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โรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 
ต าบลด่านมะขามเต้ีย  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 

การใหค้วามเห็นชอบ 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

ของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  ครั้งที่ 3 / 
2562 เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2562  ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๑  ของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม แล้ว      
  การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

           เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 
         

 
 

ลงชื่อ      
             ( ดต.ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ ) 

             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                          โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 

                                                              วัน  ๒๘ เดือนมีนาคม  พ.ศ.256๒ 
       
 

  



 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
(SAR ฉบับผู้บริหาร) 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ยอดเยี่ยม 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
ยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ยอดเยี่ยม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา ดีเลิศ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน ยอดเยี่ยม 
๑) การมีคณุลักษณะและค่านยิมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
๒) ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
๑. การมเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๓. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก   
       กลุ่มเปูาหมาย 

ดีเลิศ 

   ๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ ดีเลิศ 
 6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู ้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
   ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 
   ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ดีเลิศ 

๓. การบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔. การตรวจสอบและประเมินผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผู้เรยีน ดีเลิศ 

   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมิน ระดีบดีเลิศ 

 

  



 
 

ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษา
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ า
ทุกปีเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 
มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหาร  และการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
 
        
 
               (นายประมวล  ศรีบูจันดี) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม   
                            ๒๘ มีนาคม  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
 ข้อมูลทั่วไป ๑ 
 ข้อมูลครูและบุคลากร ๑ 
 ข้อมูลนักเรียน ๓ 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๓ 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 6 
 วิทยากรภายนอก 7 
 แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 8 
ตอนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 9 
 อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 10 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 10 
 โครงการ/กิจกรรม ตอบสนองมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 11 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   17 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 17 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 17 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 32 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 36 
ตอนที ่4 สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา 43 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 43 
ส่วนที ่4 ภาคผนวก 47 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 48 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนและจัดท า

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ๔9 
 ประกาศค่าเปูาหมายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 56 
 โมเดลการบริหารงานโรงเรียน ๖9 
 รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 77 
 รูปถ่ายโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2561   92 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
 ที่อยู่: เลขที่ 404    หมู่ที ่1   ต าบลด่านมะขามเตี้ย     อ าเภอด่านมะขามเตี้ย    จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 71260 
 สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 โทรศัพท:์ 034-672631 โทรสาร : 034-672632 E-Mail :  
contact@dtw.ac.th 
 เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร จ านวน 

ผู้บริหาร 1 

ข้าราชการครู 53 

พนักงาน - 

ครูอัตราจ้างราชการ 2 

เจ้าหน้าที่อื่นๆ 7 

รวมทั้งหมด 63 

 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
บุคลากร จ านวน 

 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
5 

ปริญญาตรี 42 

ปริญญาโท 16 

รวมทั้งหมด 63 

ผู้บริหาร 
2% 

ข้าราชการครู 
84% 

พนักงาน
ราชการ 

0% 

ครูอัตราจ้าง 
3% 

เจ้าหน้าท่ี
อื่นๆ 
11% 

จ านวน 

8% 

67% 

25% 

ต่่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
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3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

 
สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

ในแต่ละสาขาวิชา 
 (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 5 19 
3. คณิตศาสตร ์ 6 17 
4. วิทยาศาสตร์ 2 36 
5. ภาษาอังกฤษ 8 17 
6. สังคมศึกษา 8 17 
7. เคมี 2 5 
8. ชีววิทยา 1 15 
9. ฟิสิกส์ 2 13 
10. สุขศึกษา 1 29 
11. พลศึกษา 1 27 
12. ศิลปศึกษา 1 34 
13. ดนตรี/ดุริยางคศิลป์ 2 9 
14. นาฏศิลป ์ 1 18 
15. คอมพิวเตอร์ 3 21 
16. เกษตรกรรม 1 18 
17. คหกรรมศาสตร์ 1 14 
18. อุตสาหกรรมศิลป์ 1 11 
19. ภาษาจีน 3 16 
20. จิตวิทยาแนะแนว 2 15 
21. บรรณารักษ์ 1 5 
22. เทคโนโลยีการศึกษา 1 17 

รวม 54 373 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 รวม    957    คน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 6 128 108 236 40 
ม.2 6 112 110 222 37 
ม.3 6 77 106 183 31 
ม.4 3 60 65 125 42 
ม.5 4 48 63 111 28 
ม.6 4 31 49 80 20 

รวมทั้งหมด 29 456 501 957 - 

 
 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561 
 
ระดับชั้น รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 59.93 23.34 22.65 88.15 11.15 38.68 71.08 68.64 29.44 
ม.2 62.78 27.35 36.32 35.87 42.15 42.60 50.90 43.50 44.84 
ม.3 35.52 14.75 24.04 45.36 51.91 26.78 61.48 68.31 56.28 

ม.4 52.76 40.94 36.22 62.20 33.07 39.37 16.93 39.76 3.94 

ม.5 61.82 64.55 34.55 16.36 - 3.64 19.09 40.45 66.82 

ม.6 69.14 35.80 16.05 17.28 7.41 51.85 32.10 16.67 42.59 

รวม 341.95 206.73 169.83 265.22 145.69 202.92 251.58 277.33 243.91 
ร้อยละ 56.99 34.46 28.31 44.20 24.28 33.82 41.93 46.22 40.65 
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 298 - 2 18 278 296 99.33 
ม.2 235 - - 26 209 235 100.00 
ม.3 202 1 - 22 179 201 99.50 
ม.4 135 - - 37 98 135 100.00 
ม.5 123 - - 12 111 123 100.00 
ม.6 82 - - 13 69 82 100.00 
รวม 1,075 1 2 128 944 1,07๒ 99.33 

 
3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 298 - 2 18 278 296 99.33 
ม.2 235 - - 26 209 235 100.00 
ม.3 202 1 - 22 179 201 99.50 
ม.4 135 - - 37 98 135 100.00 
ม.5 123 - - 12 111 123 100.00 
ม.6 82 - - 13 69 82 100.00 
รวม 1,075 1 2 128 944 1,072 99.72 
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4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2561  ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ ผลการประเมิน ระดับผ่าน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร - - 33 150 183 100 
2. ความสามารถในการคิด - - 53 130 183 100 
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

- - 38 145 183 100 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- - 21 162 183 100 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- - - 183 183 100 

รวม - - - - 183 100 

5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ ผลการประเมิน ระดับผ่าน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร - - 11 70 81 100 
2. ความสามารถในการคิด - - 16 65 81 100 

3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

- - 11 65 81 100 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- - 6 75 81 100 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- - - 81 81 100 

รวม - - - - 81 100 
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1.5    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   

ปีการศึกษา 2560 – 2561  

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 พัฒนาการของโรงเรียน 
ภาษาไทย 43.58 49.42 5.84 
คณิตศาสตร ์ 22.12 25.82 3.70 
วิทยาศาสตร์ 30.22 33.03 2.81 
ภาษาอังกฤษ 27.04 25.49 -1.55 
 

 
 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2561   

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 49.42 56.23 54.42 
คณิตศาสตร ์ 25.82 31.15 30.04 
วิทยาศาสตร์ 33.03 36.42 36.1 
ภาษาอังกฤษ 25.49 28.91 29.45 
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1.6  วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
 
ที ่ ชื่อวิทยากร เรื่อง / หัวข้อ 

1 อาจารย์อิทธิรัชต์  พรรณสินศักดิ์ เตรียมความพร้อม O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 
2 อาจารย์พีระเสก  บริสุทธิ์บัวทิพย์ เตรียมความพร้อม O-NET วิชาภาษาไทย 
3 อาจารย์ธนากรณ์  อุ่นพินิจ เตรียมความพร้อม O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 
4 อาจารย์อนุวัฒน์  กองก่อ เตรียมความพร้อม O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ 
5 Mr.Jeroland D. Celino ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
6 Mr.Jeroland D. Celino ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
7 นางสิริวรินทร์  เกรย ์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
8 Miss Ye Qing ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
9 Miss Jiang Rui ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
10 พระอาจารย์ทิวา สิริวัฒโน ความเป็นมนุษย์ 
11 ศิษย์เก่าด่านมะขามเตี้ย แนะแนวการศึกษาต่อ 
12 คณะผู้ช่วยพยาบาล กล้วยน้ าไท แนะแนวการศึกษาต่อ 
13 สถาบันปัญญาภิวัฒน์ แนะแนวการศึกษาต่อ โครงการเรียนพี่โรงเรียนน้อง 
14 น้าต่อไฟ น้าต่อไฟให้เด็กไทยตาสว่าง 
15 นางสาวภัสรา  มูลสา ระบ าดาวดึงส์ 
16 นางสาวพิชภัค  อินทรนัฏ ระบ าดาวดึงส์ 
17 นายสถาพร  ฉ่ าตากล้อง การแต่งหน้าประกอบการแสดง 
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1.7   แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ เรื่อง 

1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โบราณสถาน 
2 งานอุ่นไอรัก วินัยจราจร นิทรรศการ 
3 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. การก าเนิดโลก เสียง ประวัตินักคณิตศาสตร์ 
4 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
5 นิทรรศการงานอุ่นไอรัก การจัดแสดงความรู้ ประวัติขนบธรรมเนียมประเพณี 
6 อุทยานแห่งชาติเขาน้ าพุ กิจกรรมคณิตศาสตร์และการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
8 วัดด่านมะขามเตี้ย วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
9 ชุมชนโดยรอบ รร. นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
10 บริเวณโรงเรียน การถ่ายท า MV เพลง 
11 Sea Life Bangkok การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
12 บานาน่า รีสอร์ท การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
13 อุทยานแห่งชาติน้ าตกไทรโยค การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 
14 เขื่อนศรีนครินทร์ ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ภาษาญี่ปุุน ภาษาเมียนม่า

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศที่สองส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ตอนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
  1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์  

ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นองค์กรที่จัดการศึกษา โดยน้อมน่าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานของความ
เป็นไทย 

 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามโครงการในพระราชด่าริและ
โครงการตามนโยบาย สพฐ. 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
๓. พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย 
๔. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เน้นคุณลักษณะความเป็นไทย ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
3. ครูและบุคลาการทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
4. โรงเรียนมีความเข้มแข็ง เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่วน 
 

กลยุทธ์  
๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามโครงการในพระราชด่าริและโครงการตาม

นโยบาย สพฐ. 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพ 
๓. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๔. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน 
    การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย 
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2.อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ : “ผู้เรียน มีลักษณะยิ้มไหว้ ทักทาย ” 

 เอกลักษณ์ : “สถานศึกษาพอเพียง” 
 
๓.มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเปา้หมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดีเลิศ 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
ยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
๑. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๓. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
        สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ดีเลิศ 

   ๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
   ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
   ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
       ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

 ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ 
       จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 



11 
 

๔.งาน/โครงการ/กิจกรรม ตอบสนองมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

 ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพงานวิชาการ 

1. นักเรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระได้
ระดับดีข้ึนไป 
2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียน
การสอนมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน 
3. งานทะเบียน-วัดผลมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ทันเวลา มี
ความถูกต้อง 

2 
โครงการ  เปิดบ้านวิชาการ
ด่านมะขามเตี้ย (Open 
House) 2019 

1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยรับทราบนโยบายของ
โรงเรียนและมีแนวทางในการปฏิบัติที่ตรงกัน 
2. ร้อยละของครูและนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าร่วมงาน
นิทรรศการทางวิชาการ 
3. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 

3 
โครงการ  การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 
67  

1. นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านทักษะทางวิชาการ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและกีฬาร้อยละ 80 
2. นักเรียนได้รับรางวัลทางด้านผลงานวิชาการ 
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในเชิงวิชาการ และในการ
ด ารงชีวิตซึ่งเกิดจากการแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ซึ่ง
กันและกัน 
 

4 โครงการ  พัฒนางานหลักสูตร 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสนองตอบ
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน                     
2. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสนองตอบตาม
ศักยภาพตามศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3. บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านกระบวนการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  

5 
โครงการ  ส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ 90 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน 
  

6 
โครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 
21 จากแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
2.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการฝึกฝน สามารถน าหลักการ
ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
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 ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

พอเพียงได้ร้อยละ 80 
3.นักเรียนมีเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น 

4.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 ตามจุดเน้นของ สพม.8 

7 
โครงการ  พัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพทางการเรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

8 
โครงการ   พัฒนาศักยภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย 

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 
2.นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
3.นักเรียนร้อยละ 85 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
4.นักเรียนร้อยละ 84 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 
5.นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก ใช้ภาษาไทย 
บูรณาการในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
6.นักเรียนแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างองค์วามรู้ที่ยั่งยืน
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
7.นักเรียนร้อยละ 80 มีการพัฒนาการเรื่องการอ่าน  การเขียน 
8.นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการอ่าน  เขียนเพ่ือการสื่อสาร 

9 
โครงการ  พัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการเรียนรู้ทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษา อังกฤษในสถานการณ์จริง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95                             
3. นักเรียนได้มีโอกาสสื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง
โดยการเรียนรู้จากกิจกรรมทางภาษาที่จัดขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100  
4. นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น กล้าคิด กล้าแสดงออก
เกิดความรัก สามัคคี และปรองดองในหมู่คณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 
5. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 95        
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 ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

10 
โครงการ   พัฒนาศักยภาพ
การเรียนการสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา 

1.นักเรียนร้อยละ 100 อุปกรณ์กีฬาส าหรับการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬา 
2.นักเรียนร้อยละ 100 ห่างไกลยาเสพติดและรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
3.นักเรียนร้อยละ 100 มีการออกก าลังกาย 

11 
โครงการ พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

2.  ความพึงพอใจของนักเรียน 

12 
โครงการ พัฒนาศักยภาพด้าน
สื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
และการบริการด้านไอที 

1.นักเรียนและครู มีความพึงพอใจต่อสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์/
คอมพิวเตอร์ ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในระดับมากท่ีสุด 
2.นักเรียนและครู มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของงานโสตฯ 
3.นักเรียนและครูมีผลงานใน 
4.การประกวดและแข่งขันในระดับภาคขึ้นไป 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน DLIT 

13 

โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1.นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย และเห็นคุณค่า ของภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม 
ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
3.ครูและนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการใฝุเรียนรู้ และ
สร้างสรรค์ผลงาน 

14 
โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ
ส่งเสริมค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 

1.การด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแต่ละกิจกรรม
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2.นักเรียนกระตือรือร้นและเข้าร่วมกิจกรรม 
3.พฤติกรรมของนักเรียนตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
  

15 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

1.การด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแต่ละกิจกรรม
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2.นักเรียนกระตือรือร้นและเข้าร่วมกิจกรรม 
3.พฤติกรรมของนักเรียนตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 

16 
โครงการ  พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

1. มีเครื่องมือจ านวนเพียงพอ 
2. นักเรียนมีทักษะในงานช่าง 
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 ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

17 
โครงการ  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
และครุภัณฑ์ในการเรียนการ
สอน (การงานฯ) 

1.นักเรียนมีความรู้และทักษะทางด้านงานบ้านร้อยละ 90 
2.นักเรียนมีความรู้ทักษะทางงานบ้านที่สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและเป็นอาชีพต่อไปได้ 

18 
โครงการ พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาเกษตร 

1. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/4  โรงเรียนด่านมะขาม
เตี้ย มีองค์ความรู้ เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
2.เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/4  โรงเรียนด่านมะขามเตี้ย 
มีทักษะในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
3.เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/4  โรงเรียนด่านมะขามเตี้ย 
มีรายได้ในระหว่างเรียน 

19 
โครงการ  งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1. ครูและนักเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่
บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ครูและนักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พรรณไม้ของท้องถิ่น 
3. มีพิพิธภัณฑ์ส าหรับเก็บรวบรวมพรรณไม้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอน 
4. มีนักเรียนแกนน างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวม ๔๐ คน 

20 
โครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1.นักเรียนร้อยละ 95 มีสุขภาพจิตและกายท่ีดี 
2.นักเรียนร้อยละ 95 รู้จักแสวงหาสุนทรียภาพด้านกิจกรรมดนตรี  
ศิลปะและกีฬา 

21 
โครงการโรงเรียนต้นแบบด้าน
การด าเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา 

1. เพ่ือให้นักเรียนรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  
พลังงาน  และสุขอนามัย  ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

22 
โครงการ  สถานศึกษา
พอเพียงสู่การเป็นต้นแบบตาม
เกณฑ์ก้าวหน้า 

1.ครูมากกว่าร้อยละ 50 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
2.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผล 
3.นักเรียนแกนน ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงภายในสถานศึกษา 
4.ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาคาร 
สถานที่ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.กิจกรรมจิตอาสา ส่วนร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
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 ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

23 
โครงการ  ส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ 

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  
ความเสมอภาคเท่าเทียมและรู้จักบทบาทหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้ง
ปวงของโรงเรียน 
4. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและ
ประสบการณ์ของนักเรียน 
5. นักเรียนมีพฤติกรรมที่เด่นชัดเกี่ยวกับลักษณะการด าเนินชีวิต
ตามวิถีประชาธิปไตย 
6. นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการลงมือ
ปฏิบัติจริง 

24 
โครงการ  พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมการแต่งกายของนักเรียนที่มีปัญหาได้ 
2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 มีความตระหนักในการปูองกัน
แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองในด้านการติดเกม    การใช้ความรุนแรง
,ทะเลาะวิวาทและการกลั่นแกล้งรังแก  ภัยทางเพศและการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
3. ครู มีความรู้และทักษะในการปูองกันแก้ปัญหาและ พัฒนาเด็ก
และเยาวชน   
4. มีนักเรียนแกนน าเยาวชนจิตอาสาสามารถขยายเครือข่ายได้ไม่
น้อยกว่า  ร้อยละ 80 

25 
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนและงานอนามัย
โรงเรียน 

1.ผู้เรียนมีการพัฒนา ปรับพฤติกรรมสุขภาพไปสู่การเป็นผู้ที่มี
สุขภาพดีทั้งกายและใจ  
2.ผู้เรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีส่งผลไปสู่การเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีท้ัง
กายและใจ  

26 
โครงการ  วารสารและการ
ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 

1. โรงเรียนจัดท าวารสารเผยแพร่ปีละ 1  ฉบับ  
2.โรงเรียนมีเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เว็บไซด์โรงเรียน 
โรงเรียนมีเว็บไซด์ 
3.โรงเรียนจัดปูายนิเทศเผยแพร่ข่าวสาร เดือนละ 1 ครั้ง 
4.ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับการด าเนิน
โครงการ 

27 
โครงการ โรงเรียนธนาคาร
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 

1.นักเรียนอาสาสมัครที่สนใจร้อยละ 80 มีทักษะในการท างาน  รัก
การท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 
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 ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.นักเรียนร้อยละ 70 รู้จักการประหยัดอดออม 
3.ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการปฏิบัติงานโรงเรียน
ธนาคารระดับพึงพอใจมาก 

28 

โครงการสถานศึกษา 1.ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้และรู้จักปูองกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
2.ร้อยละของนักเรียนที่มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
และให้เกียรติผู้อ่ืน 
3.ร้อยละของนักเรียนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อื่น 

สีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
  
  

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพงานวิชาการ 

1. นักเรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระได้
ระดับดีข้ึนไป 
2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนการ
สอนมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน 
3. งานทะเบียน-วัดผลมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ทันเวลา มี
ความถูกต้อง 

2 
โครงการ ส่งเสริมการวิจัยในชั้น
เรียน 

ครูมี สื่อ นวัตกรรมและงานวิจัยในชั้นเรียนที่หลากหลาย มี เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

3 
โครงการ ส่งเสริมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.ร้อยละของผู้บริหาร ครู และผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับดีขึ้นไป และ
ได้รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
2.ร้อยละของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการ 

4 โครงการ จัดระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดจากการรายงาน 

5 
โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. แบบประเมินผลการศึกษาดูงาน 
2. การสังเกต 
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ตอนที่ ๓ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรโดยมุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนอ่านออกและเขียนภาษาไทยได้และมีทักษะ
การสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น จัดกิจกรรมและโครงการประกอบด้วย โครงการรักการอ่าน โครงการค่าย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ค่ายสิ่งแวดล้อม ทัศนะศึกษา ชั่วโมงซ่อมเสริม ส่งเสริมการสื่อสารภาษาอาเซียน 
(ภาษาอังกฤษ) ค่ายภาษาอังกฤษ-จีน บันทึกการอ่าน หนังสือเล่มเล็ก นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ประกอบด้วย ค่าย
คณิตศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายพุทธบุตร นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ (ใช้กระบวนการคิดด้วยเทคโนโลยี) การใช้
เทคโนโลยีในการส่งงาน/การสั่งงาน(ทางไลน์/facebook) การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ DLIT 
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบระดับชาติ มีการทดสอบ O-Net นักเรียนมีความ
พร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน มีการท าสถิติการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาจาก
งานแนะแนว มีการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
           สถานศึกษามีระบบการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการก าหนดเปูาหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งความรู้ ทักษะกระบวนการที่จ าเป็นตามหลักสูตร และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
          นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน นักเรียนมี คุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดี ตามสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และความหลากหลาย โดยจัดกิจกรรม
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ให้นักเรียนประกอบด้วย โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมอบรมคุณธรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ 
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมเด็กดีศรี ด.ต. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย และกิจกรรมรณรงค์
ปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครูทุกคนมีความสามารถในการน าเทคโนโลยี วิธีการสอนให้ตรง
ตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล 
ได้แก่ ห้องสมุด ใช้สื่อการเรียนการสอนจากการอบรม DLIT ครูในกลุ่มสาระช่วยกันวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด 
ค าอธิบายรายวิชา ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้
ค าถาม กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ การสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นหลักท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
ความสามารถของผู้เรียนในการอ่านและเขียนได้ โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบ 

ด้วย โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (สุนทรภู่) จ านวนผู้เรียนร้อยละ 77.26 ที่มีความสามารถใน
การอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

รายการ จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 
ความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน 829 77.26 
ความสามารถของผู้เรียนในการเขียน 829 77.26 

 

 
ความสามารถของผู้เรียนในด้านการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ใน

การพิจารณา ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวนผู้เรียนร้อยละ 
77.02  ที่มีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น เป็นไป
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทย 829 77.26 
ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 874 81.45 
ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาจีน 866 72.35 

รวมเฉลี่ย 77.02   
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ความสามารถของผู้เรียนในด้านการคิดค านวณโครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบ 

ด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวนผู้เรียนร้อยละ 66.37  ที่มีความสามารถในด้านการคิด
ค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ผู้เรียนสามารถด้านการคิดค านวณ จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 198 66.22 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 189 81.12 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 90 44.78 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 84 62.22 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 96 78.05 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 54 65.85 

รวม 711 66.37 
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ความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ ฯ โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการ 
พิจารณา ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  จ านวนผู้ เรียนร้อยละ 98.32  มี
ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและ
น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม 
 

รายการ ร้อยละผู้เรียน 
มัธยมศึกษา

ปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปี

ที่ 2 
มัธยมศึกษา

ปีที่ 3 
มัธยมศึกษา

ปีที่ 4 
มัธยมศึกษา

ปีที่ 5 
มัธยมศึกษา

ปีที่ 6 

ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 97.03 99.44 97.37 98.99 98.05 99.03 

ความสามารถการคิดอย่างมีจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

97.03 99.44 97.37 98.99 98.05 99.03 

ความสามารถแก้ปัญหาและน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

97.03 99.44 97.37 98.99 98.05 99.03 
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ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบ 
ด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 และในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1,4 พิจารณาจากการสร้างชิ้นงานในกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวนผู้เรียนร้อยละ 82.28  
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 191/229 83.40 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 219/233 93.99 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 158/173 91.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 119/135 88.14 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 50/123 40.65 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 78/82 95.12 

รวม  82.28 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ความสามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ 

ในการพิจารณา ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  จ านวนผู้เรียนร้อยละ 74.61 ที่มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 
 

ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 173/299 57.86 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 180/233 77.25 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 146/201 72.64 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 117/135 86.67 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 161/246 65.45 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 72/82 87.80 

รวม - 74.61 

0
20
40
60
80

100 83.4 
93.99 91.33 88.14 

40.65 

95.12 



22 
 

 
 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการ

พิจารณา ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้น
ไป  จ านวนผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ 59.20 และเมื่อพิจารณาความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีด้านความรู้
ความเข้าใจด้านทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง พบว่านักเรียนมีความก้าวหน้า ร้อยละ 
40.84 ระดับคุณภาพดีเลิศ 

 
รายการ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินร้อยละ 65  

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์

อังกฤษ 

ศิลปะ 

การงาน 

สังคมศึกษาฯ 

พลศึกษาฯ 

เฉลี่ย 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 71.24 34.78 33.44 50.50 73.24 80.27 92.64 90.64 65.84 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 70.39 41.63 51.07 51.50 75.11 49.79 52.76 69.53 57.73 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 58.21 25.37 38.31 35.82 77.11 87.56 62.19 90.05 59.33 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 51.85 52.59 52.59 54.07 80.00 75.56 67.41 45.19 59.91 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 55.28 59.35 34.93 7.32 84.55 63.82 46.34 63.41 51.88 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 76.83 43.90 69.44 63.41 46.34 84.15 34.15 65.85 60.51 

รวม 63.97 42.94 46.63 43.77 72.73 73.77 59.25 70.78 59.20 
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ผลสัมฤทธิ์ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ 65 ขึ้นไป  
ในรายวิชาตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ศิลปะ การงาน สังคมศึกษาฯ พลศึกษาฯ 
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ตารางแสดงความก้าวหน้าของผู้เรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2561 
รายการ จ านวน ทั้งหมด ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 58 285 20.35 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 87 223 39.01 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 181 4.97 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 53 128 41.41 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 68 111 61.26 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 64 82 78.05 

รวม 339 1010 40.84 
 

 
 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีของผู้เรียน ที่พร้อมจะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิ

ภาวะทางอาชีพ โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วยผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวนผู้เรียนร้อยละ 91.44 ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี 
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 
ผู้เรียนจบการศึกษาและศึกษาต่อ จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 1๙๖/201 97.51 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๗๐/82 85.37 

รวม - 91.44 
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ประเด็นหลักท่ี ๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก  โครงการ/
กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  “ค่ายพุทธบุตร”, กิจกรรม
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา, กิจกรรมอบรมคุณธรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ จ านวนผู้เรียนร้อยละ 96.69 
มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
 

ผู้เรียนความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก 

จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 285/285 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 210/218 96.33 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 175/181 96.69 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 120/124 96.77 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 100/110 90.91 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 75/80 93.75 

รวม 965/998 96.69 
  

 
 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการ/กิจกรรมที่

น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย โครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการ
รักษ์ปุา ค่ายคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการธนาคารขยะ จ านวนผู้เรียนร้อยละ 84.88  
ที่มีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ผู้เรียนมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 200/238 84.03 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 200/225 88.88 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 120/138 86.95 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 120/128 93.75 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 100/111 90.09 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 80/81 98.76 

รวม 966 84.88 
 

 
 

ผู้เรียนมคีวามภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยของผู้เรียน   
โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย กิจกรรมหน้าเสาธง  จ านวนผู้เรียนร้อยละ 98.30  
ที่มคีวามภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทยของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความ
เป็นไทย 

จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 280 / 285 98.24 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 215 / 220 97.73 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 181 / 181 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 120 / 124 96.77 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 107 /110 97.27 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 80 / 80 100 

รวม 983 /  1,000 98.30 
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ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของผู้เรียน โครงการ/กิจกรรมที่
น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย  กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน
ต่างๆกิจกรรมแห่เทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาร่วมกับชุมชน การประชุมผู้ปกครอง  จ านวนผู้เรียนร้อยละ 81.78  
ที่มีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ระดับ
คุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 
ผู้เรียนมีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีของผู้เรียน 
จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 200/238 84.03 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 200/225 88.88 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 100/138 72.46 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 120/128 93.75 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 100/111 90.09 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 70/81 86.41 

รวม 966 81.78 
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ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงของผู้เรียน โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการ
พิจารณา ประกอบด้วย ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและงานอนามัยโรงเรียน จ านวนผู้เรียนร้อยละ 91.92 ที่มี
การรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 223/238 94.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 220/225 98.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 134/138 98.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 124/128 97.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 105/111 95.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 78/81 98.00 

รวม 884/966 91.92 
 

 
 

ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีของผู้เรียน โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา 
ประกอบด้วย  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาทุกกลุ่มสาระ จ านวน
ผู้เรียนร้อยละ 80 ที่มีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 229/238 96.21 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 218/225 96.88 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 130/138 94.20 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 115/128 89.84 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 103/111 92.79 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 75/81 92.59 

รวม 870/966 90.06 
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ผู้เรียน รู้และมีวิธีการปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการ
พิจารณา ประกอบด้วย โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ศิลปะ
ปูองกันตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การตรวจตราบริเวณต่าง ๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
จ านวนผู้เรียนร้อยละ 88.61 ที่รู้และมีวิธีการปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม 
 

ผู้เรียน รู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง 
 ข่มเหง รังแก   

จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 223/238 93.69 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 211/225 93.77 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 124/138 89.85 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 111/128 86.71 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 108/111 97.29 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 79/81 97.53 

รวม 856/966 88.61 
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ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม 

โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย แบบรายงานการบริหารจัดการและการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
 จ านวนผู้เรียนร้อยละ 96.69 ที่ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง ฯ จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 285/285 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 210/218 96.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 175/181 96.69 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 120/124 96.77 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 100/110 90.91 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 75/80 93.75 

รวม 965/998 96.69 
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สรุปมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
ประเด็นหลักท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ยอดเยี่ยม 
๑.๑.๑ ความสามารถของผู้เรียนในการอ่านและเขียนได้ ยอดเยี่ยม 
๑.๑.๒ ความสามารถของผู้เรียนในด้านการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ยอดเยี่ยม 
๑.๑.๓ ความสามารถของผู้เรียนในด้านการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม 
๑.๒ ความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

๑.๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
๑.๔ ความสามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ ยอดเยี่ยม 
๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
๑.๖ ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีของผู้เรียน ที่พร้อมจะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมี
วุฒิภาวะทางอาชีพ 

ยอดเยี่ยม 

ประเด็นหลักท่ี ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
๒.๑.๑ ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก  ยอดเยี่ยม 
๒.๑.๒ การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยอดเยี่ยม 
๒.๒ ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยของ
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
๒.๓.๑ การยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
๒.๔.๑  วิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๒.๔.๒ การรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๒.๔.๓ ผู้เรียนรู้และมีวิธีการปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ยอดเยี่ยม 
๒.๔.๕ ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว
ชุมชนและสังคม 

ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนจากการสรุปผลประเมินความสามารถของผู้เรียนในด้านการอ่าน

และเขียน ด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้านการคิดค านวณ ด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณฯ  ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมทุกตัวชี้วัด นักเรียนมีทักษะความสามารถทางด้านวิชาการ วิชางาน วิชา
ชีวิต มีสุขอนามัยที่ดี มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มีความ
ขยัน กตัญญู และมีทักษะในการท างาน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้มีน้ าใจ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูและผู้มีพระคุณ โรงเรียนมีระบบการ
จัดคะแนนที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เข้าใจ สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา สามารถตรวจสอบได้ท้ัง 
นักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู อีกท้ังสามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ 
 
4. จุดควรพัฒนา 

ประเด็นหลักท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑. ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนทักษะในการแสวงหาความรู้/การสังเกต และการเชื่อมโยง 
๒. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมในเรื่องของการอ่าน คิด วิเคราะห์/ใฝุรู้ใฝุเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๓. ควรส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน/จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ

และมีความหลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหาและความต้องการของผู้เรียน 
๔. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้เพิ่มเติมที่น่าสนใจ 
 

ประเด็นหลักท่ี 2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ผู้เรียนต้องเร่งพัฒนาด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้มากขึ้น เช่น การตรงต่อเวลาในการมาเรียน  
การสนใจเรียน และพฤติกรรมด้านต่างๆ อีกท้ังผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือต่อทางโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มาก
ขึ้น 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร และออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

2. จัดท าโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการเพ่ือยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและ 
แก้ปัญหาด้านพฤติกรรม  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : 4 (ดีเลิศ) 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนด่านมะขาม

เตี้ยวิทยาคม  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานใน
การก าหนดเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในการด าเนินงานด้านพัฒนางานวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเปูาหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
2. ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นด้านความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเปูาหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   
ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอัตราก าลัง  
ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มี
การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มา
ใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 
ประเด็นหลักท่ี ๓ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  
1 โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานแผนงานและ
นโยบาย  ผลการประเมิน ระดับ 4 (ดีเลิศ) โดยพบว่าสถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้
ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
นโยบายของรัฐ อย่างชัดเจนและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
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ประเด็นหลักท่ี ๔ การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา 
ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพงานวิชาการ , โครงการส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียน, 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ 0-net , โครงการพัฒนางานหลักสูตร, โครงการส่งเสริมประกันคุณภาพ
ภายใน ผลการประเมิน ระดับ 4 (ดีเลิศ)  โดยพบว่าสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
   
ประเด็นหลักท่ี ๕ การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 การพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียน  8 โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ , โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนภาษาไทย , โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ , โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสุขศึกษาและพล
ศึกษา , โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ , โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านสื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการบริการด้านไอที , โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ ผลการประเมิน ระดับ 4 (ดีเลิศ) โดยพบว่าสถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 
ประเด็นหลักท่ี ๖ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 1  โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการ
พิจารณา ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และรายงานประเมิน
ตนเอง (SAR)  ผลการประเมิน ระดับ ๔ (ดีเลิศ)  โดยพบว่าสถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรที่ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
ประเด็นหลักท่ี ๗ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 1 โครงการ/กิจกรรมที่
น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย กิจรรมพัฒนาอาคารสถานที่ ผลการประเมิน ระดับ ๔ (ดีเลิศ)  โดย
พบว่าสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  
ประเด็นหลักท่ี ๘ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 2 
โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสื่อนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีและการบริการด้านไอที , โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน ผลการประเมิน ระดับ 4 (ดี
เลิศ) โดยพบว่าสถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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สรุปมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
ประเด็นหลักท่ี ๓ การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
ประเด็นหลักท่ี ๔ การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
ประเด็นหลักท่ี ๕ การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ดีเลิศ 

ประเด็นหลักท่ี ๖ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
ประเด็นหลักท่ี ๗ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
ประเด็นหลักท่ี ๘ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนมีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม
ความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูมีความรู้ในด้านเทคนิคการสอนและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมี
ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  ครูท า
กิจกรรม PLC เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการเรียน พฤติกรรมของนักเรียนและแก้ไขปัญหาทางด้านระบบงานของ
โรงเรียน มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศหลากหลายช่องทาง และมีการปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
เช่น เว็บไซต์โรงเรียน  เว็บเพจประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊ค ฯลฯ  มีการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ทุกปี
การศึกษา เพื่อรายงานผลการศึกษาต่อชุมชน ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีเจ้าหน้าที่ด าเนินงานติดตาม
งานทุกฝุายงานและทุกกลุ่มสาระ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา  
เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการ  โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการประชุม เพ่ือให้ทุกฝุายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เช่น คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ มีการ
นิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน ควรมีการจัดการอบรมให้ครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ควรผลักดันให้ครูเข้ารับการ
พัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่งและมีการปรับวิทยฐานะให้มากขึ้น สร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ขาดการสรุปข้อมูลสารสนเทศที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน ควรให้
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ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู  บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา  เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ  และสังคม  ในการเพ่ิมเติม ปรับปรุงในครั้งต่อไป สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ 3   จัดท าห้องศูนย์สื่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้มากข้ึน มี
โครงการการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านและมีโครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียน
เรียนรวม โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ  
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : 4 (ดีเลิศ) 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง 
ก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล      
มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  ฝึกทักษะ  การแสดงออก  การน าเสนอผลงาน  โดยผ่าน
การจัดท าโครงงาน  การท างานเป็นกลุ่ม  การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้
ทักษะในรายวิชาต่าง ๆ ด าเนินกิจกรรมโดยการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในชุมชนจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น  สอดแทรกการใช้ระบบสืบค้นอย่างมีคุณธรรม  มีระบบการอ้างอิงที่
ถูกวิธี  นวัตกรรม (Innovation) โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมใช้โมเดลการบริหารงาน MAKHAMTIA 
Model และได้น าวงจรคุณภาพ    P D C A  (Plan Do Check Act) ขับเคลื่อนการบริหารงานของโรงเรียน 
คณะครูด าเนินการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงด้วยเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย  มีการด าเนินการให้
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโดยผ่านขั้นตอนกระบวนการวิจัย  และมีการจั ดระบบการวัด
ประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีประกอบการวัดผลประเมินผล
ข้อสอบออนไลน์มีข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนได้ทราบผลทันทีและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองหลังจาก
ทราบผลการประเมินแล้วนักเรียนสามารถพัฒนาผลงานตามที่ครูเสนอแนะและขอส่งผลงานที่พัฒนาแล้วตาม
ข้อเสนอแนะของผู้สอนเพ่ือเพ่ิมคะแนน  โดยการด าเนินการดังกล่าวด าเนินการผ่านโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมรักการอ่าน (ห้องสมุด ๓ ดี)  กิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  
กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ O-NET ม.๓, ม.๖ โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์  กิจกรรมนักบินน้อย  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย  กิจกรรมร าลึกท่านสุนทรภู่ ครูภาษาไทย รู้รักสืบสานต านานแห่งภาษาไทย  โครงการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ -จีน สู่สากล  
กิจกรรมการแข่งขันละครเวทีภาษาอังกฤษ  กิจกรรม Crossword  กิจกรรมการแข่งขัน Skit  กิจกรรมการเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีนภายนอกโรงเรียน  กิจกรรมจัดการแข่งขันทักษะภาษาจีนภายในโรงเรียน  
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน  กิจกรรม
การส่งเสริมการแข่งกีฬาภายนอก  โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและ
นาฏศิลป์  กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาดนตรีสากล  กิจกรรมเส้นสายลายเสียง  กิจกรรมค่าย Art Camp โครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านสื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการบริการด้านไอที  กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนตาม
ความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ  กิจกรรมอบรมคุณธรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  กิจกรรมอบรมค่ายพุทธบุตร  กิจกรรมการถ่ายท าภาพยนตร์  
โครงการโรงเรียนคุณธรรม  กิจกรรมค่ายนักเรียนแกนน าโรงเรียนคุณธรรม  โครงการสถานศึกษาพอเพียงสู่
การเป็นต้นแบบตามเกณฑ์ก้าวหน้า  กิจกรรมปลูกจิตรักษ์น้ า  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา
เกษตร  กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์  กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟูา  โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
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กิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนน า  โครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม  และโครงการโรงเรียนธนาคารด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  กิจกรรมส่งเสริมรักการออม  
  
๒. ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นหลักที่ ๙ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  โดยมี
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และมี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
 โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพงานวิชาการ กิจกรรมนิเทศการสอน โครงการเปิดบ้านค่ายวิชาการด่านมะขามเตี้ย (Open 
House) โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และโครงการพัฒนางานหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมิน ระดับ ๕ (ยอดเยี่ยม) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

๕๕ ๑๐๐.๐๐ 

ครูมีตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ๕๕ ๑๐๐.๐๐ 
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง 

๕๕ ๑๐๐.๐๐ 

ครูสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ๔๑ ๗๔.๕๕ 
ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ๔๑ ๗๔.๕๕ 
มีการเผยแพร่ ๔๐ ๗๒.๗๓ 

รวม ๒๘๗ ๘๖.๙๗ 
 

 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

ครูมีการจัดการ
เรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ 

ครูมีตัวชี้วัดของ
หลักสูตร

สถานศึกษา 

ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไป
จัดกิจกรรมได้

จริง 

ครูสามารถ
น าไป

ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต 

ครูมีนวัตกรรม
ในการจัดการ

เรียนรู้ 

มีการเผยแพร่ 

จ านวน ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๔๑ ๔๑ ๔๐ 

๕๕ ๕๕ ๕๕ 

๔๑ ๔๑ ๔๐ 
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ประเด็นหลักท่ี ๑๐ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ใน
การพิจารณา ประกอบด้วย โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) วิชาการสื่อสารและ
การน าเสนอ (IS2) วิชาการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสื่อนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีและการบริการด้านไอที กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธส่งเสริม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กิจกรรมอบรมค่ายพุทธบุตร โครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมค่าย
นักเรียนแกนน าโรงเรียนคุณธรรม โครงการสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นต้นแบบเกณฑ์ก้าวหน้า กิจกรรม
บูรณาการศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และโครงการ
โรงเรียนต้นแบบด้านการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการประเมิน ระดับ ๔ (ดีเลิศ) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๕๕ ๑๐๐.๐๐ 
ครูมีการใช้แหล่งเรียนรู้ ๕๕ ๑๐๐.๐๐ 
ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๓๗ ๖๗.๒๗ 
ครูจัดการเรียนการสอนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

๓๕ ๖๓.๖๔ 

 
 

 
 

 
  

๐. 
๑๐. 
๒๐. 
๓๐. 
๔๐. 
๕๐. 
๖๐. 
๗๐. 
๘๐. 
๙๐. 

๑๐๐. 

ครูมีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครูมีการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

ครูน่าภูมิปัญญา
ท้องถ่ินที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ 

ครูจัดการเรียนการ
สอนสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ ๑๐๐. ๑๐๐. ๖๗.๒๗ ๖๓.๖๔ 

๑๐๐. ๑๐๐. 

๖๗.๒๗ ๖๓.๖๔ 

ชื่อ
แก

น 

ร้อยละ 
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ประเด็นหลักท่ี ๑๑ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  โดยครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้  โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ใน
การพิจารณา ประกอบด้วย โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)  ผลการประเมิน ระดับ ๔ (ดีเลิศ) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ๕๕ ๑๐๐.๐๐ 
ครูมีพฤติกรรมให้เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก ๕๐ ๙๐.๙๑ 
ครูจัดการเรียนการสอนที่สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ๓๗ ๖๗.๒๗ 
 

 
 
ประเด็นหลักท่ี ๑๒ การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยสถานศึกษามีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้  โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา 
ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพงานวิชาการ กิจกรรมนิเทศการสอน กิจกรรมพัฒนา
งานวิชาการ กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน กิจกรรมพัฒนางานวัดผล โครงการส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียน โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และโครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ผลการประเมิน ระดับ ๔ (ดีเลิศ) 
 

รายการ ระดับการประเมิน 
สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ๔ 
สถานศึกษามีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  

๔ 

สถานศึกษาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๔ 
สรุปผลการประเมิน ๔ 

๐. 
๑๐. 
๒๐. 
๓๐. 
๔๐. 
๕๐. 
๖๐. 
๗๐. 
๘๐. 
๙๐. 

๑๐๐. 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน โดยเน้นการมี

ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

ครูมีพฤติกรรมให้เดก็รกัคร ูครู
รักเด็กและเด็กรกัเด็ก 

ครูจัดการเรียนการสอนที่
สามารถเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมี

ความสุข 
ชุดข้อมูล2 ๑๐๐. ๙๐.๙๑ ๖๗.๒๗ 

๑๐๐. 
๙๐.๙๑ 

๖๗.๒๗ 

ร้อ
ยล

ะ 
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ประเด็นหลักที่ ๑๓ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยครูและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลปูอนกลับ  โครงการ/กิจกรรมที่
น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย โครงการเสริมสานสัมพันธ์วิชาการนักเรียนและผู้ปกครอง กิจกรรมการ
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการ
ปูองกัน แก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพงานวิชาการ กิจกรรมนิเทศการสอน ผลการประเมิน ระดับ ๔ (ดีเลิศ) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔๓ ๗๘.๑๘ 
ครูมีการน าประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง ๔๕ ๘๑.๘๒ 
ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ๓๖ ๖๕.๔๕ 

รวม ๑๒๔ ๗๕.๑๕ 
 

 
 

สรุปมาตรฐานที่ ๓ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
ประเด็นหลักที่ ๙ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

ประเด็นหลักท่ี ๑๐ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
ประเด็นหลักท่ี ๑๑ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
ประเด็นหลักที่ ๑๒ การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ดีเลิศ 

ประเด็นหลักที่ ๑๓ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 

๐. 
๒๐. 
๔๐. 
๖๐. 
๘๐. 

๑๐๐. 

ครูและผู้มีส่วนเกีย่วข้อง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

ครูมีการน่าประสบการณ์
รวมทั้งให้ข้อมูลปูอนกลับเพื่อ

น่าไปใช้ในการปรับปรุง 

ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างต่อเนือ่ง 

ร้อยละ ๗๘.๑๘ ๘๑.๘๒ ๖๕.๔๕ 

๗๘.๑๘ ๘๑.๘๒ 
๖๕.๔๕ 

ชื่อ
แก

น 

ร้อยละ 
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๓. จุดเด่น 
     ครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด        

การปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และครูน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

     ครูเห็นความส าคัญของการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เรียน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสารและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตลอดกระบวนการ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนโดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนต่อไป 
 

๔. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 4  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

- การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการ Active Learning เน้นนักเรียนมีส่วนร่วมในการ  
จัดการเรียนการสอน 

- พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย
ผ่านการอบรมในหัวข้อที่ตนสนใจ เพ่ือน าไปพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (3Rx7C) 
 
แผนปฏิบัติงานที่ 5  การจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
- มีหลักสูตรท้องถิ่นท่ีเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 
แผนปฏิบัติงานที่ 6  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ 
          - พัฒนาวิธีการวัดผลในรูปแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง ท าให้นักเรียนมีความตั้งใจ
เรียน ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนผ่านครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่วัดผล และแจ้งผู้ปกครองร่วมกัน
แก้ปัญหา  



42 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖1 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ยอดเยี่ยม 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
ยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
๑. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๓. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ดีเลิศ 

   ๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 

๑. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
   ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

   ๒. ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ระดีบดีเลิศ 
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ตอนที ่๔ 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

สรุปผล 

จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี  ทั้งนี้ 
เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่
ในระดับดีเลิศ  
 จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 
คุณภาพของเด็ก 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
- ผู้เรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ 
Internet  อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการติดตามการศึกษาต่อ และการ
ประกอบอาชีพ ผ่านระบบโซเชียลมีเดีย โดย
การจัดตั้งกลุ่มสนทนารายห้องของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพ่ือติดตามผล
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
- โรงเรียนมีระบบการจัดคะแนนที่ทันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เข้าใจ สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา สามารถตรวจสอบได้ท้ัง 
นักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู อีกท้ัง
สามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ 
 

- ควรต่อยอดความรู้ผู้เรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ควรมีกิจกรรมเปิดโลกอาชีพ โดยการน าอาชีพต่างๆมาสาธิต หรือ
น าเสนอ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

- ผู้เรียนต้องเร่งพัฒนาด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้มากข้ึน เช่น  
การตรงต่อเวลาในการมาเรียน การสนใจเรียน และพฤติกรรมด้าน
ต่างๆ อีกท้ังผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือต่อทางโรงเรียนให้มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

- ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนทักษะในการแสวงหาความรู้/การสังเกต 
และการเชื่อมโยง 

- ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมในเรื่องของการอ่าน คิด วิเคราะห์/ใฝุรู้
ใฝุเรียนอย่างต่อเนื่อง 

- ควรส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน/จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย 
สอดคล้องกับเนื้อหาและความต้องการของผู้เรียน 

- ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมที่น่าสนใจ 
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 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
- โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียน
ได้ใช้เทคนิคการประชุมที่ หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบ
มีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุก
ฝุาย มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เปูาหมาย ที่
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการ เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการ นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงาน
ผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการรวบรวม
และสรุปข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
-  มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศหลากหลาย
ช่องทาง และมีการปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น เว็บไซต์
โรงเรียน เว็บเพจ 
มีการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ทุกปีการศึกษา เพ่ือรายงาน
ผลการศึกษาต่อชุมชน ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มี
เจ้าหน้าที่ด าเนินงานติดตามงานทุกฝุายงานและทุกกลุ่มสาระ 
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ  และ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ผู้ใช้บริการ 
- เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เช่น คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัด
การศึกษา การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามนโยบาย และกล
ยุทธ์ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ 
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร น า
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
- ขาดการสรุปข้อมูลสารสนเทศที่เป็นรูปแบบที่
ชัดเจน 
- ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู  บุคลากร และ
ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา  เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และ
สังคม  ในการเพ่ิมเติม ปรับปรุงในครั้งต่อไป 
- แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
รายงานผลต่อผู้บริหารการศึกษา 
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การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
- โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น มีวิชาเลือกเสรี และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ที่
หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอน
มีความตั่งใจ มุ่งม่ันในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ 
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการน าชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
- ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง 
มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับ
การตรวจ ประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการ
วิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      -ครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด การปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และครูน าผลการวิจัยไปพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน  
 
 

- ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ มี
ประสบการณ์ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้กลับไป
ใช้พัฒนาตนเองและสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
- ครูเห็นความส าคัญของการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพ่ือจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เรียน และติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา ทักษะการสื่อสารและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองตลอดกระบวนการ และให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนโดยการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ
ของผู้เรียนต่อไป 
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
มีการจัดท าห้องศูนย์สื่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้มากขึ้น มีโครงการการบริหาร

จัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและมี
โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม โครงการ
พัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ จัดโครงการและกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
แผนปฏิบัติงานที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร และออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
 จัดท าโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้อยู่

ในสังคมอย่างมีความสุข 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและ

แก้ปัญหาด้านพฤติกรรม 
แผนปฏิบัติงานที่ 3  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 จัดท าห้องศูนย์สื่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้มากขึ้น มีโครงการการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและมี
โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ  

แผนปฏิบัติงานที่ 4  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
 การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการ Active Learning เน้นนักเรียนมีส่วนร่วมในการ  

จัดการเรียนการสอน 
 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยผ่าน

การอบรมในหัวข้อที่ตนสนใจ เพ่ือน าไปพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (3Rx7C) 

แผนปฏิบัติงานที่ 5  การจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 มีหลักสูตรท้องถิ่นท่ีเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

แผนปฏิบัติงานที่ 6  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
 พัฒนาวิธีการวัดผลในรูปแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง ท าให้นักเรียนมีความตั้งใจ

เรียน ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนผ่านครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่วัดผล และแจ้งผู้ปกครอง
ร่วมกันแก้ปัญหา 
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ภาคผนวก 
 
 
 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนและจัดท ารายงาน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 ประกาศค่าเปูาหมายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
 โมเดลการบริหารงานโรงเรียน 
 ประกาศก าหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ประกาศ ก าหนดภารกิจมาตรการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

   รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
   รูปถ่ายโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2561   
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ประกาศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

............................................................................ 
 ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งจัดท ารายงานผล และน าผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 

 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จึงประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. นายประมวล  ศรีบูจันดี   ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ          ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์   กรรมการสถานศึกษา          กรรมการ 
๓. นางลัดดา  ทองเครือ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ         กรรมการ     

          ๔.  นางกมลฉัตร  โลสุ่วรรณ           ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ  
          ๕.  นางสาวนิภาพร  พรพิไลสวัสดิ์    ครูโรงเรียนดา่นมะขามเตี้ยวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่   
๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ    

๑ ครั้ง  และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและจัดท า

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
           ประกาศ ณ วันที่  ๑   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
                                                                   
 

              (นายประมวล  ศรีบูจันดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
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  ค าสั่งโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยว ิทยาคม 
ที่  ๓๗  /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน  
และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

------------------------------------------------- 
ด ้วย โรงเร ียนด ่านมะขามเต้ียว ิทยาคม ได ้มอบหมายให ้ฝ ่ายแผนและงบประมาณ 

ด าเน ินการประเม ินผลการปฏ ิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยม ี
วัตถ ุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบ ค ุณภาพการศ ึกษาตามมาตรฐานการศ ึกษา และจ ัดทำรายงานผลการประเม ิน
ตนเอง (SAR) รายงานหน ่วยงาน ต้นส ังก ัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ดังนั้น เพ่ือให ้การด าเนินการประเม ินผลการปฏ ิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาดังกล่าว  
เป็นไปด ้วยความเร ียบร ้อย  ม ีประส ิทธ ิภาพบรรล ุผลตามวัตถ ุประสงค์ อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา 
๓๙แห ่ง พระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการกระทรวงศ ึกษาธ ิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๒๗ แห ่ง
พระราชบ ัญญ ัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครู
ปฏ ิบัติหน ้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. ด.ต.ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ ประธานกรรมการ 
๒. นายประมวล  ศรีบูจันดี รองประธานกรรมการ 
๓. นางลัดดา ทองเครือ กรรมการ 
๔. นางสาวสุดาทิพย์ อารินทร์ กรรมการ 
๕. นายว ันชาติ เฉิดฉินนภา กรรมการ 
๖. นางสาวขวัญหทัย ไชยวังราช กรรมการ 
๗. นางอรพรรรณ แก้วมณี กรรมการ 
๘. นางสาวนิภาพร   พรพิไลสวัสดิ์ กรรมการและเลขาน ุการ 
๙. นายนเรศ   แสนสอาด กรรมการและผู้ช ่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่  ให้ค าปรึกษา แนะน า อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ ่ายต่างๆ 

 
๒. คณะกรรมการประเม ินค ุณภาพภายใน 

๑. นายบุญส่ง   ล้อประกานต์สิทธิ์       กรรมการสถานศึกษา 
๒. นายประมวล  ศรีบูจันดี ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
๓. นางลัดดา ทองเครือ ครู/หัวหน้างานว ิชาการ 
๔. นางสาวนิภาพร   พรพิไลสวัสดิ์ ครู/หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. นางกมลฉัตร โล่ห ์สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีหน้าที่  ี่                                                                                                          ๑. วางแผนเตรียมการเพือ่ตรวจสอบทบทวนค ุณภาพการศึกษา 

                              ๒. ตรวจสอบทบทวนประเมินผลตามแผนที่กำหนด 
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๓. ปรับปรุงแก้ไขจดุที่ต้องการพัฒนาตามมาตรฐานที่วิเคราะห์จากสาเหตุปัญหาและพ ัฒนาจ ุดเด่นที ่มี
อยู ่ในเกณฑ ์มาตรฐานสูงขึ้น สร ุปข้อมูลสำคัญแต่ละมาตรฐาน 

๓. คณะกรรมการดำเน ินงานแต่ละมาตรฐาน  
 มาตรฐานที ่๑  ด้านค ุณภาพผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑. นางนทีกานต์ สระทองอ ่อน ประธานกรรมการ 
๒. นางอรพรรณ แก ้วมณี กรรมการ 

๓. นายศักดิ์ชัย    ปั้นหยา กรรมการ 
๔. นางสาวกิตติมา     อุดมสินค้า กรรมการ 
๕. นางสาวผกามาศ    กุนาค า   กรรมการ 
๖. นางสาวกุมภา กัลยามงคล กรรมการ 
๗. นางสาวกฤษดาพร    ข าเลิศ กรรมการ 
๘. นางสาวพิกุล     โพนพุธ กรรมการ 
๙. นางสาวศิริวรรณ   แก้วงาม   กรรมการ 
๑๐. นายเอกราช ไก่แก้ว กรรมการ 
๑๑. นายธงชัย    แปลกไธสง กรรมการ 
๑๒. นางสาววิไล     นันตสุคนธ์ กรรมการ 
๑๓. นางพนิดา 
๑๔. นางสาวกันตินันท์   

เขียวเจริญ 
ปันร์นฉัตร์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

๑๕. นายวรวัฒน์       ดาปาน กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   เตรียมเอกสาร รวบรวมข ้อมูล ติดตาม ตรวจสอบ หลักฐานอ ้างอิง วิเคราะห์ข้อมูล สรุป

ประเมินผล ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดับชาติ และความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ ื่อจัดท ารายงานผลการ
ประเม ินตนเอง เตรียมข้อมูลเอกสารหล ักฐานตอบ ค าถาม คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

 ตัวบ่งชี้  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

๑. นางสาวสุจิตรา     เกตพันธ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายเกียรติศักดิ์ ประยูรมหิศร กรรมการ 
๓. นางสาววาริดา ชูชาติ กรรมการ 
๔. นายวรพล         จันทร์ค า กรรมการ 
๕. นางสาวจันทร์ดี  เต่อเน่อ กรรมการ 
๖. นางสาวสุกัญญา   ศิริค า กรรมการ 
๗. นางสาวภญิญาพัชญ์     รักพวก กรรมการ 
๘. นายฆเนศจ์ นามสุวรรณ กรรมการ 
๙. นางสาวศิวรรจน์   ศิริรัตน์ กรรมการ 
๑๐.นางสาวนันทพร   วงษ์ละคร กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่   เตรียมเอกสาร รวบรวมข ้อมูล ติดตาม ตรวจสอบ หลักฐานอ ้างอิง สรุปประเมินผล ใน
ประเด็นคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย เพ ื่อจัดท ารายงานผลการประเม ินตนเอง เตรียมข้อมูลเอกสาร
หล ักฐานตอบ ค าถาม คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 
 มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. นางสาวขวัญหทัย ไชยวงัราช ประธานกรรมการ 
๒. นายวันชาติ    เฉิดฉินนภา กรรมการ 
๓. นายราเชนทร์   แก้วพิทักษ์         กรรมการ 
๔. นางสาวดาวพระศุกร์   วิชยัวงศ์   กรรมการ 
๕. นางสาวพลอยไพลิน  ชนะเลิศ กรรมการ 
๖. นายสมชาย เขียนเสมอ กรรมการ 
๗. นายนพเก้า    พนาสิน กรรมการ 
๘. นายวิศิษฎ์ เตชะนิต ิ กรรมการ 
๙. นายสุรกฤษณ์   รัตนประทุม กรรมการ 
๑๐. นายสุทธิพร    ลีเจริญ กรรมการ 
๑๑. นางสาวศุภกร   เพ็ชรเทียร กรรมการ 
๑๒. นางนิติกาญจน ์   โพธิ์พันธุ ์  กรรมการ 
๑๓. นางสาวสุดาทิพย์ อารินทร์ กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   เตรียมเอกสาร รวบรวมข ้อมูล ติดตาม ตรวจสอบ หลักฐานอ ้างอิง สรุปประเมินผล ใน

ประเด็นเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  เพ ื่อ
จัดท ารายงานผลการประเม ินตนเอง เตรียมข้อมูลเอกสารหล ักฐานตอบ ค าถาม คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 
 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. นางลัดดา ทองเครือ ประธานกรรมการ 
๒. นางสิร ิลักษณ์ สิงหว ัฒนศิริ กรรมการ 
๓. นางสาวพิมพร   เยซอกู่ กรรมการ 
๔. นางสาวกมลรัตน์          โพธิ์ทอง กรรมการ 
๕. นางสาวรักษ์สุดา ประกอบผล กรรมการ 
๖. นางสาวพจมาลย์    สังข์สุวรรณ กรรมการ 
๗. นางสาวพิมพิไล ไชยลังกา กรรมการ 
๘. นางสาวสุชาดา     รักคง กรรมการ 
๙. นางสาวทาริกา ธรรมนิตย ์ กรรมการ 
๑๐. นางสาวพนิดา    นราศรี กรรมการ 
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๑๑. นางภัณฑิล   
๑๒. นางสาวศิโรรัตน์ 

สนธิศรี 
ชุนหวานิช 

กรรมการ 
กรรมการ 

๑๓. นาวสาวกิ่งกัญญา   ทรงมิตร กรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหน้าที ่  เตรียมเอกสาร รวบรวมข ้อมูล ติดตาม ตรวจสอบ หล ักฐานอ้างอ ิง สรุป 

ประเมินผลในประเด็นการมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม   การจัดการ
เรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น และ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เพ ื่อจัดท ารายงานผลการประเม ินตนเอง เตรียมข้อมูลเอกสาร
หล ักฐานตอบ ค าถาม คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

 
๔. คณะกรรมการจ ัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

๑.  นางลัดดา ทองเครือ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุดาทิพย์ อารินทร์ กรรมการ 
๓. นางสาวกันตินันท์   ปันร์นฉัตร์     กรรมการ 
๓. นางสาวสุพรรณี   มีทรง  กรรมการ 
๕. นางสาววัลย์ลิกา นิยาย กรรมการ 
๖. นางสาวนิภาพร พรพิไลสวัสดิ์  กรรมการและเลขาน ุการ 
๗  นายนเรศ   แสนสอาด  กรรมการและผู้ช ่วยเลขานุการ  

 มีหน้าที ่ รวบรวมผลการประเมินจากคณะกรรมการช ุดที่ ๒ และจัดท ารายงานผล 
การประเมินตนเอง ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน ้าที่ดังกล่าวข้างต้น  ปฏ ิบัติหน ้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
เต ็ม ความสามารถ เพ ื่อบ ังเก ิดผลด ีแก่ราชการต ่อไป 

 
 
 สั่ง  ณ ว ันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 

   ลงช ื่อ 
 
 
 
 
                                                      ( นายประมวล  ศรีบูจันดี) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การก าหนดค่าเปูาหมายและการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
.......................................................... 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม อ าเภอ

ด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณา เรื่อง การ
ก าหนด  ค่าเปูาหมายและการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบ ให้ด าเนินการก าหนดค่าเปูาหมายและการ
ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 

 
 

 
ลงชื่อ 
 

(สันติ จันทร์เพ็ญ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
๗ /กันยายน /๒๕๖๑ 
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ประกาศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
เรื่อง ก าหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นหลัก
เทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในการพัฒนา สนับสนุน 
ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน คือ ๑) มาตรฐาน คุณภาพของผู้เรียน ๒) มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
และ ๓) มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ส่วนมาตรฐานที่ ๔ การประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  เดิมจะรวมอยู่ในมาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ) และให้
สถานศึกษาปรับแผนการด าเนินงาน การก าหนดค่าเปูาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการ พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา รวมถึงวิธีการประเมิน/ตรวจสอบคุณภาพ และจัดท ารายงานการประเมิน ตนเอง ( Self-
Assessment Report: SAR) ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และการให้ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา แบ่งคุณภาพของสถานศึกษาออกเป็น ๕ ระดับ คุณภาพ (ระดับ “ก าลังพัฒนา” “ปานกลาง” 
“ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม”) โดยสถานศึกษาประเมิน ตนเองในลักษณะการประเมินแบบองค์รวม เน้น
การประเมินที่มีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ มีการบรรยาย คุณภาพตามสภาพที่เป็นจริง โดยอาศัยหลักฐาน/
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพควบคู่กัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตาม
แนวทางท่ีก าหนดได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จึงปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคน ในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่ ๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

(นายประมวล  ศรีบูจันดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  
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ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  
.............................................................  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดีเลิศ 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
ยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจติสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๓. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
        สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
       คุณภาพ 

ดีเลิศ 

   ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
       จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
   ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

   ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเปูาหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเปูาหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

  ระดับ ๔ ดีเลิศ 
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเปูาหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบทา้ยประกาศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม   เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

..................................... 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑                   
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดงันี้ 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นหลักที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

๑.๑.๑ ความสามารถของผู้เรียนในการอ่านและเขียนได้  
๕ 

ยอดเยี่ยม 
จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๕ ขึ้นไป ท่ีมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 
เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๔ ที่มีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตาม 
ระดับชั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๕-๔๙ ที่มีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับ 
ช้ัน เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๔ ที่มีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน เป็นไปตามเกณฑ์
ของสถานศึกษาก าหนด 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ที่มีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับ 
ช้ันเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

 



57 
 

๑.๑.๒ ความสามารถของผู้เรียนในด้านการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
๕ 

ยอดเยี่ยม 
จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๕. ขึ้นไป ในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม 
ระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๔ ในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสม 
ตามระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๕-๔๙ ในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม 
ระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๔ ในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับช้ัน เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ  ๔๐ ในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับช้ัน เป็นไป
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

 
๑.๑.๓ ความสามารถของผู้เรียนในด้านการคิดค านวณ  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๕ ขึ้นไป ท่ีมีมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตาม 
ระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ๕๐- ๕๔ ที่มีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตาม 
ระดับชั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๓ 
ด ี

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๕-๔๙ ที่มีมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน 
 เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๔ ที่มีมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ที่มีมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

 
๑.๒ ความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๔ ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๓ 
ด ี

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
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  ๑.๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๕ 

ยอดเยี่ยม 
จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๕ ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๔ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๓ 
ด ี

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๓๕-๓๙ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๓๐-๓๔ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 
๑.๔ ความสามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้
อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๔ ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  

๓ 
ด ี

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๕-๕๙ ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๔ ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  

๑ 
ก าลังพัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  

 
๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๕ ขึ้นไป มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีด้านความรู้ความเข้าใจด้าน
ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐- ๔๔ มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีด้านความรู้ความเข้าใจด้าน
ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

๓ 
ด ี

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๓๕-๓๙ มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีด้านความรู้ความเข้าใจด้าน
ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๓๐-๓๔ มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีด้านความรู้ความเข้าใจด้าน
ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๓๐มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีด้านความรู้ความเข้าใจด้าน
ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
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 ๑.๖ ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีของผู้เรียน ที่พร้อมจะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ 
 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๕ ขึ้นไป ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน 
ระดับช้ันที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ๕๐-๕๔ ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน 
ระดับช้ันที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๓ 
ด ี

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๕-๔๙ ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน 
ระดับช้ันที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๔ ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน 
ระดับช้ันที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน 
ระดับช้ันที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

 
ประเด็นหลักที่ ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๒.๑.๑ ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก  
 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และ 
จิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๔ มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และ 
จิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๓ 
ด ี

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และ 
จิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐มคีวามประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 
๒.๑.๒ การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ที่มีส่วนร่วมของผูเ้รียนในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๔ ที่มสี่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๓ 
ด ี

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ ที่มีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ที่มีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๑ ก าลังพัฒนา จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ที่มีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
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๒.๒ ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทยของผู้เรียน 
 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ที่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า 
เกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทยของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๔ ที่มคีวามภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า 
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๓ 
ด ี

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ ที่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ที่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ที่มคีวามภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 
๒.๓.๑ การยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของผู้เรียน 
 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ๘๕ ขึ้นไป ที่มีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ๘๐-๘๔ ที่มีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๓ 
ด ี

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ ที่มีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ที่มีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ที่มีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 
๒.๔.๑  วิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงของผู้เรียน 
 

๕ ยอดเยีย่ม จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป  ที่มีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 

๔ ดีเลิศ จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๔ ขึ้นไป  ที่มีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 

๓ ด ี จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙  ที่มีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 

๒ ปานกลาง จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ที่มีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 

๑ ก าลังพัฒนา จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ที่มีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
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๒.๔.๒ การรักษาอารมณ์และสขุภาพจิตให้ดีของผู้เรียน 
 
๕ ยอดเยี่ยม จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป  ที่มีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี 

๔ ดีเลิศ จ านวนผู้เรียนร้อยละ๘๐-๘๔  ที่มีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี 
๓ ด ี จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙  ที่มีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี 

๒ ปานกลาง จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ที่มีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี 

๑ ก าลังพัฒนา จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ที่มีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี 

 
๒.๔.๓ ผู้เรียนรู้และมีวิธีการปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
 
๕ ยอดเยี่ยม จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ท่ีรู้และมีวิธีการปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 

๔ ดีเลิศ จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๔ ที่รู้และมีวิธีการปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
๓ ด ี จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙  ที่รู้และมีวิธีการปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 

๒  ปานกลาง จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ที่รู้และมีวิธีการปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 

๑ ก าลังพัฒนา จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ที่รู้และมีวิธีการปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 

 
๒.๔.๔ ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม 
 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ๘๕ ขึ้นไป ที่ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว
ชุมชนและสังคม 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ๘๐-๘๔ ขึ้นไป ที่ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม 

๓ 
ด ี

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙  ที่ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว
ชุมชนและสังคม 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ที่ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว
ชุมชนและสังคม 

๑ 
 ก าลังพัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ที่ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ประเด็นหลักที่ ๓ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 
๓.๑ สถานศึกษามีเปาูหมาย วิสยัทัศน์ และพนัธกิจที่ก าหนดไวต้รงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐ อย่างชัดเจนและเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐ อย่างชัดเจนและเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ  

๓ 
ด ี

สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น อย่างชัดเจน 

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แต่ขาดความชัดเจน 

๑   
ก าลังพัฒนา 

สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ แต่ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นขาดความชัดเจน 

 
ประเด็นหลักที่ ๔ การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๔.๑ การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   

๕ 
ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย มีการน าข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย มีการน าข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

๓ 
ด ี

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย มีการน าข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุง 

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๑ 
ก าลังพัฒนา 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
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ประเด็นหลักที่ ๕ การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
๕.๑ การพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียน   

๕ 
ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

๓ 
ด ี

สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียน และมีการด าเนินการ 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย หรือไม่ครบทุกคน และด าเนินการอย่างไม่
เป็นรูปธรรม 

 
ประเด็นหลักที่ ๖ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
๖.๑ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงกับความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ น ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงกับความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

๓ 
ด ี

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรที่ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรที่ให้มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

๑ 
 ก าลังพัฒนา 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ตามหน้าท่ีที่ไม่ครบทุกคน 

 
ประเด็นหลักที่ ๗ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
๗.๑ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
  

๕ ยอดเยีย่ม สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท้ังภายในภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

๔ ดีเลิศ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท้ังภายในภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

๓ ด ี สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒ปานกลาง สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

๑ ก าลังพัฒนา สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝุเรียนรู้ 
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ประเด็นหลักที่ ๘ การจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
๘.๑ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้  

๓ 
ด ี

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ไม่ครบตามความต้องการของผู้เรียน 

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดหาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

สถานศึกษาไม่มีการจัดระบบการจดัหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ไม่ครบตามความต้องการของผู้เรียน 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 ประเด็นหลักที่ ๙ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
๙.๑ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ ,มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

๔ 
ดีเลิศ 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ ,มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

๓ 
ด ี

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้  

๒ 
ปานกลาง 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ไม่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
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ประเด็นหลักที่ ๑๐ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๑๐.๑ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภมูิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

๔ 
ดีเลิศ 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภมูิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

๓ 
ด ี

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

๒ 
ปานกลาง 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้  

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ไม่มีการใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้  

 
ประเด็นหลักที่ ๑๑ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๑๑.๑ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๔ 
ดีเลิศ 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๓ 
ด ี

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

๒ 
ปานกลาง 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ไม่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ไม่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เด็กไม่มีความสุข 

 
ประเด็นหลักที่ ๑๒ การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๑๒.๑ การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  

๓ 
ด ี

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้  

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง มีวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายใน
การจัดการเรียนรู้  

๑ 
ก าลังพัฒนา 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบและไม่ต่อเนื่อง  
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ประเด็นหลักที่ ๑๓ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๑๓.๑ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลปูอนกลับเพื่อน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๔ 
ดีเลิศ 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลปูอนกลับเพื่อน าไปใช้ใน
การปรับปรุง 

๓ 
ด ี

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลปูอนกลับ 

๒ 
ปานกลาง 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ แต่ไม่มีข้อมูลปูอนกลับ 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่มีข้อมูลปูอนกลับ 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก าหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียน  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  
------------------------------------------------------------------------------------------- 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้พิจารณาเรื่อง
ก าหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียน แล้วนั้น 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการ ก าหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษาโรงเรียน ได้ตามประกาศ 
  
 
 
 
 

ลงชื่อ      
               ( สันติ จันทร์เพ็ญ ) 
            ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
เรื่อง   ก าหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

----------------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ข้อ ๔(๑) ก าหนดให้โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้น และข้อ ๑๕ ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาต้อง
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ที่ก าหนด
เปูาหมาย ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  โรงเรียนด่าน
มะขามเตี้ยวิทยาคม จึงก าหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ของโรงเรียน 
ดังนี้  
 อัตลักษณ์ : “ผู้เรียน มีลักษณะยิ้มไหว้ ทักทาย ” 
 เอกลักษณ์ : “สถานศึกษาพอเพียง” 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      
 
 
 
 

              
              (นายประมวล  ศรีบูจันดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
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 Morality/Virtue (คุณธรรม) เป็นการท างานโดยความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชน์สุขแก่ตน
และสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลัก ศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณีหลัก
กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ รู้ จักไตร่ตรองว่าอะไรควรท า ไม่ควรท า และอาจกล่าวได้ ว่า 
คุณธรรม คือ จริยธรรมแต่ละข้อที่น ามาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น เป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มี
ความ รับผิดชอบ ฯลฯ 
Academic standard  (มาตรฐานการศึกษา) เป็นการท างานโดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษา 4 
มาตรฐานประกอบด้วย  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการ  ของผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  และมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

Knowledge-based  (ความรู้พ้ืนฐาน) เป็นการท างานโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถของคณะ
ครู แต่งตั้งคณะท างานตามความรู้ความสามารถ และตามกลุ่มบริหารงาน  4 กลุ่มงาน  
ประกอบด้วย  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  และกลุ่ม
บริหารงานการเงิน 

Human resources (ทรัพยากรมนุษย์) เป็นการพัฒนากระบวนการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้ 
บุคลากรเพ่ิมความรู้ และทักษะ  มีพฤติกรรมการท างานที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ   ซึ่งเป็น
การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Activity (ก าหนดลักษณะการด าเนินการ) เป็นการก าหนดลักษณะการด าเนินการตามแผน 
ประกอบด้วย การมีโครงสร้างรองรับ การด าเนินการ   เช่น คณะกรรมการ  คณะท างาน  มี
วิธีการ ด าเนินการ   เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการมีการจัดการเรียน การสอน และมีผล
ของการด าเนินการของกิจกรรมในสถานศึกษา  

Management (การบริหาร) เป็นการบริหารงานโดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน (School Base 
Management) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในด้านคุณภาพผู้เรียน โดยสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา
ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยการมีส่วนร่วมประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู 
ผู้ปกครอง หน่วยงานของรัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน   สร้าง
โอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน   
Teamwork (การท างานเป็นทีม) เป็นการท างานโดยผู้บริหารโรงเรียนกระจายอ านาจ ให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างาน มีบรรยากาศในการท างานที่
เป็นแบบเปิด สร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงาน
เพ่ือขับเคลื่อน สู่โรงเรียนคุณภาพเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้    

Information system (ระบบสารสนเทศ) จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นระบบ เรียบ
เรียง จัดเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลการจัดการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ  

Assessment (การประเมินผล) เป็นการประมวลผลการนิเทศภายในสถานศึกษาประกอบด้วย
การนิเทศกลุ่มบริหารงาน  4 กลุ่มงาน  การนิเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   และ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเพ่ือให้ระบบการบริหารงานของโรงเรียนมีคุณภาพและเป็น
ระบบ  
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และได้น าวงจรคุณภาพ  P D C A  (Plan Do Check Act) ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษามีขั้นตอนด าเนินการพัฒนานวัตกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ศึกษา  แนวคิด  หลักการและทฤษฏี  มาตรฐานการศึกษา การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระบบ
บริหารคุณภาพรวม และการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  ศึกษาข้อมูลของโรงเรียน  นักเรียน  ครู  
ผู้ปกครองนักเรียน  ส ารวจสภาพ ปัญหา ความต้องการโดยใช้เทคนิค SWOT จัดล าดับความส าคัญ ก าหนด
ปัญหาและความต้องการประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจ
และความตระหนักในการจัดการศึกษา  และการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนด าเนินงาน โดยอาศัยโมเดล ( MAKH)  ซึ่งประกอบด้วย Morality/Virtue 
(คุณธรรม) เป็นการท างานโดยความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลัก 
ศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณีหลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ รู้ จักไตร่ตรองว่าอะไร
ควรท า ไม่ควรท า และอาจกล่าวได้ ว่า คุณธรรม คือ จริยธรรมแต่ละข้อที่น ามาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น เป็นคน
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีความ รับผิดชอบ ฯลฯ  Academic standard  (มาตรฐานการศึกษา) เป็นการ
ท างานโดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐานประกอบด้วย  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  มาตรฐาน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ของผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานด้านกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  Knowledge-based  
(ความรู้พ้ืนฐาน) เป็นการท างานโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถของคณะครู แต่งตั้งคณะท างานตามความรู้
ความสามารถ และตามกลุ่มบริหารงาน  4 กลุ่มงาน  ประกอบด้วย  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงาน
บุคคล  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  และกลุ่มบริหารงานการเงินและ Human resources (ทรัพยากรมนุษย์) เป็น
การพัฒนากระบวนการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้ บุคลากรเพ่ิมความรู้ และทักษะ  มีพฤติกรรมการท างานที่
เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ   ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนระบบการการบริหารงานของโรงเรียนขั้นวางแผน 

Morality/Virtue  

(คุณธรรม) เป็นการท างานโดย
ความประพฤติดีงาม เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม 

 ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากหลัก 
ศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยม
ทางวัฒนธรรม ประเพณีหลัก
กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Academic standard   

(มาตรฐานการศึกษา) เป็นการ
ท างานโดยค านึงถึงมาตรฐาน
การศึกษา 4 มาตรฐาน 

 

 

Knowledge-based  

 (ความรู้พื้นฐาน) เป็นการ
ท างานโดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถของคณะครู 
แต่งต้ังคณะท างานตามความรู้
ความสามารถ และตามกลุ่ม
บริหารงาน  4 กลุ่มงาน  
ประเพณีหลักกฎหมาย 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Human resources  

(ทรัพยากรมนุษย์) เป็นการ
พัฒนากระบวนการด าเนินงาน
ที่ส่งเสริมให้ บุคลากรเพิ่ม
ความรู้ และทักษะ  มี
พฤติกรรมการท างานที่
เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 
ซ่ึงเป็นการเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน
ได ้

ก าหนดเป้าหมาย                   วเิคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง                 ก าหนดแผนการปฏิบตัิงาน 
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ขัน้ที่ 2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
       
 
 

 ผู้บริหารและรองผู้อ านวยการ 4 กลุ่มงานประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจคณะครู  คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน ขับเคลื่อนอาศัยโมเดล (AMT)  
ซึ่งประกอบด้วย  Activity (ก าหนดลักษณะการด าเนินการ) เป็นการก าหนดลักษณะการด าเนินการตามแผน 
ประกอบด้วย การมีโครงสร้างรองรับ การด าเนินการ   เช่น คณะกรรมการ  คณะท างาน  มีวิธีการ ด าเนินการ   
เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการมีการจัดการเรียน การสอน และมีผลของการด าเนินการของกิจกรรมใน
สถานศึกษา Management (การบริหาร) เป็นการบริหารงานโดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน (School Base 
Management) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในด้านคุณภาพผู้เรียน โดยสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยการมีส่วนร่วมประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง หน่ วยงานของรัฐ 
และเอกชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน   สร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียน  และTeamwork (การท างานเป็นทีม) เป็นการท างานโดยผู้บริหารโรงเรียนกระจายอ านาจ 
ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างาน มีบรรยากาศในการท างานที่เป็นแบบ
เปิด สร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงานเพ่ือขับเคลื่อน สู่
โรงเรียนคุณภาพเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้    
  

Management (การบริหาร) 

สร้างเครือข่าย

การจัด

การศึกษา 

ใช้โรงเรียน 

เป็นฐาน 

(School Base 

Management) 

T=Teamwork (การท างานเป็นทมี) 

ผู้บริหาร 

บุคคลากร  

Activity  (ก าหนดลักษณะการด าเนินการ)  

คณะกรรมการ  

คณะท างาน 
มีวิธกีาร ด าเนินการ  

Teamwork  

Activity 

Managem
ent    
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ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบ (Check)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

น ารูปแบบการบริหารงานไปใช้กับกิจกรรม และโครงการ ตามมาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน  
ประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  มาตรฐานด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สรุปความคิดเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการน ารูปแบบการบริหารงานไปใช้ในการด าเนิน และปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารจัดการศึกษา  
โดยอาศัยโมเดล ( I )   Information system (ระบบสารสนเทศ) จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็น
ระบบ เรียบเรียง จัดเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ และสรุปโครงการ ข้อมูลการจัดการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ  
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ขั้นที่ 4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (ACT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าผลจากการนิเทศการบริหารจัดการร่วมประชุมกับคณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ

สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงพัฒนาแก้ไขอย่างต่อเนื่อง. รายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหาร
จัดการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ผลที่เกิดข้ึนจากการพัฒนา บุคลากรทุกคนร่วมตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจากการพัฒนา
นวัตกรรม ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด หรือสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ ขยายผล เผยแพร่ ผลงานของ
โรงเรียน ให้ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ได้และ ข้อเสนอแนะจากการ
ด าเนินงานจากระบบ google fome ของทุกๆกิจกรรม เพือ่พัฒนาต่อยอดโครงการ/กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ  
ก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่การปฏิบัติจริง เป็นวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการน ากระบวนการจาก
การพัฒนานวัตกรรม ก าหนดเป็นขั้นตอนในการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม และการปฏิบัติหน้าที่งานตาม
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ประเมินผลจากการใช้นวัตกรรมทุกปีการศึกษา แล้วพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น และ 
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

ขับเคลื่อนอาศัยโมเดล (A)  Assessment (การประเมินผล) เป็นการประมวลผลการนิเทศภายใน
สถานศึกษาประกอบด้วยการนิเทศกลุ่มบริหารงาน  4 กลุ่มงาน  การนิเทศการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   และรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเพ่ือให้ระบบการบริหารงานของโรงเรียนมีคุณภาพและ
เป็นระบบ 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก าหนดภารกิจมาตรการสง่เสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้พิจารณาเรื่อง

ก าหนดภารกิจมาตรการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  แล้วนั้น 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอรับรองให้ด าเนินการก าหนดภารกิจมาตรการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้ตามประกาศ 
 
  
 

ลงชื่อ      
               ( สันติ จันทร์เพ็ญ ) 
            ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 

เรื่อง   ก าหนดภารกิจมาตรการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

----------------------------------------------------------- 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๔(๑) ก าหนดให้โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้น และส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือประเมินคุณภาพ
ภายนอก โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จึงก าหนดมาตรฐานส่งเสริมที่สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๘ และมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
 
 ๑. โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
    สยามบรมราชกุมารี 
๓. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 

 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      

              
 
              (นายประมวล  ศรีบูจันดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
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รางวัลความส าเร็จของบุคลากรโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
 

ที ่ วัน/เดือน/ป ี เรื่อง หน่วยงานท่ีมอบ หลักฐาน 

นางสาวดาวพระศุกร ์ วิชัยวงศ์ 

1 23/09/2561 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองแดงการ
แข่งขัน spelling bee ระดับม.ปลายการแข่งขันทักษะ
ทางด้านการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษ Kanpao English Room 

อบจ. กศจ.กาญจนบรุ ี รูปภาพ 

2 8-10 ธ.ค. 2561 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองการแข่งขัน 
cross words ระดับม.ปลาย 

สพฐ เกียรติบตัร 

นางสาวกฤษดาพร  ข่าเลิศ 

1 1/16/2561 ครูดีเด่นสายงานการสอน สพม.8 รูปถ่าย 

2 8-10 พ.ย. 2561 ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการ
แข่งขันค่าคม ระดับ ม. ปลาย 

สพฐ. เกียรติบตัร 

3 8-10 พ.ย. 2562 ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการ
แข่งขันการแต่งค่าประพันธ์ ระดับ ม. ต้น 

สพฐ. เกียรติบตัร 

นางสาวกิ่งกัญญา  ทรงมิตร 

1 8-10 พฤศจิกายน 
2560 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงินโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดบัช้ัน ม.4-ม.6   ปี
การศึกษา 2561  

เขตพื้นท่ีการศึกษา  เกียรติบตัร 

2 8-10 พฤศจิกายน 
2560 

ครูผูส้อนนักเรียนได้gเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6   ประจ่าปีการศึกษา 
2561  

เขตพื้นท่ีการศึกษา  เกียรติบตัร 

นางลัดดา  ทองเครือ 

1 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่งขันอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาววิไล นันตสุคนธ ์

1 8-10 พ.ย. 2561 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ การแข่งขัน ท่องอาขยานท่านองเสนาะ  ระดับ ม.
ต้น  

สพฐ. เกียรติบตัร 

2 8-10 พ.ย. 2561 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงินการแข่งขัน 
ท่องอาขยานท่านองเสนาะ           ระดับ ม. ปลาย 

สพฐ. เกียรติบตัร 

3 8-10 พ.ย. 2561 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองการแข่งขัน 
เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับ ม. ปลาย 

สพฐ. เกียรติบตัร 

4 8-10 พ.ย. 2561 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ การแข่งขัน ต่อค่าศัพทภ์าษาไทย (ค่าคมเดมิ) 
ระดับ ม. ต้น 

สพฐ. เกียรติบตัร 

นางสาวปพิชญาดา  ไชยลังกา 

1 1/16/2561 ได้รับรางวัล ดเีด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจ่าปี พ.ศ.2561  เขตพื้นท่ีการศึกษา  เกียรติบตัร 
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ที ่ วัน/เดือน/ป ี เรื่อง หน่วยงานท่ีมอบ หลักฐาน 

2 8-10 พฤศจิกายน 
2560 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2561  

เขตพื้นท่ีการศึกษา  เกียรติบตัร 

นางภัณฑลิ  สนธิศร ี

1 16-18 พ.ย.60 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง กิจกรรม
ประกวดหนังสือเลม่เล็ก ระดับชั้น ม.1-3 

สพฐ. เกียรติบตัร 

2 8-9 ม.ค. 2561 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง ส.พ.ม 8 เกียรติบตัร 

นางสาวกันตินันท ์ ปันร์นฉัตร 

1 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขัน
การการจดัสวยถาดแบบช้ืน ช้ัน ม.1-ม.3 

สพม8 เกียรติบตัร 

2 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทวอฟต์แวร ์ ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 

สพม8 เกียรติบตัร 

3 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ1 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม8 เกียรติบตัร 

นางสาวกมลรัตน ์ โพธิ์ทอง 

1 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สพม. 8 เกียรติบตัร 

2 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 
  

สพม. 8 เกียรติบตัร 

3 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่งขันสร้างสรรคผ์ลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สพม. 8 เกียรติบตัร 

4 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

สพม. 8 เกียรติบตัร 

นางสาวทาริกา  ธรรมนิตย ์

1 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม ่กาพย์ยานี 11  รร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เกียรติบตัร , 
รูปภาพ 

2 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ ์ รร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เกียรติบตัร , 
รูปภาพ 

3 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ( การเขียนเรียงความ )  รร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เกียรติบตัร , 
รูปภาพ 

นางสาวผกามาศ  กุนาค่า 

1 8-10 พ.ย. 2561 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองการแข่งขัน 
พูดเพื่ออาชีพ ระดับ ม.ต้น และ    ม.ปลาย 

สพฐ. เกียรติบตัร 

2 8-10 พ.ย. 2561 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองการแข่งขัน 
ละครสั้นภาษาจีน ระดับ   ม.ปลาย 

สพฐ. เกียรติบตัร 
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3 8-10 พ.ย. 2562 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองการแข่งขัน 
พูดเพื่ออาชีพ ระดับ   ม.ปลาย 

สพฐ. เกียรติบตัร 

4 8-10 พ.ย. 2563 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองการแข่งขัน 
เรียงความ ระดับ   ม.ปลาย 

สพฐ. เกียรติบตัร 

นางพนิดา  เขียวเจรญิ 

1 4-6 ม.ค. 2561 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองการแข่งขัน 
story telling ระดบั ม.ต้น และ    ม.ปลาย 

สพฐ. เกียรติบตัร 

2 23/09/2561 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองการแข่งขัน
ทักษะทางด้านการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษ Kanpao English 
Room 

อบจ.กาญจนบุร ี 
กศจ. กาญจนบุร ี

เกียรติบตัร 
รูปภาพ 

3 8-10 พ.ย. 2561 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองการแข่งขัน 
story telling ระดบั ม.ต้น และ    ม.ปลาย 

สพฐ. เกียรติบตัร 

นายศักดิ์ชัย  ปั้นหยา 

1 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภท บินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น 
ม.1-3 

สพม. 8 เกียรติบตัร 

นางสาวกุมภา  กัลยามงคล 

1 9-Nov-61 ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2การ
แข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 

สพฐ. เกียรติบตัร 

นางสาวขวัญหทัย  ไชยวังราช 

1 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทองการแข่งขันหนังสือ
เล่มเล็ก ช้ัน ม.4 - ม.6 ระดับเขตฯ 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นายราเชนทร ์ แก้วพิทักษ์ 

1 21-Dec-61 บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย เกียรติบตัร 

นางสาวสุชาดา  รักคง 

1 8-10 พ.ย.61  ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลเหรยีญทองการแข่งขันต่อ
สมการคณติศาสตร์(เอแม็ท)  ระดบัช้ัน ม.1 - ม.3 การ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนครั้งท่ี 68 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทองแดงการแข่งขัน
สร้างสรรคผ์ลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเข้ารว่มการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 
  

สพม.8 เกียรติบตัร 

4 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเข้ารว่มกิจกรรมซูโดกุ ระดับชั้น   
ม.1 - ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68 
  

สพม.8 เกียรติบตัร 
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นางอรพรรณ  แก้วมณ ี

1 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทองการแข่งขันการท่า
พานธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางนทีกานต์  สระทองอ่อน 

1 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)  ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคณติศาสตร ์ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับช้ัน ม.1 - ม.3  

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคณติศาสตร ์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6  

สพม.8 เกียรติบตัร 

4 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลไดเ้ข้าร่วม กิจกรรมคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น   ม.1 - ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 

สพม.8 เกียรติบตัร 

5 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลไดเ้ข้าร่วม กิจกรรมคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น   ม.4 - ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นายนพเก้า  พนาสิน 

1 8-910/10/ 2561 ครูผูฝ้ึกซ้อมการแข่งสวนถาด ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทอง 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส.พ.ม 8 เกียรติบตัร 

2 8-10/10/2561 ครูผูส้อนนักเรียน การจัดสวนแก้ว ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส.พ.ม 8 เกียรติบตัร 

3 8-10/10/2562 กรรมการตัดสิน การแข่งขันการจดัสวนถาด ส.พ.ม 8 เกียรติบตัร 

4 1/20/2562 วิทยากรจัดค่ายคณติศาสตรห์ัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม รร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เกียรติบตัร 

5 8-10/10/2562 ครูผูส้อนนักเรียน การจัดบายศรี ได้รับรางวลัระดับเหรียญ
ทอง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส.พ.ม 8 เกียรติบตัร 

6 8-10/10/2562 ครูผูส้อนนักเรียน การแข่ง น้่าพรกิสมุนไพร ไดร้ับรางวลั
ระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส.พ.ม 8 เกียรติบตัร 

นายนเรศ  แสนสอาด 

1 12/25/2561 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2 
ระดับชาติ กิจกรรมนาฏศลิป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3 

สพฐ เกียรติบตัร 

2 1/16/2562 ครูผูส้อนดีเด่น ในกิจกรรมวันครู ประจ่าปี 2562 ประเภท
ครูผูส้อน 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 8-10/10/2562 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 
กิจกรรมระบ่ามาตรฐาน ม 4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สพม.8 เกียรติบตัร 

4 8-10/10/2563 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 สพม.9 เกียรติบตัร 
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กิจกรรมตลก ม 1-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

5 12/25/2561 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญเงิน ระดับชาต ิ 
กิจกรรมประติมากรรม ม.1-3 

สพฐ เกียรติบตัร 

นางสาวพนิดา  นราศร ี

1 1/16/2562 ครูผูส้อนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ่าปี พ.ศ. 2562 สพม8 เกียรติบตัร 
รูปถ่าย 

นางสาวสุกัญญา  ศิริค่า 

1 8/8/2561 ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนกรีฑาดีเด่นในการแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมภิาคจังหวัดกาญจนบรุี
ประจ่าป ี2561 

จังหวัดกาญจนบรุ ี เกียรติบตัร 

2 1/16/2562 รางวัลครผูู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ่าปี 2562 สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาวนิภาพร  พรพิไลสวัสดิ ์

1 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)  ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคณติศาสตร ์ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6  

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคณติศาสตร ์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
ค่าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6  

สพม.8 เกียรติบตัร 

4 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลไดเ้ข้าร่วม กิจกรรมเวทคณิต
ระดับชั้น   ม.1 - ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 

สพม.8 เกียรติบตัร 

5 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลไดเ้ข้าร่วม กิจกรรมซูโดกุ 
ระดับชั้น   ม.4 - ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางพจมาลย ์ สังข์สุวรรณ 

1 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญเงินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ 
ม.1-3  

สพฐ เกียรติบตัร 

2 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญเงินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ 
ม.4-6 ระดับเขต 

สพฐ เกียรติบตัร 

3 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ม.1-3 ระดับเขต 

สพฐ เกียรติบตัร 

4 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที ่2 การ
แข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-6 ระดับเขต 

สพฐ เกียรติบตัร 

5 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศ การแข่งขัน
เขียนภาพจิตรกรรมไทยเอกรงค์ ม.1-3 ระดับเขต 

สพฐ เกียรติบตัร 

6 8-10 พฤศจิกายน ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพ สพฐ เกียรติบตัร 
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2561 จิตรกรรมไทยเอกรงค์ ม.4-6 ระดบัเขต 

7 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทองอันดับที่ 3 การแข่งขัน
สร้างสรรคภ์าพด้วยการปะติด ม.1-3 ระดับเขต 

สพฐ เกียรติบตัร 

8 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศ การแข่งขัน
เขียนภาพลายเส้น ม.1-3 ระดับเขต 

สพฐ เกียรติบตัร 

9 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศ การแข่งขัน
เขียนภาพลายเส้น ม.4-6 ระดับเขต 

สพฐ เกียรติบตัร 

10 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน
ประตมิากรรม ม.1-3 ระดับเขต 

สพฐ เกียรติบตัร 

11 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน
ประตมิากรรม ม.4-6 ระดับเขต 

สพฐ เกียรติบตัร 

12 25-27 ธันวาคม 
2561 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญเงินการแข่งขันประตมิากรรม ม.
1-3 ระดับภาคและระดับชาต ิ

สพฐ เกียรติบตัร 

13 25-27 ธันวาคม 
2561 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญเงินการแข่งขันประตมิากรรม ม.
4-6 ระดับภาคและระดับชาต ิ

สพฐ เกียรติบตัร 

14 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศ การแข่งขัน
ระบ่ามาตรบาน ม.4-6 ระดับเขต 

สพฐ เกียรติบตัร 

15 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน
นาฏศิลปส์ร้างสรรค์ ม.1-3 ระดับเขต 

สพฐ เกียรติบตัร 

16 8-10 พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันมายากล 
ม.1-6 ระดับเขต 

สพฐ เกียรติบตัร 

17 25-27 ธันวาคม 
2561 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทองชนะเลิศการอันดับที ่3
แข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3 ระดับภาคและระดับชาต ิ

สพฐ เกียรติบตัร 

18 25-27 ธันวาคม 
2561 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขันมายากล ม.1-6 
ระดับภาคและระดับชาต ิ

สพฐ เกียรติบตัร 

19 26-27 กุมภาพันธ์ 
2562 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน
ประตมิากรรมสร้างสรรค์ ม.1-3  

วิทาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุร ี เกียรติบตัร 

20 26-27 กุมภาพันธ์ 
2562 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน
ประตมิากรรมสร้างสรรค์ ม.1-3  

วิทาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุร ี เกียรติบตัร 

21 26-27 กุมภาพันธ์ 
2562 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน
ประตมิากรรมสร้างสรรค์ ม.4-6  

วิทาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุร ี เกียรติบตัร 

22 26-27 กุมภาพันธ์ 
2562 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศ การแข่งขัน
ประตมิากรรมสร้างสรรค์ ม.4-6  

วิทาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุร ี เกียรติบตัร 

23 26-27 กุมภาพันธ์ 
2562 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัชมเชย การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-
6 

วิทาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุร ี เกียรติบตัร 

24 26-27 กุมภาพันธ์ 
2562 

ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันวาดเส้น
สร้างสรรค์ ม.4-6 

วิทาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุร ี เกียรติบตัร 

25 1-8 ตุลาคม 2561 ครูผูส้อนไดร้ับเลือกเพื่อแสดงผลงานศิลปะที่ประเทศญี่ปุุน Yamanakako,Yamanashi,Japan เกียรติบตัร 

นางสาวพิมพร  เยซอกู่ 
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1 8-10 พ.ย.61  ครูผู้สอนไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.8 เกียรติบตัร 
รูปภาพ 

2 9/23/1961  ครูผู้สอนไดร้ับรางวัลเหรยีญทองแดง การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
งานแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งท่ี 1 

กศจ. จ.กาญจนบรุ ี เกียรติบตัร 
รูปภาพ 

นางสาวภิญญาพัชญ ์ รักพวก 

1 12/25/2561 ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2 
กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลปไ์ทยสร้างสรรค ์  

สพฐ. เกียรติบตัร 

2 1/16/2562 ครูผูส้อนดีเด่น ในกิจกรรมวันครู ประจ่าปี 2562 ประเภท
ครูผูส้อน 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นายวรพล  จันทร์ค่า 

1 1/31/2562 ส่งแข่งขันฟุตซอล กกท.กาญจนบุร ี ภาพประกอบ 

  นายวันชาติ  เฉิดฉินนภา   

1 16-18พฤศจิกายน
2560 

การประกวดนิทานคุณธรรม  ม.1-3 สพม.8 เกียรติบตัร 

2 19-20กุมภาพันธ์
2561 

กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน Open House ร.ร.ดา่นมะขามเตีย้วิทยาคม เกียรติบตัร 

3 Mar-61 รางวัลรองชนะเลิศห้องเรียนสีขาว ร.ร.ดา่นมะขามเตีย้วิทยาคม เกียรติบตัร 

4 8-10 พ.ย 61 กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนในระดับ ม.ปลาย สพม.8 เกียรติบตัร 

5 8-10 พ.ย 61 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทองกิจกรรมการเล่า
นิทานคุณธรรมระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สพม.9 เกียรติบตัร 

นายสมชาย  เขียนเสมอ 

1 19-20/01/2562 วิทยากร ค่ายคณิตศาสตร์หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม รร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เกียรติบตัร 

2 1/28/2562 คณะกรรมการจัดกจิกรรมเปิดรั้วโรงเรียน รร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เกียรติบตัร 

นางสาวสุจติรา  เกตพันธ ์

1 8-10พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงินการประกวด
มารยาทไทยระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 8-10พฤศจิกายน 
2561 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศการ 
ประกวดภาพยนตร์สั้นระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 25-27ธันวาคม2561 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองแดงการ
ประกวดภาพยนตร์สั้นระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 

สพฐ เกียรติบตัร 

4 1/16/2562 ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ เกียรติบตัร 

5 1/16/2562 ครูผูส้อนดีเด่น ในกิจกรรมวันครู ประจ่าปี 2562 ประเภท
ครูผูส้อน 

สพม.8 เกียรติบตัร 
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นายเอกราช  ไก่แก้ว 

1 10-Oct-61 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวน
แก้ว ระดับช้ัน ม.4- ม.6 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 10-Oct-61 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขัน
ท่าอาหารน้่าพริก ผักสด เครื่องเคยีง ระดับชั้น ม.4- ม.6 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 10-Oct-61 ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขันสร้าง webpage ระดับชั้น ม.1 - ม.3  

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาววัลยล์ิกา  นิยาย 

1 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-6 การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68 ระดับเขต 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแข่งขันเดี่ยวขมิ 7 หย่อง ม.1-3 การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68 ระดับเขต 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง การแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-3 การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68 ระดับเขต 

สพม.8 เกียรติบตัร 

4 25-27 ธ.ค.61 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง การแข่งขัน
การแสดงมายากล ม.1-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 68 ระดับชาต ิ

สพฐ. เกียรติบตัร 

5 25-27 ธ.ค.61 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแข่งขันนาฏศลิป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-3 การ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 68 ระดับชาต ิ

สพฐ. เกียรติบตัร 

6 25-27 ธ.ค.61 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง การแข่งขัน
ประตมิากรรม ม.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 68 ระดับชาต ิ

สพฐ. เกียรติบตัร 

7 7-Mar-62 ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมประกวดสวดมนต์ โครงการ
สวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ท่านองสรภญัญะ 
จังหวัดกาญจนบรุี ประจา่ป ีพ.ศ.2562 

จังหวัดกาญจนบรุ ี เกียรติบตัร 

นายธงชัย  แปลกไธสง 

1 28 กรกฏาคม 2560 ครูที่ปรึกษา การประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคณุะรรม จริ
ธรรม ในการด่าเนินชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

กระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบตัร 
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รางวัลความส าเร็จของผู้เรียน 
 
รายการที ่ นักเรียน รายการ เหรียญ อันดับ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

1 1. เด็กหญิงนิจจารีย ์ สงสระน้อย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-
ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที ่๑ 

2 1. นางสาววรรณนิภา  การะเกษ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-
ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที ่๑ 

3 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชาละวันกุมภีร ์ การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ ์ม.1-ม.3 เงิน 6 
4 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ ์ เกษตรเกือ้กูล การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ ์ม.4-ม.6 ทองแดง 6 
5 1. เด็กหญิงธิดารัตน ์ สัมภูทอง การแข่งขันพินิจวรรณคด ีม.1-ม.3 ทอง 4 
6 1. นางสาวปิยนุช  ทองยิ้ม การแข่งขันพินิจวรรณคด ีม.4-ม.6 เงิน 6 
7 1. เด็กหญิงพิมพรรณ  เอบุญมา การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน

เรียงความ) ม.1-ม.3 
เงิน 7 

8 1. นางสาวลลติา  ผาปรางค์ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6 

ทอง 7 

9 1. เด็กหญิงกาญจเนตร  นิลวัฒน ์ การแข่งขันการท่องอาขยานท่านอง
เสนาะ ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที ่๒ 

10 1. นางสาวพิชยา  ยอดทอง การแข่งขันการท่องอาขยานท่านอง
เสนาะ ม.4-ม.6 

เงิน 6 

11 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  หมุกหมาก การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม ่กาพย์
ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 

ทอง 5 
2. เด็กหญิงปาริชาต ิ สาลีกงไชย 

12 1. นางสาวดารินท์  โพธิ์ชา การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม ่โคลงสี่
สุภาพ ม.4-ม.6 

ทอง 5 
2. นางสาวสโรชา  สุวรรณคด ี

13 1. เด็กหญิงวาสิน ี แปูนเรือง การแข่งขันต่อค่าศัพท์ภาษาไทย (ค่าคม
เดิม) ม.1-ม.3 

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 2. เด็กหญิงศิริพร  เหลืองทอง 

14 1. นายภูดิศ  กุลไชย ์ การแข่งขันต่อค่าศัพท์ภาษาไทย (ค่าคม
เดิม) ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
15 1. เด็กชายเมธา  หกประเสริฐ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์

ม.1-ม.3 
ทอง รองชนะเลิศ

อันดับที ่๒ 
16 1. นายทินกร  สารมานจิ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์

ม.4-ม.6 
เงิน 6 

17 1. นางสาวจิราภรณ ์ จิตบรรจง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์
ประเภทสรา้งทฤษฎีหรือค่าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

เงิน 4 
2. นางสาวจีรนันท์  แก้วน้อย 
3. นางสาวอริสญา  ภูมรินทร ์

18 1. นายพงษ์สิทธ ิ สมกลุ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 

เงิน 4 
2. นายสิรวิชญ ์ ดีเรือง 
3. นายอนุพงษ์  จารุรัตนวิบูลย ์
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รายการที ่ นักเรียน รายการ เหรียญ อันดับ 

19 1. เด็กหญิงภัทรวด ี โปร่งทองค่า การแข่งขันสร้างสรรคผ์ลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-
ม.3 

ทองแดง 5 
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  แซ่ลิม้ 

20 1. นายพงศกร  เมฆวัน การแข่งขันสร้างสรรคผ์ลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-
ม.6 

เข้าร่วม 6 
2. นายสุวัฒนชัย  พรมภักด ี

21 1. เด็กหญิงสุทธิดา  มงคล การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เข้าร่วม 4 
22 1. นายด่ารงค์พร  เซี่ยงหลิว การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 เข้าร่วม 5 
23 1. เด็กหญิงณัฐพร  บัณฑิตย์ด่ารงกูล การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร ์(เอ

แม็ท) ม.1-ม.3 
ทอง 6 

2. เด็กหญิงสโรชา  สุขพูล 
24 1. นายจิรเมธ  ประดิษฐผล การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร ์(เอ

แม็ท) ม.4-ม.6 
ทอง 6 

25 1. เด็กหญิงวริศรา  อาจมนตร ี การแข่งขันซูโดก ุม.1-ม.3 เข้าร่วม 7 
26 1. นายจักรวาล  แซ่หาญ การแข่งขันซูโดก ุม.4-ม.6 เข้าร่วม 7 
27 1. เด็กชายอนุสรณ ์ รื่นบุญ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 เข้าร่วม 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
28 1. เด็กชายคณากร  ยิ่งภิญโญ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์

ม.1-ม.3 
เงิน 7 

2. เด็กชายจิรพงศ ์ ก้านเหลือง 
3. เด็กชายภาณุพงศ์  หมื่นจิตร 

29 1. นายกฤตย ์ สระแสงตา การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์
ม.4-ม.6 

เข้าร่วม 8 
2. นางสาวขนิษฐดา  บุญพรม 
3. นายพีรพัฒน ์ คงแก้ว 

30 1. นางสาวชนิกา  กอบโกย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

เงิน 6 
2. นางสาวชุติกาญจน ์ ปิ่นทอง 
3. นางสาวเพชรลดา  ปานปิ่น 

31 1. นายณัฐพงษ ์ สืบผล การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร ์
(Science Show) ม.4-ม.6 

ทอง 5 
2. นางสาวธนิดา  สัมภูทอง 
3. นางสาวสุจินดา  ด่ารงค์รักษ ์

32 1. เด็กชายขจรศักดิ ์ วรวงษ ์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท
บินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

ทองแดง 5 
2. เด็กชายธีรวุฒ ิ นิติพันธ์ 

  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

33 1. เด็กหญิงกฤษณา  กระจ่างแจ่ง การประกวดเพลงคณุธรรม ม.1-ม.3 ทอง 6 
2. เด็กหญิงญาธติา  สมศักดิ ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หวานชิต 
4. เด็กหญิงภารด ี อินแก้ว 
5. เด็กหญิงหทัยกานต ์ คุขุนทด 
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รายการที ่ นักเรียน รายการ เหรียญ อันดับ 

34 1. นางสาวฐิติมา  ติวิทย์ศิริกุล การประกวดเพลงคณุธรรม ม.4-ม.6 ทอง 5 
2. นางสาวณัฐสดุา  ชนประเสริฐ 
3. นางสาววันวิภา  รักษี 
4. นางสาววันวิสา  รักษี 
5. นางสาววิชญาดา  จีนฉาย 

35 1. เด็กหญิงธัญวรตัน ์ รู้ทัน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -   
2. เด็กหญิงนันทวัน  เจนอภิธรรม 
3. เด็กหญิงปพิชญา  บุญเลิศ 
4. เด็กหญิงวณัฐชยา  ปรางจันทร ์
5. เด็กหญิงวาสิน ี สุธรรม 

36 1. นายกฤษดา  จ่าพานิช การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 เงิน 7 
2. นายกอบชัย  บรรทดัพันธ์ุ 
3. นายญาณพล  แดงสิงห ์
4. นายธนดล  ขุนแสน 
5. นายพิพัฒน์  ลอยฟู 

37 1. นางสาวจินดาพร  แซ่หว้า การประกวดภาพยนตรส์ั้น ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 
2. นางสาวจินดารตัน ์ อุตปา 
3. นางสาวปลายฟูา  สิทธิประเสรฐิ 
4. นางสาวพรสวรรค ์ จ่าปาเรือง 
5. นางสาวเสาวลักษณ ์ ขุนแสน 

38 1. เด็กหญิงตรเีนตร  เขียวเล็ก การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทอง 5 
39 1. นางสาวชลธิชา  แซ่โง้ว การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับที ่๑ 
40 1. เด็กหญิงญาณิกา  สีกิ้ว การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 เงิน 9 

2. เด็กชายธีรวุฒ ิ อู่ตะเภา 
41 1. นางสาวศิลป์ศรตุ  น้อยใจคง การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 เงิน 9 

2. นายสิทธิชัย  เฟื่องนคร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

42 1. เด็กชายสืบสกุล  อิ่มอก การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.1-ม.3 

เข้าร่วม 5 
2. เด็กหญิงหฤทัย  โกวิทากร 

43 1. นางสาวทิพวัลย์  เรืองฉาย การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.4-ม.6 

ทองแดง 4 
2. นางสาวสุรีวรรณ  วงศ์ประพันธ ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
44 1. เด็กหญิงมนุชาธิป  เถระพันธ ์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค"์ ม.1-ม.3 เงิน 5 
45 1. นางสาวชุติกาญจน ์ วงษ์โคตร การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค"์ ม.4-ม.6 เงิน 4 
46 1. เด็กชายภูธเนศ  นิยาย การแข่งขันวาดภาพระบายส ีม.1-ม.3 เงิน 4 
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รายการที ่ นักเรียน รายการ เหรียญ อันดับ 

47 1. นางสาวจิราภรณ ์ เครืออยู ่ การแข่งขันวาดภาพระบายส ีม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที ่๒ 

48 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ศรีอ่าไพวิวฒัน์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอก
รงค ์ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที ่๑ 

49 1. นางสาวธัญชนก  จานทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอก
รงค ์ม.4-ม.6 

เงิน 4 

50 1. เด็กหญิงชรินรตัน ์ สาริก การแข่งขันสร้างสรรคภ์าพด้วยการปะ
ติด ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 2. เด็กหญิงดสุิตา  บุญเลิศ 

51 1. เด็กหญิงอรกาญจน ์ เจรญิประเสริฐ
กุล 

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที ่๑ 

52 1. นางสาววีนัชญา  ทองเพ็ญ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที ่๑ 

53 1. เด็กชายชลสิทธ์ิ  ถิ่นเจรญิรุ่งเรอืง การแข่งขันประตมิากรรม ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญเปรื่อง 
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พงษ์แสงจันทร์ 

54 1. นายคามิน  เจรญิชัย การแข่งขันประตมิากรรม ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 
2. นางสาวธัญชนิดา  จานทอง 
3. นายสรรเพชญ  มางาม 

55 1. เด็กหญิงประวณี  ม่วงจั่น การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที ่๒ 

56 1. เด็กหญิงแพรเพ็ชร  บุญเผย การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง 6 

57 1. เด็กหญิงก๊ิฟ  - การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง 5 

58 1. นางสาวสุพัตรา  ระนบ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ทอง 4 

59 1. เด็กหญิงอชิรญาณ ์ พุทธเจริญ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

ทอง 6 

60 1. นายสมชาย  อยู่พุ่ม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที ่๒ 

61 1. เด็กหญิงสุนาร ี สีลาดเลา การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง 4 

62 1. นางสาวกรรณิการ ์ ด่าทะมิด การแข่งขันระบ่ามาตรฐาน ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 2. นางสาวกัญญารัตน ์ อินทรา 

3. นางสาวฐิติรัตน ์ ขจิตสุวรรณ 
4. นางสาววิภาพร  แสงสุวรรณ 
5. นางสาวสุทธญาณ ์ แสงเกียง 
6. นางสาวสุภาพร  ชายสีอ่อน 
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รายการที ่ นักเรียน รายการ เหรียญ อันดับ 

63 1. เด็กชายก้องปฐพี  วันทอง การแข่งขันนาฏศิลปไ์ทยสร้างสรรค์ ม.
1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 
2. เด็กหญิงธัญพิชชา   ภูผันผิน 
3. เด็กชายธีรภัทร  ด้วงพิมพ์ 
4. เด็กหญิงปาริฉตัร   เกตุมี  
5. เด็กหญิงมลฤด ี   สุวรรณสุข  
6. เด็กหญิงมณัฑนา   รักขุมแก้ว  
7. เด็กหญิงลภัสรดา   แดงจันทร ์
8. เด็กหญิงศศิกานต ์  วิเศษศรีสริกิุล  
9. เด็กหญิงศศฺิวิมล   ศิริพิมพ ์ 
10. เด็กหญิงสุธารตัน ์  อินต๊ะโน  
11. เด็กหญิงสุพิชญา   รวบรวม  
12. เด็กหญิงสุภาวด ี บุญสมปอง 
13. เด็กหญิงอภิรด ี  บัวค่า  

64 1. นายชนะชัย  มั่งลิ้ม การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที ่๑ 2. นายบริพัตร  ด่าทะมิด 

3. นายรังสรรค ์ รูปงาม 
4. นายอรรถพล  รอดมณ ี

65 1. เด็กหญิงสุกญัญา  ช่างพูด การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ราศร ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
66 1. เด็กชายภูธนะ  พึ่งแพง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 

(Impromptu Speech) ม.1-ม.3 
ทองแดง รองชนะเลิศ

อันดับที ่๒ 
67 1. นางสาวเกศนก  นุ้ยประสาท การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 

(Impromptu Speech) ม.4-ม.6 
ทอง รองชนะเลิศ

อันดับที ่๒ 
68 1. นางสาวนันทกาญ  โมกหลวง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 

ม.4-ม.6 
ทอง 4 

69 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทร์ยอด การแข่งขัน Multi Skills Competition 
ม.1-ม.3 

เข้าร่วม 5 

70 1. นายอภินันท์  อวนศรี การแข่งขัน Multi Skills Competition 
ม.4-ม.6 

เข้าร่วม 4 

71 1. เด็กหญิงฐานิดา  หกประเสริฐ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-
ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 2. เด็กหญิงมลธิชา  หอมหวาน 

72 1. นางสาวกรองกานต์  ทิพย์ดอนหัน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-
ม.6 

เงิน 4 
2. นางสาวมินตรา  โพธิ์บ่ารุง 

73 1. นางสาวศุภิสรา  รอดกลาง การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.
4-ม.6 

เข้าร่วม รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 2. นางสาวอรุณลักษณ ์ สีทาคง 

74 1. นางสาวจันทร์ศร ี ดาวเรืองจรญู การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศ
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รายการที ่ นักเรียน รายการ เหรียญ อันดับ 

2. นายบรรลือศักดิ ์ เวชชาชีวี อันดับที่ ๒ 
3. นางสาวลัดดา  แซ่โค้ว 
4. นางสาวศศิประภา  เป็งสุธรรม 
5. นายสิทธิพงษ ์ รัตนภักด ี

75 1. นางสาวนฤมล  นมัสการ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจนี ม.
4-ม.6 

ทอง 4 

76 1. เด็กชายกันเกรา  สอนเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.1-ม.3 

เงิน 5 
2. เด็กหญิงสดุา  ปูุเพอะ 

77 1. นายสิทธิศักดิ ์ ปานปน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.4-ม.6 

ทอง 6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
78 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จ่อยร่อย การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทอง 3 

2. เด็กหญิงณัฐกานต ์ ม้าละออเพชร 
3. เด็กหญิงปานชีวัน  แก้วปัญญา 

79 1. นางสาวกัญญารัตน ์ ดอนทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 2. นางสาวชลธิชา  ภารกุล 

3. นางสาวเอมอร  วิเศษนคร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

80 1. เด็กชายชัชพงษ์  เหลือทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ม.1-ม.3 

ทอง 4 
2. เด็กชายวัทธิกร  เซี่ยงฉิน 

81 1. นายชนะพงศ์  รวบรวม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ม.4-ม.6 

ทอง 4 
2. นายปัญจพล  เหมือนโต 

82 1. เด็กหญิงญาดา  ใจช้ืน การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

ทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 2. เด็กหญิงภิรด ี สุธัมสักดิ ์

83 1. นางสาวธนพร  ยาด ี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร ์ม.4-ม.6 

เงิน 4 
2. นางสาวปาณิสรา  อิ่มสมบัต ิ
3. เด็กหญิงศุภสิรา   นิลอุบล 

84 1. นายปิยะกร  กันจุไร การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร ์ม.4-ม.
6 

เงิน 7 
2. นายอนันตพร  หมู่อ้น 

85 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศิริพิน  การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไมธู้ป
เทียนแพ ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 2. เด็กหญิงธิดารัตน ์ เกตุอินทร ์

3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  รักษา 
4. เด็กหญิงปรญิญา  ช้ันอุดทา 
5. เด็กชายมงคล  ยางสวย 
6. เด็กหญิงวรรณษา  โพธิ์งาม 

86 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  จันทร์เจือจุน  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.1-
ม.3 

ทอง 5 
2. เด็กหญิงกัลยรัตน ์ สาร ี 
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รายการที ่ นักเรียน รายการ เหรียญ อันดับ 

3. เด็กหญิงพัณณิตา  เอบุญมา  
87 1. นางสาวณัฐฐาพร  การัมย ์ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ทอง 4 

2. นางสาวภัสสร  ห้วยหงษ์ทอง 
3. นางสาวศศิณ ี ยี่สุ่น  

88 1. นางสาวจิราพร  ทองดอนน้อย  การแข่งขันท่าอาหาร น่้าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ม.4-ม.6 

ทอง 6 
2. นางสาวธันย์ชนก  มินจันทึก  
3. นางสาววนิดา  ปานปน  
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1. ส่งเสริมให้นกัเรียนมีการออมทรัพย ์อยา่งสม ่าเสมอ  

                                                            2. ฝึกฝนให้นกัเรียนรู้หลกัการบริหาร และการบริการท่ีถูกตอ้ง            

                                                                3. ปลูกฝังให้นกัเรียนรู้จกัการท างาน ร่วมกบัผูอ่ื้น  

                                                                    4. เสริมสร้างลกัษณะนิสยั ดา้นความรับผิดชอบให้กบันกัเรียน  

                                                                         5. ปลูกฝังให้นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลา ในการท ากิจกรรม ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่ส่วนรวม 

6. เผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมรักการออม แก่ผูม้าเยีย่มเยยีนในงานต่าง ๆ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ  
สมาคมการท่องเท่ียว ยามานากาโกะ จงัหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดเทศกาลศิลปะยามานากาโกะ ๒๐๑๘ (YAMANAKAKO 

BIENNALE) วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเป็นเทศกาลการแสดงผลงานศิลปะ และเพื่อเป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ
ประเพณีและความสวยงามของศิลปะและวัฒนธรรม และเพือ่เป็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในด้านศิลปะ ดังกล่าว จึงได้ส่งหนังสือเชิญ ให้นางพจมาลย ์ 
สังข์สุวรรณ และ เด็กชายชลสิทธิ์  ถิ่นเจริญรุ่งเรือง เข้าร่วมงานเทศกาลศิลปะยามานากาโกะ ๒๐๑๘  ณ ประเทศญี่ปุน่ พร้อมน าศิลปะไปแสดง ใน
ระหว่างวันที ่30 กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวนัที่ 7 ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยการเดินทางในครั้งนี้ทางสมาคมการท่องเท่ียวยามานาคาโกะ ประเทศญี่ปุ่นเป็น
ผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดการเดินทาง 
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งานอนามัย 
กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” โดยโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย มาตรวจสุขภาพฟันให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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งานสิ่งแวดล้อม 
7 ก.พ.62 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ร่วมเดินรณรงค์กับเทศบาลด่านมะขามเตี้ยใน  
“กิจกรรมการรณรงค์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย” ประจ่าปี 2562 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
พิธีสวนสนาม  เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 

 
 
 
พิธีถวายราชสดุดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีประดบับ่า ลูกเสือ  เนตรนารี ชั้นปีท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมค่ายพกัแรมลูกเสือ เนตรนารี  ม.1 – 3  ณ  ค่ายสิทธิศึกษา   อ. ด่านมะขามเต้ีย  จ. กาญจนบุรี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการ

เรียนรู้ภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ สร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและกล้าแสดงออก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร ์
1. ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp) 

21-22 ก.ค. 2561 น่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (แผนการเรียนวิทย-์คณิต) จ่านวน 45 คน ร่วมกจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ ณ 
ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศปุาชายเลนโรงเรียนบางตะบูนวิทยา จ.เพชรบรุ ี
 
 
 
2. วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาต ิ
 14-17 ส.ค. 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้นกัเรียนทกุคนได้มีส่วนร่วม เช่น อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์, วาด
ภาพระบายส,ี จรวดขวดน้า่, สิ่งประดิษฐ์, ประกวดมิสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ละครวิทยาศาสตร์ และการแสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show)  
 
3. งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์อุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า  
   ณ หวา้กอ จ.ประจวบคีรีขันธ ์
18 ส.ค. 2561 ได้พานักเรียนเข้าร่วมมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยูห่ัวทอดพระเนตรสุริยุปราคา  
ณ หว้ากอ ครบ 150 ปี 
 
4. ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป ี2 (Environment Camp 2) 
1 ก.ย. 2561 ได้น่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 35 คน ร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีเส้นทางศึกษาระบบนิเวศในชุมชน และ

ฐานความรู้ทางธรรมชาติ ณ ปุาชุมชนบา้นห้วยสะพานสามัคคี 
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ี
 
 
 

5. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 
8-10 พ.ย. 2561 ได้ส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์  
เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในกิจกรรมอัจฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร์,  
โครงงานวิทยาศาสตร์, เครื่องบินพลังยาง และการแสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ี
การอบรม “เปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 3 จัดโดยบริษัทวีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีจ่ากัด สาขากาญจนบุรี โดยมี

วิทยากรมาให้ความเกี่ยวกับเทคโนโลยี IOT และ AI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กิจกรรมทัศนศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2561 ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม และ ณ ศรัทธา อทุยานไทย จ.

ราชบุร ีให้กับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 5  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม OPEN HOUSE ปีการศึกษา 2561 แสดงผลงานกิจกรรมของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีอาทิเช่น ผลงานเกษตร, การจัดสวนแกว้, อาหารคาวหวาน , เทคโนโลยียุค 4.0 ความรู้ด้านการสืบค้นของ
ห้องสมุด การสาธิตโครงงานซอฟแวร์คอมพิวเตอร์  เป็นต้น 
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ประมวลภาพกิจกรรมส่งเสรมิรักการอ่าน “กจิกรรมสัปดาห์หอ้งสมดุ” 
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