรายวิชา ให้ใช้รูปแบบตารางตามรูปแบบในโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๓๙ 

๑๒. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  ๑๒.๑ ห้องสมุดมีพื้นที่ขนาด ..๑๙๒.. ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน ๙,๘๐๐ เล่มมีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ให้บริการจำนวน..-.. ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบดิวอี้ มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จำนวน.....๑๕.....เครื่อง มีจำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด    เฉลี่ย
....๑๓๕... คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ...๑๓.๐๕....ของนักเรียนทั้งหมด (หมายเหตุ : ห้องสมุดของโรงเรียนปิดบริการ
ชั่วคราว เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนอาคารสถานที่ใหม่ และกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง) 

๑๒.๒ ห้องปฏิบัติการ  ทั้งหมด ......๑๖...... ห้อง จำแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จำนวน ......…๕……. ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จำนวน ………๔………ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จำนวน ………๑……. ห้อง 

  ๔)  ห้องห้องปฏิบัติการดนตรีสากล   จำนวน ………๑……. ห้อง 
  ๕)  ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย          จำนวน ………๑……. ห้อง 
  ๖)  ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์          จำนวน ………๑.....…ห้อง 
  ๗)  ห้องเรียนกระดานอัจฉริยะ   จำนวน ………๒.....…ห้อง 
  ๘)  ห้องออกกำลังกาย(ฟิตเนส)   จำนวน ………๑……. ห้อง 
  ๑๒.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์  ทั้งหมดจำนวน ...........๑๔๖......... เครื่องจำแนกเป็น 
  ๑)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จำนวน ……๑๑๒……เครื่อง 
  ๒)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน ……...๓๔…. เครื่อง 
  โดยมีจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเฉลี่ย.....-.....คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ..-... ของ
นักเรียนทั้งหมด 
  ๓)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษานักงาน) จำนวน ……๒๕…… เครื่อง 
  ๑๒.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จำนวนคร้ัง/ปี 

๑. สวนสมุนไพร อาคารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓๖ 

๒. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑,๔๔๐ 
๓. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑,๑๖๐ 
๔. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๔๗๐ 
๕. ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ๑,๑๘๐ 

๖. ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ๑,๑๘๐ 
๗. ห้องปฎิบัติการนาฏศิลป์ ๑,๑๘๐ 

๘. ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ๓๒๐ 

๙. สระน้ำ - 

๑๐. สวนหย่อม ๒๘๐ 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๔๐ 

  ๑๒.๕ แหล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จำนวนคร้ัง/ปี 

๑ วัดบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี - 
๒ วัดท่าโป๊ะ จ.กาญจนบุรี - 
๓ วัดวังเย็น จ.กาญจนบุรี - 
๔ วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี - 
๕ บ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี - 
๖ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า  จ.กาญจนบุรี - 
๗ สวนไม้หอมตอไม้แดง จ.กาญจนบุรี - 
๘ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี - 

 

๑๒.๖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เร่ือง จำนวนคร้ัง/ปี 

 -   

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๔๑ 

๑๓. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

๑๓.๑ ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

สถานศึกษา - - 
ผู้บริหาร 
สิบเอกชาญโรจน์   ทัณกาศ 
นายจันตรี    บุญเฮี๊ยะ 
นางอัมพา  ชำนาญราช 
นางสาวนพสร  ยางจิตร 
นางสาวลัดดาวัลย์  เอกจิต 

 
ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
กาญจนบุรี 

ครู   
นางนิตยา  ธรรมประโชติ 
นางผ่องรัตน์   เพ็งประเดิม 
นางสาวสุภาพรรณ  รัตนพรชัย 
นางสาวอำไพ  ทวีบุญ 
นายอดุลย์  แจ่งแจ้ง 
นายพิสิษฐ์  กุลจิตติรังสี 
นายไพบูลย์  เด่นสว่าง 
นางสาวกนกวรรณ  มาคุ้มทัพ 
ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ ธัญญา 
 

ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
กาญจนบุรี 

นักเรียน   
นาย ต่อเกียรติ  ศรีสัมพันธ์ 
นาย นิสิต        บริสุทธิ ์
นาย พีรภพ      เอ่ียมศรี 
นาย มโนพัศ     เขียวอ่อน 

นาย วรพัฒน์    กิจเพียร 

นาย ศุภกร       แก้วคำ 

นาย สิรภพ       ผูกพันธ์ 
นาย อิษฎา พิริยะเมธี 
นาย พลภัทร เที่ยงธรรม 

นาย พีรพงษ์ สาธุ 
นาย ชาคริต เพชรคง 

นาย ธนวัฒน ์ ราษีทอง 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ฟุตบอลรุ่นอายุ
ไม่เกิน ๑๘ ปี รายการ สพม.กาญจนบุรี คัพ ครั้งที่ ๑ 
ระหว่างวันที ่ ๙ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สนาม
กีฬาโรงเรียนวิสุทธรังสี  จ.กาญจนบุรี 

สำน ักงานเขตพ ื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๘ (กาญจนบุรี) 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๔๒ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

นาย นพกร โพธิ์พรหม 

นาย ปฏิภาณ จำปาทอง 

นาย ภัสกร สมใจเพ็ง 

นาย ยิ่งยศ เหลือศิริ 
นาย สรวิชญ ์ ใจดี 
นาย ชลศักดิ ์ แสนรักสงบ 

นาย อภิเษก ราชเพียแก้ว 

นาย ชนพัฒน์ ประกอบธรรม 

นาย อชิตพล คำมาสิริ
กาญจน์ 
ด.ช. กฤษฏากร เสียงเลิศ 

ด.ช. ชานนท์ มาลัย 

ด.ช. โชคเฉลิมชัย สุคนธรส 

ด.ช. ณัฐกิตติ ์ เกิดด้วง 

ด.ช. ณัฐพล คชรินทร์ 
ด.ช. ภานุวัฒน์  ใคร่ครวญ 

ด.ช. วีรภัทร ทับซ้อน 

ด.ช. ศุภกิจ มีมาก 

ด.ช. สิริวัฒน์ นาคสังข ์

ด.ช. เอกรินทร์ อินเกล้า 

ด.ช. สิรวิชญ์ เตรียมกรม 

ด.ช. ภานุพงศ ์ พานโถม 

ด.ช. เจตพัฒน์  บุญเลิศ 

ด.ช. ณัฐพงศ์ นวมหอม 

ด.ช. ณรงค์ศักดิ์ กัณสังข ์

ด.ช. ชนาธิป พูลแก้ว 

ด.ช. ธีรภัทร วงศ์มณีใสย์ 
ด.ช. วสุ           สามิภักดิ ์
นาย พนธกร จูสี 
นาย พีรสักภ์ ยินดี 

เข้ารอบ ๑๖ ทีมสุดท้ายรอบภาคตะวันตก รายการ 
THAI-DENDARK  U๑๕ FOOTBALL 
TOURNAMENT ๒๐๒๑ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒-
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สนามฟุตบอลค่ายธนะรัชต์ 
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

องค์การส่งเสริมโคนม
แห่งประเทศไทย 

นาย ต่อเกียรติ  ศรีสัมพันธ์ 
นาย นิสิต        บริสุทธิ์ 
นาย พีรภพ      เอี่ยมศรี 
นาย มโนพัศ     เขียวอ่อน 

นาย วรพัฒน์    กิจเพียร 

นาย ศุภกร       แก้วคำ 

นาย สิรภพ       ผูกพันธ์ 
นาย อิษฎา พิริยะเมธี 

เข้ารอบ ๓๒ ทีมสุดท้าย การแข่งขันฟุตบอล กีฬา
ระหว ่างโรงเร ียน ประจำป ีการศ ึกษา ๒๕๖๔ 
(ประเภททั่วไป) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ระหว่างวันที่ 
๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ ๖๐ 
พรรษา ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 

กรมพลศึกษา 

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๔๓ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

นาย พลภัทร เที่ยงธรรม 

นาย พีรพงษ์ สาธุ 
นาย ชาคริต เพชรคง 

นาย ธนวัฒน์ ราษีทอง 

นาย นพกร โพธิ์พรหม 

นาย ปฏิภาณ จำปาทอง 

นาย ภัสกร สมใจเพ็ง 

นาย ยิ่งยศ เหลือศิริ 
นาย สรวิชญ์ ใจดี 
นาย ชลศักดิ ์ แสนรักสงบ 

นาย อภิเษก ราชเพียแก้ว 

นาย ชนพัฒน์ ประกอบธรรม 

นาย อชิตพล คำมาสิริ
กาญจน์ 
ด.ช. ชนาธิป พูลแก้ว 

ด.ช. ชุติพนธ์ ตั้นเส้ง 

ด.ช. ณัฐพล อัมพบุตร 

ด.ช. ธนโชติ แก้วระย้า 

ด.ช. ธนาอนันต์ สบอนันต์โชค 

ด.ช. ธีรภัทร วงศ์มณีใสย์ 
ด.ช. ธีรภัทร จับสี 
ด.ช. นนทวัชร์ พรหมสวัสดิ์ 
ด.ช. นันทกร สร้อยระย้า 

ด.ช. ปฐพี โกมลเปริน 

ด.ช. รเณศณัฎฐ์ อิงครัตจิโรจน์ 
ด.ช. วสุ            สามิภักดิ ์
ด.ช. สุรเชษฐ์ กิขุนทด 

ด.ช. อรรนพ พรมลา 

ด.ช. อัซมิน จันทร์ดี 
ด.ช. สุรนาท สาธิต
ภาณุวัฒน์ 
ด.ช. ฐิติวัชร อายุยงค ์

ด.ช. ธนกฤต ศรีเมือง
กาญจนา 

ด.ช. ธนภัทร จันทร์ปราชญ์ 
ด.ช. ธรรมรัตน์ ครูทอง 

ด.ช. วริศ เหมพันธ์ 

เข้ารว่มการแข่งขัน การแข่งขันฟุตบอล กีฬาระหว่าง
โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประเภททั่วไป) 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา ตำบล 
รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 

กรมพลศึกษา 

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๔๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

นาย กิตติภพ ตันโชติช่วง 

นาย เกรียงศักดิ ์ ทรายละเอียด 

นาย ไกรวิชญ ์ หอมทวนลม 

นาย คติศักดิ ์ กิขุนทด 

นาย ณรงค์ศักดิ์ ช้างโต 

นาย ณัฐวุฒิ ละว้า 

นาย ธรรมธร ศรีทอน 

นาย ปรมินทร์ ภูฆัง 

นาย ปิยพงษ์ คำจันทร์ 
นาย พนธกร จูสี 
นาย รัฐภูมิ จับสี 
นาย ตรัยรัตน์ เมฆคำ 

นาย นิสิต บริสุทธิ์ 
นาย ศุภกร แก้วคำ 

นาย สมโชค กลักส ี

นาย สิรภพ ผูกพันธ์ 
นาย อิษฎา พิริยะเมธี 
นาย พลภัทร เที่ยงธรรม 

เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันฟุตบอล กีฬาระหว่าง
โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประเภททั่วไป) 
รุ ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ระหว่างวันที ่ ๒๙  มีนาคม 
๒๕๖๕ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาเฉลิม
พ ร ะ เ ก ี ย ร ต ิ  ส ม เ ด ็ จ พ ร ะ น า ง เ จ ้ า ส ิ ร ิ ก ิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา ตำบล รังสิต อำเภอ
ธัญบุรี ปทุมธานี 

กรมพลศึกษา 

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ๑๓.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลสำเร็จจนได้รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอย่างการ
ปฏิบัติ (ระดับปฐมวัย/การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบายตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หรือระดับความสำเร็จ 

๑. 
 
 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑา   
 
 
 
 
 
 

๑. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ฟุตบอลรุ่นอายุ
ไม่เกิน ๑๘ ปี รายการ สพม.กาญจนบุรี คัพ ครั้งที่ ๑ 
ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬา
โรงเรียนวิสุทธรังสี  จ.กาญจนบุรี 
๒. เข้ารอบ ๑๖ ทีมสุดท้ายรอบภาคตะวันตก รายการ 
THAI-DENDARK  U๑ ๕  FOOTBALL TOURNAMENT 
๒๐๒๑ คร้ังที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ณ สนามฟ ุตบอลค ่ ายธนะร ัชต ์  อ .ปราณบ ุร ี  จ .
ประจวบคีรีขันธ์ 
๓. เข้ารอบ ๓๒ ทีมสุดท้าย การแข่งขันฟุตบอล กีฬา
ระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประเภท
ทั่วไป) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ระหว่างวันที่ ๙-๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา ตำบล รังสิต 
อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 
๔. เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันฟุตบอล กีฬาระหวา่ง
โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประเภททั่วไป) รุ่น
อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา ตำบล รังสิต อำเภอ
ธัญบุรี ปทุมธานี 
๕. เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันฟุตบอล กีฬาระหวา่ง
โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประเภททั่วไป) รุ่น
อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ระหว่างวันที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๕ – 
๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๔๖ 

สมเด็จพระนางเจ ้าสิร ิก ิต ิ ์  พระบรมราชินีนาถ ๖๐ 
พรรษา ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 

 

๑๑.๓ โครงการ/ก ิจกรรมพิเศษ ท ี ่ดำเน ินการตามนโยบายชาต ิ นโยบายกระทรวงศ ึกษาธ ิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได้แก่  
 ๑. โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๔๗ 

๑๔. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปกีารศึกษาทีแ่ล้ว) 
          ๑๔.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    
 

 
 

จุดเด่น  
๑.  ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.กาญจนบุรี 
๒.  ครูได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
๓.  ครูสอนตรงตามสาขาวิชาเอก 

๔. โรงเรียนกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ใช้เทคนิค SWOT สอดคล้องกับบริบทและ
สภาพจริงของสถานศึกษา  

๕. มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมายการพัฒนา และบริบทของ
โรงเรียน มีการวางแผน มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

 
จุดที่ควรพัฒนา  

๑.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 
๒.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ำ 
๓.  ห้องเรียนควรมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้

ครบทุกห้องเรียน 
๔. ครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอนจำนวนมาก ควรลดภาระงานให้น้อยลง 

 
ข้อเสนอแนะ  

๑. ควรนำผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน มาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพ่ือหาแนวทางในการ 
แก้ปัญหาในชั้นเรียนและเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไป 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๔๘ 

๑๕. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
๑๕.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๔ หมู่ที่ 
๑ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอน
ตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ดังนี้ 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพผู้เรียน ดีมาก 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 

 

จุดเด่น 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนด “สุภาพ นอบน้อม” 
๒. ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบเห็นได้จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันของผู้เรียนรายบุคคล 
๓. ผู้เรียนมีความสามารถด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ตามความสามารถเฉพาะตัวด้านกระบวนการบริหาร

และการจัดการ 
๑. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำสูง มองการณ์ไกลมีแนวคิดที่จะพัฒนาผู้เรียนโดยยึดหลักความแตกต่างระหว่าง

บุคคลในการจัดหลักสูตรและแผนการเรียน  สถานศึกษามีปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรและแผนการเรียนที่
หลากหลายและทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ห้องเรียนเตรียมทหารกับกองพันทหารราบที่ ๓ กรม
ทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ กาญจนบุรี ห้องเรียนเตรียมพยาบาล กับมหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม ห้องเรียน
เตรียมครุศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีหลักสูตรทวิศึกษา กับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ห้องเรียน
อัจฉริยภาพทางด้านกีฬา 

๒. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย 
ร่มรื่น สวยงาม และสะอาด 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

๑. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การสอนSTEM การสอนแบบ
โครงงาน จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน  ครูมีความรู้



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๔๙ 

ความสามารถ มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทุ่มเท เสียสละ มีความชำนาญการที่โดดเด่นทางด้าน กีฬา กรีฑา 
ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ งานเกษตรกรรม การงานอาชีพ งานคหกรรม สามารถเป็นแบบอย่างให้กับ
หน่วยงานอื่น ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งที่เป็นความต้องการของตนเอง งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาสู่วิชาชีพ ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา จัดทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 
๒. ครูสร้างวินัยเชิงบวกกับผู้เรียนโดยจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในห้องเรียนตามโครงการห้องเรียน

คุณภาพ มีสื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมุมความรู้  ฝึกทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน Basic classroom English มีป้ายคุณธรรม อัตลักษณ์และมุมความรู้อื่น ๆ เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ
อย่างหลากหลาย 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

๑. ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพและการเรียน
ต่อในระดับที่สูงขึ้นไป 

๒. ควรพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เชื่อมโยงความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างนวัตกรรมของผู้เรียนสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง 

๓. ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษายังขาดการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสงักัด หรือภาครัฐ 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
สถานศึกษาควรจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  โดยนำผลการทองสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นฐานข้อมูล Baseline ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนในปีการศึกษาต่อไป 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. สถานศึกษาควรนำผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๖๒ มาวิเคราะห์

ความสำเร็จว่าบรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนของปีถัดไป 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๕๐ 

๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย ควรศึกษาข้อมูล ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
กำหนดค่าเป้าหมาย ควรประชุมคณะครูเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน  และนำผลการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง 

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนครูผู ้สอนให้มีความรู ้และทักษะเกี ่ยวกับการสร้างข้อสอบ  O-NET,PISA ที่เน้น

กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือนำไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนในสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินชาติเพ่ือวินิจฉัยมาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วน  และนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
ข้อเสนอแนะ 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

๑. สถานศึกษาเร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
๕๐ เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

๒. สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณพิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการติดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

๓. สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถทางด้านอาชีพ ความสามารถทางด้านวิชาการโดยใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

๔. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน้อมนำปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ ได้อย่างยั่งยืน 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

สถานศึกษาควรจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนให้มี
ความทันสมัย เป็นปัจจุบัน เช่น สารสนเทศของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สารสนเทศการดำเนินโครงการต่าง ๆ 
สารสนเทศการพัฒนาครูและบุคลากร 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑. ครูควรพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ /ภาษาจีน/ ภาษาญี่ปุ่น /ภาษาพม่า 
ให้กับผู้เรียนให้มากยิ่งข้ึน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๕๑ 

๒. ควรส่งเสริมให้ครูที่มีความสามารถ ชำนาญการและโดดเด่นทางด้าน กีฬา กรีฑา ดนตรีไทย ดนตรี
สากล การงานอาชีพ ศิลปะ งานเกษตรกรรม งานคหกรรม ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพตาม
ความถนัดและความสนใจ 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

๑. นวัตกรรมของสถานศึกษาด้านผู้เรียน ในแต่ละวิธีการควรได้รับการเผยแพร่บนเว็ปไซต์เพ่ือให้เกิดการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 

๒. ควรส่งเสริมความเป็นเลิศตามวิชาชีพสำหรับผู้เรียนที่ไม่ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเรียนรู้สู่อาชีพ 

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาควรดำเนินรักษามาตรฐาน และ

ยกระดับให้สูงขึ้น เช่น การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดีทางสังคมออนไลน์หรือการเข้ารับการ
ประเมินเพ่ือยกระดับสู่ระดับชาติต่อไป 

 
 
 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
การพัฒนาสู่นวัตกรรมต้นแบบทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครูผู้สอน

จะต้องทำการวิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้ ให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และแบ่งหน่วยการเรียนรู้ให้ชัดเจน 
ออกแบบกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติจริงได้ เช่น ส่วนที่เป็นเนื้อหาควรให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วสรุป
องค์ความรู้ด้วยผังมโนทัศน์ ความคิด แล้วลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า เกิด
ทักษะความรู้ ทักษะการคิด ทักษะปฏิบัติ มีการวัดผลประเมินผลจากสภาพจริง และนำผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ มีผลงาน
เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถเป็นต้นแบบแก่บุคลากรในสถานศึกษาหรือสถานศึกษา
อ่ืน ต่อไป 

 

สรุปประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด 

๑. ควรนำผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๖๒ มาวิเคราะห์ความสำเร็จว่า
บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนของปีถัดไป 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๕๒ 

๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย ควรศึกษาข้อมูล ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
กำหนดค่าเป้าหมาย ควรประชุมคณะครูเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน  และนำผลการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนครูผู ้สอนให้มีความรู ้และทักษะเกี ่ยวกับการสร้างข้อสอบ O-NET,PISA ที่เน้น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือนำไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนในสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินชาติเพ่ือวินิจฉัยมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วน และนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

๕. จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  โดยนำผลการทองสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นฐานข้อมูล Baseline ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในปี
การศึกษาต่อไป 

สรุปผลการประเมินความโดดเด่น 
สถานศึกษามีความโดดเด่น คือ การส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เป็นต้นแบบโดดเด่น ได้รับ

การยอมรับระดับชาติ (C๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
๑. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) ตั้งอยู่เลขท่ี ๔๔๔ 

หมู่ที ่๑ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท ์๐๓๔-๖๗๐๘๓๓ โทรสาร 
๐๓๔-๖๗๐๘๓๓ Website http://:BKVKAN.ac.th www.facebook.com/โรงเรียนองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑-บ้านเก่าวิทยา-๑๗๓๗๐๒๙๑๒๓๒๑๖๕๖๓ 

๒. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๕๓ 

๓. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา 
๓.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที ่๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๓.๒ จำนวนผู้เรียน จำแนกตามระดับชั้น ดังนี้ 

 

ระดับชั้น
เรียน 

จำนวน
ห้อง 

จำนวน 
ผู้เรียนปกติ (คน) 

จำนวนผู้เรียน 
ที่มีความต้องการ 

พิเศษ (คน) 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.๑ ๘ ๑๒๔ ๙๑ - - ๒๑๕ 
ม.๒ ๗ ๑๑๗ ๙๒ - - ๒๐๙ 
ม.๓ ๖ ๑๐๖ ๖๓ - - ๑๖๙ 
ม.๔ ๖ ๖๘ ๖๙ - - ๑๓๗ 
ม.๕ ๓ ๓๘ ๓๓ - - ๗๑ 
ม.๖ ๓ ๔๑ ๔๐ - - ๘๑ 
รวม ๓๔ ๔๙๔ ๓๘๘ - - ๘๘๒ 

 
๓.๓ ข้อมูลบุคลากร (ไม่นับซ้ำ) 
: ผู้บริหารสถานศึกษา    จำนวน ๕ คน 
: ครูมัธยมศึกษา     จำนวน ๔๘ คน 
: บุคลากรสายสนับสนุน    จำนวน ๒๔ คน 
สรุปอัตราส่วน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษา 
: อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน : คร ูเท่ากับ ๑๙ : ๑ 
: อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน : ห้อง เท่ากับ ๒๘ : ๑ 
: มีจำนวนครู ครบชั้น  ครบชั้น  ไม่ครบชั้น ในระดับชั้น......................... 
: ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ ๒๐ : สัปดาห ์
*หมายเหตุ การนับจำนวนจำนวนครูหรือผู้ดูแลเด็กให้นับเฉพาะผู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไปเท่านั้น 
 
 
 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ผลการดำเนินงาน 

สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย/เกณฑ์ในการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของผู้เรียน
กับหน่วยงานต้นสังกัด มีคณะกรรมการร่วมประชุมนำผลการประเมินมาใช้ในการตั้งค่าเป้าหมายในการพัฒนา  
สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายใน โดยกำหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานรายงานต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  
หน่วยงานต้นสังกัดได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษากาญจนบุรี  เขต ๑ เพื ่อให้
ศึกษานิเทศก์ดำเนินการนิเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา  มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินภายใน
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาได้ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรี ยนติด ๐ ร มส. สถานศึกษามีการ
แต่งตั้งคณะทำงาน รวบรวมเอกสาร มีการประมวลผลสรุปข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล รายชั้นเรียน และสรุประดับ
สถานศึกษา เช่น การสรุปผลการอ่านของผู้เรียน ฯลฯสถานศึกษาดำเนินการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์ผู้เรียนแล้วนำผลการวิเคราะห์มาวางแผนใน
การจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ระดับชั้น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตาม
โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาได้
ดำเนินการโครงการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการเปิดบ้าน
จามจุรี โครงการพัฒนาอารมณ์ สังคม สติปัญญา โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑา โครงการพัฒนา
ความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย ดนตรีสากลนาฏศิลป์และนาฏลีลาโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน โครงการเยี ่ยมบ้านนักเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาได้
ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมที่ส่งเสริมการทดสอบวัดผล
ระดับชาติ กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน กิจกรรมตลาดนัดนักเรียนกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน กิจกรรมการเข้า
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมแห่เทียน
พรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมวันคริสต์มาส 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศกิจกรรมปลูกกล้าจามจุรี กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมอบรม
เกี่ยวกับเรื่องเพศ และกิจกรรมอบรมวัยรุ่นวัยใสผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ในการจัดการศึกษา และผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจในการเอาใจใส่ของผู้บริหารโรงเรียน และครูเป็นอย่างดี ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา การจัด
กิจกรรมภายในโรงเรียน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของครู การดูแลเอาใจใส่ของผู้บริหารโรงเรียน
การศึกษาเอกสารร่องรอยการดำเนินงาน พบว่า สถานศึกษามีร่องรอยการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายของโครงการและ
กิจกรรมที่กำหนด 
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สถานศึกษามีนวัตกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ ๑ ดังนี้ 

๑. นวัตกรรม: รักการอ่าน 
วิธีดำเนินการ 
๑. คัดกรองผู้เรียนโดยการทดสอบการอ่านในวันสมัครเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ดำเนินการสอนเสริมให้กับผู้เรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกอ่านหนังสือไม่

คล่อง 
๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรม “รักการอ่าน” ให้กับผู้เรียนทุกคนโดยให้นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือนอกเวลา

แล้วสรุปบันทึกลงในสมุดบันทึกรักการอ่านเมื่อสิ้นภาคเรียนจะมีการมอบรางวัลให้กับผู้เรียนที่มีผลการบันทึกการ
อ่านยอดเยี่ยม และจัดกิจกรรมการแข่งขันสุนทรพจน์ เล่านิทานภาษาอังกฤษ แข่งขันคัดลายมือ กิจกรรมประกวด
ทำหนังสือเล่มเล็ก เปิดพจนานุกรม จัดป้ายนิเทศ ฯลฯ 

ผลการดำเนินงาน 
๑. ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
๒. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และสามารถอ่านได้คล่องขึ้น 
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้นห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ส่งผลให้ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ผลการดำเนินงานส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 

๑. รางวัลระดับเหรียญทองแดงระดับภาคกลาง กล่าวสุนทรพจน์ ม.๑ - ม.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย จากงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ 

๒. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคกลาง ครั้งที ่๑๓ “อยุธยาวิชาการ ๖๐” 

๓. รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดคัดลายมือ ม.๑ - ม.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคกลาง ครั้งที ่๑๓ “อยุธยาวิชาการ ๖๐” 

๔. รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดสุนทรพจน์ ม.๑ - ม.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคกลาง ครั้งที ่๑๓ “อยุธยาวิชาการ ๖๐” 

๕. รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดสุนทรพจน์ ม.๔ - ม.๖ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคกลาง ครั้งที ่๑๓ “อยุธยา วิชาการ ๖๐” 

๖. รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดคัดลายมือ ม.๔ - ม.๖ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคกลาง ครั้งที ่๑๓ “อยุธยา วิชาการ ๖๐” 
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๒. นวัตกรรม: กีฬาสานสัมพันธ์ 
วิธีดำเนินการ 

๑. คณะกรรมการนักเรียนประชุมวางแผนร่วมกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องเก่ียวกับการดำเนินงานกีฬาสีภายใน 

๒. คณะกรรมการนักเรียนมอบหมายให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการกีฬาสีของแต่ละสี 

๓. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดำเนินการประชุมเพื่อมอบหมายงานการดำเนินงานกีฬาสีของแต่ละ
หน่วยสีในแต่ละด้าน เช่น กีฬา กองเชียร์ ขบวนพาเหรดลีดเดอร์ รวมทั้งการบริหารจัดการภายในหน่วยสี 

๔. ผู้เรียนดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เช่น ฝึกซ้อมกีฬา กองเชียร์ ฯลฯ 
๕. จัดการแข่งขันกีฬาในแต่ละชนิดกีฬา เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ  
๖. มีการเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

ผลการดำเนินงาน 
ผู้เรียนได้มีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี รู้จักการแบ่งหน้าที่กัน เช่น ฝ่ายกีฬา ฝ่ายกองเชียร์ ฝ่ายขบวนพาเหรด ฝ่าย
สวัสดิการ เป็นต้น ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการภายในหน่วยสีของตนเอง  รู้จักการวาง
แผนการดำเนินงานเพ่ือให้หน่วยสีของตนประสบความสำเร็จ ส่งผลให้มีนักกีฬาในแต่ละชนิดกีฬา เป็นตัวแทนของ
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ผลการดำเนินงานส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 

๑. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวู้ดบอล รุ่นเยาวชนประเภททีม 
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาหมากรุก รุ่น ๑๖ ปีชาย การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครั้งที่ ๓๕ ระดับภาคกลาง “เมืองกาญจน์เกมส์ ๒๐๑๗” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต 

๓. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวู้ดบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ประเภททีม กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ “ขุน
ด่านเกมส์” จังหวัดนครนายก 

๔. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวู้ดบอล รุ่นทั่วไปชาย ประเภททีม วู้ดบอลชิงแชมป์โลก ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
๕. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวู้ดบอล รุ่นยุวชนชาย-หญิง ประเภททีม วู้ดบอลชิงแชมป์โลก ณ จังหวัดเชียงใหม่ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๕๗ 

๖. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๓ กีฬาตะกร้อ รุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิง การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครั้งที่ ๓๖ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดราชบุรี “เมืองโอ่งเกมส์ 
๒๐๑๘” 

๗. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาหมากรุก รุ่นอายุ ๑๔ ปี หญิง การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครั้งที่ ๓๖ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดราชบุรี “เมืองโอ่งเกมส์ 
๒๐๑๘” เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

๘. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวู้ดบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ประเภทบุคคล กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
“นครสวรรค์เกมส์” จังหวัดนครสวรรค์ 

๙. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวู้ดบอล รุ่นเยาวชน ประเภทบุคคล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ “บุรีรัมย์เกมส์” จังหวัด
บุรีรัมย์ 

๑๐. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน 
“อบจ.สุพรรณบุรี ลีก คัพ” 

๑๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ กีฬาฟุตบอล รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงิน
ล้าน “อบจ.สุพรรณบุรี ลีก คัพ” 

๑๒. รางวัลชนะเลิศทักษะพื้นฐานยอดเยี่ยม อันดับที่ ๑ ทักษะพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การ
แข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน “อบจ.สุพรรณบุรี ลีก คัพ” 

๑๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๘ ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) 

๑๔. รางวัลรองชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขันกีฬาดาวรุ่งมุ่งสู่กีฬาแห่งชาติ 
๑๕. รางวัลรองชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ ๑๖ ปี การแข่งขันฟุตบอล กาญจนบุรีคัพ ณ สนามกีฬา

กลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) 
๑๖. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาหมากรุก รุ่นอายุ ๑๘ ปี ชาย การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ครั้งที่ ๓๗ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครปฐม “นครปฐมเกมส์ 
๒๐๑๙” เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ จังหวัดระยอง 
๓. นวัตกรรม: ตลาดนัดนักเรียน 
วิธีดำเนินการ 

๑. ผู้เรียนแต่ห้องเรียนประชุมวางแผนการดำเนินงานตลาดนัดนักเรียน เพื่อเตรียมกำหนดสินค้าที่จะขาย 
วัสดุ อุปกรณ ์ที่ต้องใช้ 

๒. ผู้เรียนดำเนินการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขายของตามแผนที่วางแผนไว้  แบ่งหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของสมาชิกภายในห้อง 

๓. ดำเนินการขายของตามวันและเวลาที่สถานศึกษากำหนด 
๔. ผู้เรียนจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำห้องเรียนของตนเอง 
๕. ผู้เรียนและครูร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานตลาดนัดนักเรียนของห้องตนเองในแต่ละครั้ง เพ่ือนำข้อมูล

มาวางแผนในการดำเนินงานในครั้งถัดไป 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๕๘ 

ผลการดำเนินงาน 
๑. ผู้เรียนมีความรู้ในการทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย 
๒. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
๓. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สามารถนำประสบการณ์ไปใช้การสร้างอาชีพ สร้าง 

รายได้ระหว่างเรียนได้ผลการดำเนินงานส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันแปรรูป
อาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๔. นวัตกรรม : คหกรรมนำสู่อาชีพ 
วิธีดำเนินการ 

๑. สถานศึกษามีแผนการเรียนให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ อาทิ 
แผนการเรียนคหกรรม แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ แผนการเรียนดนตรี นาฏศิลป์แผนการเรียนพลศึกษา 

๒. สถานศึกษาดำเนินการจัดทำ ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรของแต่ละแผนการเรียน 
๓. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมชุมนุม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้ผู้เรียนเลือกตามความถนัดและ

ความสนใจ โดยนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนคหกรรม และนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านคหกรรมได้ฝึกทักษะ
ทางด้านคหกรรม เพ่ือนำไปสู่อาชีพและหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

๕. สถานศึกษาจัดกิจกรรม โครงการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางด้านคหกรรม งานฝีมืองานประดิษฐ์ มี
การจัดการแข่งขันทักษะ เช่น การแข่งขันทำขนมไทย งานประดิษฐ์ใบตอง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ เป็น
ต้น 
 
ผลการดำเนินงานนวัตกรรมคหกรรมนำสู่อาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 

๑. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที ่๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑ 

๒. รางวัลเหรียญทอง การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที ่๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑ 

๓. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที ่๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑ 

๔. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที ่๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑ 

๕. รางวัลเหรียญทอง การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที ่๑๕ สุพรรณบุรีวิชาการ ๖๒ 

๖. รางวัลเหรียญทอง การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที ่๑๕ สุพรรณบุรีวิชาการ ๖๒ 

๕. นวัตกรรม: ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๕๙ 

วิธีดำเนินการ 
๑. สถานศึกษาสำรวจพื้นที่ในเพ่ือจัดฐานการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของเพ่ือ

ศักยภาพ ความสามารถของผู้เรียน จึงก่อให้เกิดฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน ๑๒ ฐาน ดงัต่อไปนี้ 
๑) ฐานการเรียนรู้เกษตรเพียงพอ ๒) ฐานการเรียนรู้ร้านสวัสดิการเพียงพอ 
๓) ฐานการเรียนรู้เห็ดนางฟ้า ๔) ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล 
๕) ฐานการเรียนรู้ผลไม้เข่ง ๖) ฐานการเรียนรู้ผักบุ้งในตะกร้า 
๗) ฐานการเรียนรู้มะนาววงบ่อ ๘) ฐานการเรียนรู้ข้าววงบ่อ 
๙) ฐานการเรียนรู้มะลิ ๑๐) ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงเป็ดไข่ 
๑๑) ฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือน ๑๒) ฐานการเรียนรู้การธนาคารโรงเรียน 
๒. ในแต่ละฐานการเรียนรู้ มีครูและผู้เรียนที่เป็นแกนนำดำเนินงานและดูแลกิจกรรมให้เป็นไปตาม

รูปแบบของฐาน 
๓. ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา จะนำผู้เรียนหมุนเวียนกันเข้าเรียนในฐานการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงกับ

เนื้อหาในบทเรียน ฐานการเรียนรู้ตามโครงการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติยังเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ในฐานต่าง ๆ พร้อมกับชุมชนก็เป็นแหล่งให้ความรู้กับครูและนักเรียน
เช่นเดียวกัน 

ผลการดำเนินการ 
ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในแต่ละฐานไปใช้ในชีวิตประจำวัน  นำ

ความรู้และประสบการณ์ไปสร้างอาชีพ หรือหารายได้เสริมในระหว่างเรียน โดยการจำหน่ายสินค้าในตลาดนัด
นักเรียนที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในโรงเรียน และร่วมกลุ่มกันขายอาหารในฐานการเรียนร้านสวัสดิการพอเพียงเพ่ือหา
รายได้รายระหว่างเรียน ในบางฐานการเรียนรู้สามารถนำผลผลิตที่ได้ให้นักเรียนหอพักนักกีฬาไปแปรรูปเป็น
อาหารรับประทาน เช่น ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงเป็ดไข่ ฐานการเรียนรู้ผลไม้ ฐานการเรียนรู้ผักบุ้ง ฐานการเรียนรู้
เกษตรเพียงพอ ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่น การ
เลือกใช้ของจากวัสดุเหลือใช้ การประดิษฐ์ของจากเศษวัสดุเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  จากผลการดำเนินงาน
สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ มาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก และผู้เรียนได้รับรางวัลดังนี้ 

๑. รางวัลเหรียญทองแดง การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที ่๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑ 

๒. รางวัลเหรียญทอง การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที ่๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑ 

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 

๔. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ (ประดิษฐ์ของตกแต่งบ้าน) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคกลาง  ครั้งที่ ๑๓ 
“อยุธยาวิชาการ ๖๐” 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๖๐ 

๕. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ (ประดิษฐ์ของใช้) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๑๓ “อยุธยา
วิชาการ ๖๐” 

๖. นวัตกรรม: กิจกรรม รด. จิตอาสา 
วิธีการดำเนินงาน 

๑. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเข้าเรียนวิชารักษาดินแดน ที่จัดโดยจังหวัดทหารบก
กาญจนบุรี 

๒. ผู้เรียนดำเนินการจัดตั้งกิจกรรมชุมนุมและดำเนินการในวันพุธของทุกสัปดาห์  และมีการร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนที่จัดขึ้น รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
ผลการดำเนินการ 

ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีระเบียบวินัย มีน้ำใจต่อผู้อื่น เป็นไปตามอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 

๑. รางวัลเยาวชนดีเด่นจากผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ ๙ จากการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนท้อง
ถนนและนำส่งโรงพยาบาลจนปลอดภัย 

๒. รางวัลจากกองทัพบก กิจกรรม Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ครั้งที่ ๑ จาก 
พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ ์ผู้บัญชาการทหารบก และเกียรติบัตรจากมณฑลทหารบกที่ ๑๗ โดย พลตรีวสุ เจียมสุข 
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที ่๑๗ 

๓. ได้รับการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับการประเมิน “สถานศึกษาวิชาทหาร” เป็นการปลูก
จิตสำนึกท่ีดี มีจิตอาสา 

 

๗. นวัตกรรม: ดนตรีและนาฎศิลป์ถิ่นฐานไทย 
วิธีการดำเนินงาน 

๑. สถานศึกษาดำเนินการเปิดแผนการเรียนตามความต้องการของผู้เรียนในแผนการเรียนดนตรีและ
นาฏศิลป์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์ และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคัญ 

๒. สถานศึกษาดำเนินโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อจัดหาเครื่องดนตรีสากล
และดนตรีไทย ชุดเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้มีประสบการณ์มีทักษะและกล้าแสดงออกทางดนตรี
และนาฏศิลป์ในงานและโอกาสต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ 

 
ผลการดำเนินงาน 

ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์ สามารถแสดงในงานโอกาสต่าง ๆ และการแข่งขัน
ทางวิชาการฯ เป็นที่ยอมรับในความสามารถของชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๖๑ 

๑. รางวัลเหรียญทอง การประกวดแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลางครั้งที ่๑๓ “อยุธยาวิชาการ ๖๐” 

๒. รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับมัธยม ระดับชั้น ม.๑– ม.๖ การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ครั้งที ่๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑ 

๓. รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ครั้งที ่๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑ 
 

๘. นวัตกรรม: กิจกรรมสานสัมพันธ์ “ปลูกกล้าจามจุรี” 
วิธีดำเนินการ 

๑.ประชุมร่วมวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมระหว่างครูและคณะกรรมการ
นักเรียน และตัวแทนจากแต่ละห้องเรียน แต่ละสายชั้น 

๒. กำหนดให้มีฐานกิจกรรม ๗ ฐาน ประกอบด้วย 
๑) ฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ๒) ฐานวิชาการเรื่องสำคัญใกล้ตัว 
๓) ฐานเพลงมาร์ช รั้วส้มฟ้า ๔) ฐานวินัยฝ่ายปกครอง ต้องสำคัญ 
๕) ฐานอัตลักษณ์ คำขวัญ รู้ตัวตน ๖) ฐานกีฬา สามัคคีพ่ีน้องฮาเฮ 
๗) ฐานอำนวยการ 

๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม โดยเน้นให้รุ่นพี่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ครูเป็นที่
ปรึกษา 

๔. คณะทำงานปฏิบัติตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายโดยให้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นผู้จัดกิจกรรม
ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน 
ผลการดำเนินงาน 

๑. ครูและผู ้เรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  (บ้านเก่าวิทยา) ทุกคนได้รับการ
เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

๒. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบรุี 
(บ้านเก่าวิทยา) ได้รับการสร้างเจตคติที่ดีและการปรับตัวกับสถานศึกษาใหม่ผลการดำเนินงานส่งผลให้ ผู้เรียนมี
เจคคติท่ีด ีเสริมสร้างความสามัคคี และครูผู้สอนได้รับรางวัล ดังนี้ 

๑. นางสาวไพลิน ปรึกษา ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๒. นางสาววริศรา วรรณไชย ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๖๒ 

 
 
๙. นวัตกรรม: สุขภาพดี ๓ อ. (อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย) 
วิธีการดำเนินงาน 

๑. กิจกรรม “ความฉลาดทางอารมณ์ โดยยึดหลัก SMART” ดำเนินการประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือวางแผนการดำเนินกิจกรรม “ความฉลาดทางอารมณ์ โดย ยึดหลัก SMART” 

๒. กิจกรรมอาหารเพื่อสุขภาพดี ดำเนินการประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือ
วางแผนการออกเก็บข้อมูลอาหาร และเครื่องดื ่มภายในโรงเรียนให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กำหนด ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม
ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนโดยสอดแทรกไปในการเรียนการสอนสุขศึกษาในทุกระดับชั้น  จัดทำ
เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี ่ยวกับเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย  
เพ่ือให้ผู้เรียนนำไปใช้ประโยชน์และนำไปเผยแพร่ต่อให้กับบุคคลในครอบครัวและชุมชนได้ 

๓. กิจกรรมแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย ดำเนินการประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา เพื่อวางแผนการออกกำลังกายตอนเช้าของทุกวันพุธ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แจ้งผู้เรียนให้
แต่งกายด้วยชุดพลศึกษาทุกวันพุธ เพ่ือออกกำลังกายหลังกิจกรรมเคารพธงชาติใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาทีทุกสัปดาห์ 
จัดครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เวียนกันนำออกกำลังกายในแต่ละเช้าของวันพุธ ดำเนินการฝึก
ผู้เรียนระดับชั้นต่าง ๆ เวียนมาเพ่ือเป็นผู้นำออกกำลังกายพร้อมทั้งบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการออกกำลังกาย 
ผลการดำเนินงาน 

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพดี ๓ อ. (อารมณ ์อาหารออกกำลังกาย) 
สามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายเป็นประจำ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 

๑. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวู้ดบอล รุ่นเยาวชน ประเภทบุคคล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ “น่านเกมส์” จังหวัด
น่าน 

๒. รางวัลรองชนะเลิศ กีฬาวู้ดบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ประเภทบุคคลแฟร์เวย์ กีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ “นครสวรรค์เกมส์” จังหวัดนครสวรรค์ 

๓. รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ กีฬาฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันงานเปิดบ้าน
วิชาการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

๔. รางวัลชนะเลิศ ฟุตซอลชาย รุ่นอายุ ๑๒ ปี งานมหกรรมกีฬา–วิชาการ “เปิดบ้านจามจุรี” ครั้งที่ ๒ 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) 

๕. รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล ๑๓ ปี การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ๑๓ ปี (U๑๓) “ARMYLAND CUP” 
ชิงถ้วยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ณ สนามกีฬากลางกองพลทหารราบที่ ๙ 

๖. รางวัลเหรียญเงิน วิ่ง ๑๐๐ เมตร กรีฑา รุ่นอาย ุ๑๖ ปี ชาย การแข่งขันกีฬาดาวรุ่งมุ่งสู่กีฬาแห่งชาติ 
๗. รางวัลเหรียญเงิน วิ่ง ๒๐๐ เมตร กรีฑา รุ่นอาย ุ๑๒ ปี ชาย การแข่งขันกีฬาดาวรุ่งมุ่งสู่กีฬาแห่งชาติ 
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สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเด่น 

๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนด “ สุภาพ นอบน้อม” 
๒. ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบเห็นได้จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันของผู้เรียนรายบุคคล 
๓. ผู้เรียนมีความสามารถด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ตามความสามารถเฉพาะตัว 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ  และการเรียน

ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไป 

๒. ควรพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เชื่อมโยงความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างนวัตกรรมของผู้เรียนสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง 

๓. ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง  
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
ข้อเสนอแนะ 

๑. สถานศึกษาเร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
๕๐ เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

๒. สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณพิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการติดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

๓. สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถทางด้านอาชีพ ความสามารถทางด้านวิชาการโดยใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

๔. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน้อมนำปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ ได้อย่างยั่งยืน 
 
กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 

๑. นวัตกรรมของสถานศึกษาด้านผู้เรียน ในแต่ละวิธีการควรได้รับการเผยแพร่บนเว็ปไซต์เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 
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๒. ควรส่งเสริมความเป็นเลิศตามวิชาชีพสำหรับผู้เรียนที่ไม่ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเรียนรู้สู่อาชีพ 
 
ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการดำเนินงาน 

สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนาหรือเป้าประสงค์ จุดเน้นยุทธศาสตร์
การพัฒนาและกลยุทธ์โดยการมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอำนาจ มีการมอบหมายภาระงานตามโครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียนทั้งสี่ฝ่าย มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินงานของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องภายใต้การกำกับติดตามของผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา มีการประชุม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนทุกเดือนบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  
วางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา นำแผนไปปฏิบัติเพื่อติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินด้วยรูปแบบที่หลากหลายและสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นปีการศึกษาโดยมีคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบชัดเจน การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ มีการตั้งวัตถุประสงค์/เป้าหมาย มีการดำเนินงานกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่เห็นร่องรอยได้จากภาพถ่าย มีการประเมินความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
โดยใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลายทั้งแบบวัดความรู้ความเข้าใจ แบบสังเกต แบบประเมินผลงานซึ่งเลือกใช้
ได้เหมาะสมกับสอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์/เป้าหมาย มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม
ผู้รับผิดชอบโครงการได้สรุปและรายงานผลต่อผู้รับผิดชอบในฝ่ายบริหารที่โครงการนั้นบรรจุอยู่ในแผนงาน
สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศ
ภายใน นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรผู้ที่เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผนปรับปรุง และพัฒนา ร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีแผนพัฒนาการศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  จัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนรู้นอกห้องเรียนรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สถานศึกษา
กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ในระดับดีเลิศและรายงานผลการประเมินฯ ใน
ระดับดีเลิศ ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการบรรลุเป้าหมาย  การบริหารงานด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีการประเมินการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ผู้บริหารเป็นคนรุ่น
ใหม่ที่มีวิสัยทัศน์เชิงบวกและมองการณ์ไกล ได้จัดให้มีหลักสูตรที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
ทั่วถึงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนนอกเหนือไปจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติ  เช่น ห้องเรียนเตรียม
ทหารกับกองพันทหารราบที่ ๓กรมทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ กาญจนบุรี ห้องเร ียนเตรียมพยาบาลกับ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐมห้องเรียนเตรียมครุศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรทวิศึกษา
กับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา สถานศึกษาได้จัดแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
เอื้อต่อการเรียนรู้บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม และสะอาด เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีการให้บริการสื่อ 
ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ครูและผู้เรียนเพ่ือสืบค้นข้อมูล ครูได้รับการพัฒนาทั้งจากต้นสังกัดและหน่วยงานทางการ
ศึกษาอ่ืนและจากการนิเทศเชิงวิชาการจากฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอตลอดปีการศึกษา 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๖๕ 

 
สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเด่น 

๑. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำสูง มองการณ์ไกลมีแนวคิดที่จะพัฒนาผู้เรียนโดยยึดหลักความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในการจัดหลักสูตรและแผนการเรียน  สถานศึกษามีปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรและแผนการเรียนที่
หลากหลาย และทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ห้องเรียนเตรียมทหารกับกองพันทหารราบที่ ๓ กรม
ทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ กาญจนบุรี ห้องเรียนเตรียมพยาบาลกับมหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม ห้องเรียน
เตรียมครุศาสตร์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรทวิศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ห้องเรียน
อัจฉริยภาพทางด้านกีฬา 

๒. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม และสะอาด 
จุดที่ควรพัฒนา 

สถานศึกษายังขาดการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
จัดการเรียน 

 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
สถานศึกษาควรจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนให้มี

ความทันสมัย เป็นปัจจุบัน เช่น สารสนเทศของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สารสนเทศการดำเนินโครงการต่าง ๆ 
สารสนเทศการพัฒนาครูและบุคลากรกำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน  ๑ ปีข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดีสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  สถานศึกษา
ควรดำเนินรักษามาตรฐานและยกระดับให้สูงขึ้น เช่น การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีทางสังคม
ออนไลน์ หรือการเข้ารับการประเมินเพื่อยกระดับสู่ระดับชาติต่อไป 

 

ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผลการดำเนินงาน 

สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญที่เหมาะสมเป็นระบบจาก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สถานศึกษาได้จัดทำ
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดแผนการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน อาทิห้องเรียนเตรียมทหาร
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนเตรียมพยาบาล ห้องเรียนเตรียมครุศาสตร์ หลักสูตรทวิศึกษา
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนดนตรีไทย ดนตรีสากลและนาฏศิลป์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โครงการ
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พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
การสอนสเต็มศึกษา การสอนแบบโครงงาน จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและได้
นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอาทิ การจัดการะบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้แก่ การปลูกพืช/ผัก/ผลไม้ในตะกร้า การเลี้ยงเป็ด 
เลี้ยงไส้เดือน การเพาะพันธุ์กล้าไม้ การทำปุ๋ยชีวภาพ การเพาะเห็ดนางฟ้า งานคหกรรม การทำอาหารคาวหวาน 
การผูกผ้าและการจับผ้างานพิธีต่าง ๆ การทำบายศรีใบตอง งานมาลัยดอกไม้สด การจำหน่ายสินค้าในร้าน
สวัสดิการ การออกแบบกราฟ ดีไซด์ การศึกษาโครงสร้างของไตหมู มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบ
สารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น(SIS)๑๐ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิ สื่อ DLIT, 
DLTV, YouTube, E-book, Internet มีการดำเนินการจัดทำแบบสรุปการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ใน
การออกแบบผลงาน ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมทั้งศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูมี
การจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมศิษย์เคารพครู-น้องเคารพพ่ี 
กิจกรรมต้นกล้าจามจุรีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมแนะแนว ครูพัฒนาห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนคุณภาพ มี
วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ประจำห้องอย่างเพียงพอ ทุกห้องเรียนมีป้ายสมาชิกของห้องเรียน ป้ายนิเทศ Basic 
Classroom ป้ายคุณธรรมอัตลักษณ์ และป้ายนิเทศวันสำคัญเหตุการณ์สำคัญ ครูจัดทำเอกสารประจำชั้นเรียน จัด
บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นไปอย่างเหมาะสมและเอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน  มีโครงการ
พัฒนาการวัดและประเมินผล ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลอย่างชัดเจน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วัดผลประเมินผลผู้เรียนทางด้านการเรียนรู้เป็นระยะ มีการบันทึกภายหลังจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ ครูใช้โปรแกรมประเมินผลการเรียน ปภ.๐๕/๑, ปภ.๐๕/๒, 
ปภ.๐๖, ปภ.๐๗ โปรแกรมการจัดตารางสอนตารางเรียน ครูตรวจสอบผลการเรียนตามระบบสายชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑-๖ มีการดำเนินการตรวจสอบประเมินความรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครูทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำผลการ
ประเมินและการวิจัยมาใช้ในปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการประชุม
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่องโดยมีศึกษานิเทศก์ของ
จังหวัดกาญจนบุรีเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ  ครูและผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ด้วยกระบวนการ PLC โดยครูได้จัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพโดยเข้าร่วมกับประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ครูอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ครูมีนวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่าง ได้แก่ การฝึกทักษะการเลย์อัพบาส
เก็ตบอล ทักษะพื้นฐานการเสิร์ฟตะกร้อลูกล่าง การทำอิเล็คโทรสโคปอย่างง่าย ทักษะการกรอระนาด และ
กระบวนการ A+PLC สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ส่งผลให้โรงเรียนเป็น
ที่ศึกษาดูงานของสถานศึกษาอื่นสรุปการประเมินด้านที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มี
ระดับคุณภาพ ดีมาก  

 
จุดเด่น 
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๑. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การสอนสเต็มศึกษาการสอน
แบบโครงงาน จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน ครูมีความรู้
ความสามารถ มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ทุ่มเท เสียสละ มีความชำนาญการที่โดดเด่นทางด้าน กีฬา กรีฑา 
ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ งานเกษตรกรรม การงานอาชีพ งานคหกรรมสามารถเป็นแบบอย่างให้กับ
หน่วยงานอื่น ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งที่เป็นความต้องการของตนเองงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาสู่วิชาชีพ ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา จัดทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

๒. ครูสร้างวินัยเชิงบวกกับผู้เรียนโดยจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในห้องเรียนตามโครงการห้องเรียน
คุณภาพ มีสื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมุมความรู้  ฝึกทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน Basic Classroom English มีป้ายคุณธรรมอัตลักษณ์และมุมความรู้อื ่น ๆเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางด้านต่าง ๆให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ
อย่างหลากหลาย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ครูควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างหลากหลายและใช้
แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ครูควรพฒันาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ /ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาพม่าให้กับ
ผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น 

๒. ควรส่งเสริมให้ครูที่มีความสามารถชำนาญการและโดดเด่นทางด้านกีฬากรีฑา ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
การงานอาชีพ ศิลปะ งานเกษตรกรรม งานคหกรรม ให้สามารถดำเนินการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพตาม
ความถนัด และความสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 

การพัฒนาสู่นวัตกรรมต้นแบบทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครูผู้สอน
จะต้องทำการวิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้ ให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และแบ่งหน่วยการเรียนรู้ให้ชัดเจน 
ออกแบบกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติจริงได้ เช่น ส่วนที่เป็นเนื้อหาควรให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วสรุป
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องค์ความรู้ด้วยผังมโนทัศน์ ความคิด แล้วลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า เกิด
ทักษะความรู้ ทักษะการคิด ทักษะปฏิบัติ มีการวัดผลประเมินผลจากสภาพจริง และนำผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ มีผลงาน
เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถเป็นต้นแบบแก่บุคลากรในสถานศึกษาหรือสถานศึกษา
อ่ืน ต่อไป 

 

การประเมินความโดดเด่น 

ผลการประเมนิความโดดเด่น 
 

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 

การส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
ทางด้านกีฬา 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับ
ระดับนานาชาติ (C๓) 
 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติ (C๒) 

 

 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/
ภูมิภาค (C๑) 

 

 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการ
ประเมินความโดดเด่น 

 

บริบทของสถานศึกษา 
ชุมชนตำบลบ้านเก่าตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชายแดนที่เสี่ยงต่อปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย -พม่า 

เป็นชุมชนใหญ่ประกอบด้วย ๑๕ หมู่บ้าน และมีพ้ืนที่ติดชายแดน ๓ หมู่บ้านคือ หมู่บ้านตะเคียนงาม หมู่บ้านพุน้ำ
ร้อน และบ้านห้วยน้ำขาว มีประชากรประมาณ ๑๓,๒๙๑ คน ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลบ้านเก่ามีเชื้อชาติไทย
และมีสัญชาติไทยประมาณ ๙๕ % ที่เหลือเป็นพวกไม่มีสัญชาติซึ่งอพยพหนีภัยสงครามหรือเดินทางเข้ามาหางาน
ทำและอาศัยอยู่มานานแล้ว ชนกลุ่มน้อยพวกนี้ได้แก่กะเหรี่ยง มอญ และพม่า ซึ่งมักอาศัยรับจ้างทำงานอยู่ ตาม
หมู่บ้านเขตพื้นที่ชายแดน ซ่ึงมีทหารคอยควบคุมดูแลอยู่จึงไม่ค่อยเกิดปัญหา ผู้เรียนบางคนที่ไม่มีสัญชาติไทยจะมี
ผลเมื่อจบการศึกษาแล้วทางโรงเรียนไม่สามารถออกหลักฐานการศึกษาให้แก่เด็กเหล่านั้นได้ด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประชาชนในตำบลบ้านเก่านั้น ส่วนใหญ่ยังรักษาประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นไว้ตลอดมา ๙๙ % ของ
ประชากรนับถือศาสนาพุทธ มีวัดอยู่ในตำบลทั้งสิ้น ๑๐ แห่งสำนักสงฆ์ ๑ แห่ง ชุมชน วัด และโรงเรียนจึงมีการ
ประสานงานในการจัดกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันเป็นประจำทุกปี จนกลายเป็นประเพณี เช่น เทศกาลแห่เทียน
จำนำพรรษา เทศกาลทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง ซึ่งถือเป็น
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ประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนอกจากการนับถือศาสนาพุทธแล้วลักษณะของชุมชนยังมีการผสมผสาน
ความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ลี้ลับ เช่น การทรงเจ้า ภายในตำบลบ้านเก่ามีศาลเจ้า ๘ แห่ง และมีการประกอบ
พิธีกรรมเซ่นไหว้ บูชาสิ่งเร้นลับเหนือ ธรรมชาติและมีการทำพิธีเสียกระบาล ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิม แต่ความเชื่อ
เหล่านั้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมแต่อย่างใดผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๓ อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว และ รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๓๐,๐๐๐ บาท 
โอกาส 

๑. โรงเรียนมีความพร้อมด้านครูที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านกีฬา 
๒. โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

๓. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ พร้อมสำหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา 
๔. ผู้ปกครอง/ชุมชนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 

อุปสรรค 
๑. ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
๒. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
สถานศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดของตนเอง เช่น ห้องเรียนเตรียม

ทหาร ห้องเรียนเตรียมพยาบาล ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา ห้องเรียนครุศาสตร์ เป็นต้น หากพิจารณา
ผลงานของสถานศึกษามีความโดดเด่นด้านกีฬาเท่านั้น ดังนั้น สถานศึกษาควรศึกษาทฤษฎีพหุปัญญาของโฮเวิร์ด 
การ์ดเนอร์ ให้นักเรียนทำแบบสำรวจศักยภาพของตนเอง จัดทำเป็น ข้อมูลสารสนเทศแล้วนำมาร่วมกันพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนให้ครบทุกด้าน 

 

คำรับรองของคณะผู้ประเมิน 
 

รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 
 ตรวจสอบคำผิด การใช้ภาษา 
 ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่ สมศ. กำหนด 
 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องตั้งแต่เนื้อหา จุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด่น 
เฉพาะทาง 

 

รายชื่อ ตำแหน่ง ลงชื่อ 
๑. ดร. นที ธีรานุวรรตน์ ประธาน 
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๒. นางโสภา ชวนวัน กรรมการ 
 

 

๓. นางอภิวันทน์ พินทอง กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

วันที ่๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๖. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 ๑๖.๑  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)  ได้จัดแบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย  โดยแบ่งเป็น ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารแผนงานและ
งบประมาณ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDCA  และอธิบายการ
นำมาใช้ในบริบทของสถานศึกษา 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) 
      

 
             
   
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) 
 

รองผู้อำนวยการ    

คณะกรรมการครูและผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

คณะกรรมการผู้ปกครองและเครือข่าย    คณะกรรมการศิษย์เก่า 

รองผู้อำนวยการ    รองผู้อำนวยการ    รองผู้อำนวยการ    

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    ฝ่ายบริหารงานการเงิน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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๑๖.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ ่งหมายเพื ่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
ของสถานศึกษา 

ปณิธาน  โรงเรียนของท้องถิ่น เพื่อคนในท้องถิ่น 
ปรัชญา  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คติธรรม  ขันฺติ หิต สุขา วหา 

                       ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข 
คำขวัญ  โรงเรียนน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม 

น้อมนำปรัชญาฯ   การศึกษาเพ่ือชุมชน                    
สีประจำโรงเรียน     ส้ม – ฟ้า         

 อัตลักษณ์       สุภาพ  นอบน้อม  
 เอกลักษณ ์       ดนตรี  กีฬา   
 ค่านิยมร่วม  ทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วม มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์  
“ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้  คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย” 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 
๓. จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานอาชีพอย่างมีคุณภาพ และมีสื่อ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมอันดีงามบน 
พ้ืนฐานความเป็นไทย 

                                  จุดมุ่งหมายการพัฒนาหรือเป้าประสงค์ 

๑. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
๒. สถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ใน

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถจัดการเรียนการสอนตาม

มาตรฐานสากล 
๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพตามความถนัดและ

ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้าน โดยมีทักษะพ้ืนฐานอาชีพอย่างหลากหลาย  
๕. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีความสามารถตามมาตรฐานสากลมีคุณธรรม จริยธรรมมีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความเป็นไทยโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต  
    ๖. สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
  

จุดเน้น 

๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 

๑.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

๑.๑ สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนทุกคน  
๑.๒ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสนับสนุนนักเรียน ด้อย
โอกาส หรือมีความสามารถพิเศษตามความจำเป็น 
๑.๓ พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
๑.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณูปโภค 
๑.๕ พัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมที่
เน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ 
๑.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์ชาวบ้านร่วมจัดการศึกษา 
๑.๗ ส่งเสริมสานสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน 
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๒.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุก
กลุ่มสาระทุกระดับชั้น 

 

๒.๑ ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานการศึกษา และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน 
๒.๒ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบหลากหลายและยึด
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๓.ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตามความถนัด สู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

๓.๑ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและบูรณาการ การ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมบนพ้ืนฐานความ
เป็นไทย โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การดำรงชีวิต   
 

๔.๑ ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และบูรณาการการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระฯ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และสามารถน้อมนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต 
๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
๔.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน ให้มีอัตลักษณ์และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 

๕. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา สามารถสื่อสารอย่างน้อยสองภาษา 
สู่มาตรฐานสากล   

๕.๑ พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศใน
ชีวิตประจำวันได้  

๖.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  

๖.๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ  
๖.๒ พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
๖.๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการ เรียนรู้สู่
ไทยแลนด์ ๔.๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
๗.จัดหา พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทาง
การศึกษา อาคารเรียน อาคารประกอบ และแหล่ง 
เรียนรู้ เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

๗.๑ จัดหาสื่อ นวัตกรรม ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๗.๒ จัดหาอาคารเรียน อาคารประกอบ ซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
๗.๓ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๗๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
๑. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๗๕ 

๑.๑ วิธีดำเนินงาน  
สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ในการ

พัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์ผู ้เรียน แล้วนำผลการวิเคราะห์มาวางแผนในการจัดการเรียนรู้  ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น โดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ในรู ปแบบสะเต็มศึกษา และ 
รูปแบบ Active Learning เพื่อให้ผู ้เรียนมีกระบวนการคิดที่หลากหลาย และได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมการ
พัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท. ส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการทำบัญชี
ครัวเรือนและกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงถึงศักยภาพของนักเรียน
โดยการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ตามโครงการ
พัฒนาอารมณ์ สังคม สติปัญญา และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความถนัดของตนเองอีกทั้งยังจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที ่มุ ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ  ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน และแก้ปัญหา และกิจกรรมเสริมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
ตลาดนัดนักเรียน  โรงเรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยจัดให้
นักเรียนได้เรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับชั้นปี  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่ง
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ตามแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และกิจกรรมที่ส่งเสริมการทดสอบวัดผลระดับชาติ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ พัฒนานักเรียนให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ โดยจัดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนา
ความเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑา  โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์และนาฏลีลา 
และพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อ  และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ได้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้ 
หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  

นอกจากนี้ได้พัฒนาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   โดยจัดให้มีโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
ส่งเสริมการมีลักษณะ  และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
โดยพัฒนาด้านวินัย  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ติดตามการเข้าแถวหน้าเสาธง  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ส่งเสริมให้
นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  โดยกิจกรรมสภานักเรียน มีจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม รวมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสาธารณะ โดยมีกิจกรรมออกกำลังกาย
ทุกเช้าวันพุธ จัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน โรงเรียนดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพร่วมกันระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน การตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมอบรม
เกี่ยวกับเรื่องเพศ และกิจกรรมอบรมวัยรุ่นวัยใส 
 
 
 
 
๑.๒ ผลการดำเนินงาน  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๗๖ 

จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดคำนวณ การวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ของ   แต่ละ
ระดับชั ้น ผู ้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน  โดยการเรียนรู ้จากห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และห้องอินเทอร์เน็ต จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาค้นคว้า ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือผล
การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๒.๐๔ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มี
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๐.๙๔  นักเรียนมีทักษะที่พร้อมในการประกอบอาชีพ สามารถวาง
แผนการทำงานด้วยตนเองได้ การเรียนการสอนแบบส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนสามารถหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตน
สนใจและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต นอกจากนี้ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย วัฒนธรรมอันดีของสังคม เป็นผู้มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการโรงเรยีน
คุณธรรม มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  โดยสังเกตจาก การทำกิจกรรมหน้าเสาธง การมาเรียน การ
ประพฤติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน  การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญของชาติ และ
กิจกรรมสำคัญของชุมชน  
๑.๓ ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการประเมินตนเองมีดังนี้  

๑.๓.๑ ผลงานนักเรียน 
๑) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑา   

๑. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี รายการ สพม.
กาญจนบุรี คัพ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวิสุทธรังสี  
จ.กาญจนบุรี 

๒. เข ้ารอบ ๑๖ ทีมส ุดท้ายรอบภาคตะว ันตก รายการ THAI-DENDARK  U๑๕ 
FOOTBALL TOURNAMENT ๒๐๒๑ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สนาม
ฟุตบอลค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

๓. เข้ารอบ ๓๒ ทีมสุดท้าย การแข่งขันฟุตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ (ประเภททั่วไป) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ระหว่างวันที่ ๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ 
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา ตำบล 
รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 

๔. เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันฟุตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ (ประเภททั่วไป) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สนาม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา ตำบล รังสิต 
อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 

๕. เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันฟุตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ (ประเภททั่วไป) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ระหว่างวันที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๕ – ๑๑ เมษายน 
๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา 
ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 

  ๑.๓.๒ แบบสรุปการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ปถ.๐๕ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๗๗ 

   ๑.๓.๓ แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
   ๑.๓.๔ เกียรติบัตรของนักเรียน 
๑.๔ จุดเด่น  

๑.๔.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด “สุภาพ นอบน้อม” 
๑.๔.๒ ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ เห็นได้จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันของผู้เรียน 
๑.๔.๓ ผู้เรียนมีความสามารถด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ความสามารถเฉพาะตัว 

๑.๕ จุดที่ควรพัฒนา  
๑.๕.๑ ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพและการ

เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
๑.๕.๒ ควรพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา เชื่อมโยงความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ

สร้างนวัตกรรมของผู้เรียนสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง 
๑.๕.๓ ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา

ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

๒.๑ วิธีดำเนินงาน  
สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนาหรือเป้าประสงค์ จุดเน้น ยุทธศาสตร์

การพัฒนาและกลยุทธ์ อย่างมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอำนาจ มีการมอบหมายภาระงานตามโครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียนทั้งสี่ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่าย
บริหารแผนและงบประมาณ มีการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนทุกเดือน เพื่อร่วมกัน
วางแผนงาน พัฒนางาน และร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหาร
อัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา มีแผนพัฒนาการศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและการเรียนรู้นอกห้องเรียนรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยมีการประเมินผลการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าทั้ง ๖ รายการ 
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย ส่งเสริม สนับสนุนให้มี การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

๒.๒ ผลการดำเนินงาน  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๗๘ 

๒.๒.๑ สถานศึกษามีวิสัยทัศน์และพันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนาหรือเป้าประสงค์ จุดเน้นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  

๒.๒.๒ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน นำไปประยุกต์ใช้ได้ มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่รู้  

๒.๒.๓ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  

๒.๒.๔ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

๒.๒.๕ โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาเชิงระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก ธรรมาภิ
บาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
๒.๓ ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนการประเมินตนเองมีดังนี้  

๒.๓.๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสี่ปี 
๒.๓.๒ แผนปฏิบัติการประจำปี แยกตามกลยุทธ์  
๒.๓.๓ คำสั่งมอบหมายภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒.๓.๔ โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๓.๕ โครงการพัฒนาอารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
๒.๓.๖ ปฏิทินวิชาการ และปฏิทินการบริหารงานทั่วไป 
๒.๓.๗ รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๒.๓.๘ แผนการดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ๐,ร, มส 
๒.๓.๙ แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๒.๓.๑๐ รายงานการประชุมประจำเดือน 
๒.๓.๑๑ คำสั่งโรงเรียน  
๒.๓.๑๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒.๓.๑๓ วาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒.๓.๑๔ รายงานสรุปโครงการทุกโครงการ 

๒.๔ จุดเด่น  
๒.๔.๑ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย 

ร่มรื่น สวยงาม สะอาด 
๒.๔.๒ การบริหารจัดการศึกษาของผู้เรียนที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๒.๔.๓ โรงเรียนมีการปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรและแผนการเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือก

เรียนตามความถนัดและตรงตามศักยภาพของตน เช่น แผนการเรียน  พลศึกษา แผนการเรียนดนตรี – นาฏศิลป์ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๗๙ 

แผนการเรียน  คหกรรม แผนการเรียนคอมพิวเตอร์และห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ห้องเรี ยนเตรียมทหาร ห้องเรียน
เตรียมพยาบาล ห้องเรียนเตรียมครุศาสตร์ ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านกีฬาและห้องเรียนทวิศึกษา 

๒.๔.๔ โรงเรียนมีการกำหนดทิศทางการพัฒนา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน 
๒.๕ จุดที่ควรพัฒนา  

๒.๕.๑ สถานศึกษายังขาดการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียน 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

๓.๑ วิธีดำเนินการ  
 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการและ ใช้เทคนิค
วิธีการสอนหลากหลาย มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ ครูมีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย จัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เป็นปัจจุบัน มี
การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ และมีการนำภูมิปัญญา
ท้องถิ ่นและราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้   ครูผู ้สอนมีการบริหารจัดการชั ้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้นักเรียนรักและเคารพครู และครูให้ความรักความเมตตากับนักเรียน สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ครูทุกคนดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาเพื ่อให้
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร ให้ทุกคนได้พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 
 

๓.๒ ผลการดำเนินงาน  
๓.๒.๑ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
๓.๒.๒ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๓.๒.๓ ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้นักเรียนรักและ

เคารพครู และครูให้ความรักความเมตตากับนักเรียน สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๓.๒.๔ ครูทุกคนดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาเพื่อให้ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๘๐ 

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
๓.๒.๕ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ 

เพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

๓.๓ ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนการประเมินตนเองมีดังนี้  
๓.๓.๑ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน/กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
๓.๓.๒ รายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
๓.๓.๓ แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓.๓.๔ บันทึกหลังสอน 
๓.๓.๕ บันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
๓.๓.๖ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๓.๓.๗ บันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
๓.๓.๘ บันทึกข้อตกลง 
๓.๓.๙ รูปภาพกิจกรรมวันปีใหม่ 
๓.๓.๑๐ แบบรายงานคุณภาพผู้เรียน (ปถ.) 
๓.๓.๑๑ รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓.๓.๑๒ https://www.facebook.com/โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑-บ้านเก่า

วิทยา-๑๗๓๗๐๒๙๑๒๓๒๑๖๕๖๓/ 
๓.๔ จุดเด่น  
๓.๔.๑ ครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Leatning การสอนแบบโครงงาน 

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน 
๓.๔.๒ ครูจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน มีสื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตาม
ความถนัดและความสนใจอย่างหลากหลาย 

๓.๔.๓ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

๓.๕ จุดที่ควรพัฒนา  

 ๓.๔.๑ ครูควรจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนได้มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย 
และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม  

https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B51-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B51-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๘๑ 

๑. ส่งเสริมการอบรมพัฒนาครูในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดทำสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ตลอดจน พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง และนำ
ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนมาใช้ในการเรียนการสอนจริง 

 
๒. ครูกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการและสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ์วิเคราะห์ผู้เรียนและนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ครบ
ทุกคนและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกำหนดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย  ควรนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นควรใช้การวิจัยในชั้นเรียนมาใช้เพื่อการแก้ปัญหาแลพัฒนา
ผู้เรียนให้มากข้ึน 
 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น  

๑. จัดโครงการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนบางส่วนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได ้ขาดทักษะในคดิคำนวณ  
อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  

๒. จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนโครงการประกวดโครงงานนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานกลุ่มของตนด้วยความภาคภูมิใจ  

๓. จัดโครงการส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และมีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ  

๔. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมาก
ขึ้น  

๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

๖. ปลูกจิตสำนึก/ความร่วมมือ นักเรียนให้ตระหนักในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ การใช้ครุภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ ์สาธารณูปโภคให้คุ้มค่า ประหยัด และคุ้มค่า โดยการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันใช้ และการดูแลรักษา  

๗. ระดมทรัพยากร เพ่ือเพ่ิมปัจจัยทรัพยากรที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
๘. ครูกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ์วิเคราะห์ผู้เรียนและนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ครบ
ทุกคนและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกำหนดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย ควรนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นควรใช้การวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนให้มากข้ึน 
ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  

๑. ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
๒. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน นักเรียน และนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา 
๓. พัฒนากระบวนการเรียนรู้  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๘๒ 

๔. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
๕. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย  
๖. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ  
๗. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้มากยิ่งข้ึน  
๘. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ  

๑. โรงเรียนมีความต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีจำนวนมากข้ึน เพ่ือจะได้
นำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. การประสานความร่วมมือกับวิทยากรท้องถิ่นในการให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักเรียน  
๓. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียน  
๔. การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนา  

ผู้เรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม จากผลการ

ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐาน



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๘๓ 

ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียน ได้รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื ่น การทำงานเป็นทีม ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของ ผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๔) มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน แบบ 
Active leaning และแบบ Stem แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา ให้คิดเป็น  ทำเป็น และ มุ่งสู่งาน
อาชีพในอนาคต พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้
ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ 
ห้องสมุด, Internet, YouTube , DLTV , DLIT และให้นักเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ครูผู้สอนกำหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับหน่วยงานต้นสังกัดได้ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้โดยให้ศึกษานิเทศก์ ของจังหวัดกาญจนบุรีได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อพัฒนาครูในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ  “สุภาพ นอบน้อม” 
โดยจัดกิจกรรม “ศิษย์เคารพครู-น้องเคารพพ่ี” เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมการไหว้ การพูด กริยามารยาท ในการปฏิบัติ
ต่อผู้ใหญ่ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่กิจกรรมชุมนุม โดยนักเรียนจะได้จัดตั้งชุมนุมตามที่นักเรียนสนใจและ
ถนัด กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และมารยาทไทย กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต  กิจกรรมจิตอาสา
ระดับสายชั้น กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรี ยน 
ส่งเสริมการออกกำลังกายทุกเช้าวันพุธ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
การจัดกิจกรรมออกร้านในกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรมตลาดนัดนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะวิชาชีพอย่าง
ยั่งยืน 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ มีการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ใ ห้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ พัฒนาตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายโดยมี
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื ่อง 
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ประกอบกับหน่วยงานต้นสังกัดได้ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้โดยให้ศึกษานิเทศก์ของจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อพัฒนาครูในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  มี
การประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน  โดยใช้หลักการของวงจรเดมมิ่ง คือ  PDCA การพัฒนา
ผู้เรียน  โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้ผู ้เรียนมีคุณภาพ ครูปฏิบัติงานโดยใช้ หลักการมีส่วนร่วม 
เสียสละทำงานด้วยความเต็มใจ เต็มกำลัง เต็มเวลา เต็มความสามารถ ภายใต้กรอบการบริหารงาน  ๔ ฝ่าย ได้แก่ 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ การ
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ที่ตรงกับความต้องการของครู
และสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงและให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างสม่ำเสมอ 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริม
ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งาน
หลักสูตรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน และชุมชน ทุกระดับชั้น จัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมไดล้ง
มือปฏิบัติจริง แบบ Active learning จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  จัดการเรียนรู ้ด้วย
โครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และจัดบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้และสนับสนุนให้ครูทำงานวิจัยในชั้นเรียน  ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ  
Active learning ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนําไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทนตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ ได้ มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่ง
เรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําข้อมูลมาร่วมพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  อีก
ทั ้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู ้ลดเวลาเรียน เพิ ่มเวลารู ้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอน ที่ส ร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด 
เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง 
ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนจัดทําวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ  ๑ เรื่อง 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) หน้า ๘๕ 

โดยมีประเด็นภาพความสําเร็จ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญดังนี้ ครูจัดการเรียนรู้
ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงให้นักเรียนนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ มีแผนการ
จัดการเรียนรู้  และจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะได้แสดง
ความคิดเห็น ได้แสดงออกเป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้นําเสนอผลงาน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครู
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งนําภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู ผู้เรียนกับผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบ
การวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม พร้อมทั้งนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
เป็นชุมชนแห่งการรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  และนำไปปรับปรุง  /พัฒนาการจัดการเรียนรู้  
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ความต้องการและความช่วยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อม ทั้ง
แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือดังนี้ 
 
๑. สรุปผลการประเมิน 
    ๑.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
คุณภาพของผู้เรียน 
๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด 
“สุภาพ นอบน้อม” 
๒. ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ เห็นได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่ประจำวันของผู้เรียน 
๓. ผู ้ เร ียนมีความสามารถด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ 
ความสามารถเฉพาะตัว 

คุณภาพของผู้เรียน 
๑. ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่การประกอบอาชีพและการเรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
๒. ควรพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
เช ื ่อมโยงความรู ้ และประสบการณ์มาใช ้ในการสร ้าง
นวัตกรรมของผู้เรียนสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง 
๓. ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมใน
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ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ 
และมีคุณธรรม 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื ้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม 
สะอาด 
๒. การบริหารจัดการศึกษาของผู้เรียนที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
๓. โรงเรียนมีการปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรและแผนการ
เรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู ้เรียนได้เลือกเรียนตามความ
ถนัดและตรงตามศักยภาพของตน เช่น แผนการเร ียน      
พลศึกษา แผนการเรียนดนตรี – นาฏศิลป์ แผนการเรียน  
คหกรรม แผนการเรียนคอมพิวเตอร์และห้องเรียนพิเศษ 
ได้แก่ ห้องเรียนเตรียมทหาร ห้องเรียนเตรียมพยาบาล 
ห้องเรียนเตรียมครุศาสตร์ ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านกีฬา
และห้องเรียนทวิศึกษา 
๔. โรงเรียนมีการกำหนดทิศทางการพัฒนา มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. สถานศึกษายังขาดการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียน 
๒. โรงเรียนกำหนดทิศทางการพัฒนา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็น
สำคัญ 
๑. ครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Leatning การสอนแบบโครงงาน จัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นฐาน 
๒. คร ูจ ัดบรรยากาศ ส ิ ่ งแวดล้อมในห้องเร ียน ม ีสื่อ
เทคโนโลยี อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการจัดการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ กับผู้เรียน เพื ่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจอย่างหลากหลาย 
๓. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและมีการจัดทำ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็น
สำคัญ 
๑. ครูควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้
ในการพัฒนาตนเอง 
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แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
๑. ส่งเสริมการอบรมพัฒนาครูในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดทำสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม  

ตลอดจน พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่อง และนำ
ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนมาใช้ในการเรียนการสอนจริง 

๒. ส่งเสริมพัฒนาครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ปฏิบัติจริง  
และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

๓. ครูกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการและสมรรถนะ และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์วิเคราะห์ผู้เรียนและนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้
ครบทุกคนและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกำหนดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย  ควรนำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นควรใช้การวิจัยในชั้นเ รียนมาใช้เพื่อการแก้ปัญหาแล
พัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น 

๔. สนับสนุนให้ห้องเรียนทุกห้องมีสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 การสร้างแรงบันดาลใจ หรือการให้กำลังใจผู้เรียน เป็นแนวทางสำคัญในการจัดการเรียนรู้ “คร”ู เป็น
พลังสำคัญให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเองที่เกิดข้ึนท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถพัฒนา
เยาวชนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมโลกอย่างมั่นใจและมีคุณภาพ โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตดังนี้  

๑. จัดโครงการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนบางส่วนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ขาดทักษะในคิดคำนวณ  
อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  

๒. จัดโครงการส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และมีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ  

๓. ตรวจสอบและประเมินการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด 
วิเคราะห์ 

๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มี 
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ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
๕. ปลูกจิตสำนึก/ความร่วมมือ นักเรียนให้ตระหนักในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ การใช้ครุภัณฑ์ วัสดุ 

อุปกรณ ์สาธารณูปโภคให้คุ้มค่า ประหยัด และคุ้มค่า โดยการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันใช้ และการดูแลรักษา  
๖. ระดมทรัพยากร เพ่ือเพ่ิมปัจจัยทรัพยากรที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
๗. ครูกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง 

ประสงค ์วิเคราะห์ผู้เรียนและนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ครบ
ทุกคนและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกำหนดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย  ควรนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นควรใช้การวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนให้มากข้ึน 

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ๑. หน่วยงานต้นสังกัดให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

๒.โรงเรียนมีความต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีจำนวนมากข้ึน เพ่ือจะได้
นำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. การประสานความร่วมมือกับวิทยากรท้องถิ่นในการให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักเรียน  
๔ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียน  
๔. การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนา 

ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 

เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practice และแบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัต ิ
ที่เป็นเลิศ” สาหรับสถานศึกษา 
  
ชื่อผลงาน  : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑา  
วัตถุประสงค์   
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๑. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านกีฬาและกรีฑาของนักเรียนเพ่ือนำไปสู่ความเป็นเลิศในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

๒. เพ่ือฝึกซ้อมและคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าแข่งขันกีฬา 
 
แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

๑. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเพ่ือดำเนินการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) 
๓. ติดต่อ ประสานงานกับบุคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ยา ชุดกีฬา

สำหรับการฝึกซ้อม ชุดกีฬาสำหรับการแข่งขัน 
๔. ประชุมผู้ฝึกสอนกีฬาของโรงเรียนเพื่อร่วมกันวางแผนการฝึกซ้อม วิเคราะห์ว่านักกีฬาสามารถทำได้

ตามโปรแกรมหรือไม่ ถ้าไม่ควรแก้ไขในจุดใดเพื่อให้เหมาะสมกับนักกีฬามากท่ีสุด 
๕. ดำเนินการฝึกซ้อมกีฬา/เก็บตัวฝึกซ้อมกีฬาก่อนการแข่งขันเพื่อเป็นการเตรี ยมความพร้อมให้แก่

นักกีฬาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ในชนิดกีฬาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะและระดับ
ความสามารถของนักกีฬาให้สูงขึ้นมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยจะกำหนดโปรแกรมการฝึกซ้อมให้เหมาะสม
กับความสามารถของนักกีฬา โดยจะฝึกซ้อมทุกวัน ดังนี้ 
วันจันทร์ – วันศุกร์ จะฝึกซ้อมในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๔.๓๐ น. – ๐๖.๐๐ น.  และช่วงเย็นหลังเลิก
เรียน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น.  
วันหยุดราชการ จะฝึกซ้อมในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. และช่วงเย็นเวลา ๑๖.๐๐ 
น. – ๑๙.๐๐ น. 

๖. บันทึกผลการฝึกซ้อม เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงของการฝึก ประเมินผลการฝึก โดยการประเมินผลในรูป
แบบทดสอบเวลาหรือหารายการแข่งขันที่ไม่เป็นรายการที่ใหญ่เกินไปถ้าประเมินผลแล้วไม่ดีจะ
เปลี ่ยนจุดมุ ่งหมายและวางแผนใหม่อีกครั ้ง เพื ่อให้ผู ้ฝ ึกสอนสามารถตัดสินใจในการประเมิน
ความสามารถและความพร้อมของนักกีฬา และสามารถดัดเลือกตัวนักกีฬา เพื่อลงทำการแข่งขันได้
อย่างถูกต้อง 

๗. นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

๘. รายงานผลการแข่งขันให้ผู้บริหารทราบ  

 
 
 
ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ 

๑. นักกีฬาของโรงเรียนได้รับรางวัลอันดับ ๑ ใน ๔ ของการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 

ปัจจัยเกื้อหนุนความสำเร็จ 
๑. ครูมุ่งม่ันในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
๒. ผู้ปกครองให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนเต็มกำลังความสามารถ 
๓. ผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
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๔. หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
๑. ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกซ้อมทักษะให้นักกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
๒. หาแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 
๓. จัดที่พักให้กับนักกีฬาให้เพียงพอกับจำนวนนักกีฬา 

 
การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขายผล/และหรือรางวัลที่ได้รับ 
นักเรียน 

ลำดับ
ที ่

รางวัล ประเภท 
รายการ / 
หน่วยงาน 

วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

๑. รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 
๑๘ ปี 

สพม.กาญจนบุรี คัพ 
ครั้งที่ ๑ 

วันที่ ๙ – ๒๗ 
ธันวาคม 
๒๕๖๕ 

 

๒. เข้ารอบ ๑๖ 
ทีมสุดท้าย
รอบภาค
ตะวันตก 

ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 
๑๘ ปี 

รายการ THAI-
DENDARK  U๑๕ 
FOOTBALL 
TOURNAMENT 
๒๐๒๑ ครั้งที่ ๓ 

วันที่ ๒๒-๒๗ 
ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

 

 
ครู 
 ๑.นายเอกชัย  นวลจันทร์ เป็นผู้ฝึกสอนดีเด่น 
  - รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
  - รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
  - รายการกีฬาแห่งชาติ 
โรงเรียน 
 - 
การเผยแพร่ผลงาน 
 - www.facebook.com/โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑-บ้านเก่าวิทยา-
๑๗๓๗๐๒๙๑๒๓๒๑๖๕๖๓ 
 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
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ภาคผนวก 
• หลักฐาน ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสำคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
• คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
• รายงานการประชุมครั้งที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา 
• แบบรายงานคะแนนผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับสถานศึกษา  
• (จากเวปไซต์http://www.localschool.in.th) 
• รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ) 

ฯลฯ 
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• หลักฐาน ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรม
สำคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

 

 
 

 


