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เอกสารล าดับที ่1 / 256๓ 

โรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 
ต าบลด่านมะขามเต้ีย  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุร ี

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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โรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 
ต าบลด่านมะขามเต้ีย  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

ของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
 

  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  ครั้งที่ ๑/256๓ 
เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.256๓ ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 256๒  ของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม แล้ว   
  การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
           เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 
         

 
 

ลงชื่อ      
             ( ดต.ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ ) 

              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                             โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 

                                                             วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.256๓ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
(SAR ฉบับผู้บริหาร) 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

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

และแก้ป๎ญหา 
ยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
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 ยอดเยี่ยม 
 6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 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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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๒  โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษา
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ า
ทุกปีเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 
มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้ เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบ       
ปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และ
เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝุายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๒  ฉบับ
นี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  ในปีการศึกษา 256๓ ต่อไป 
 
 
        
 
            (นายประมวล  ศรีบูจันดี) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม   
                วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.256๓ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญแผนภาพ ค-ง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
 ข้อมูลทั่วไป ๑ 
 ข้อมูลครูและบุคลากร ๑ 
 ข้อมูลนักเรียน ๓ 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๓ 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 5 
 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   18 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 18 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 18 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 37 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 44 
ตอนที่ 4 สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา 51 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 51 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 56 

 ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒ 60 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนและจัดท า
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๒ 61 

 ประกาศค่าเปูาหมายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 65 

 โมเดลการบริหารงานโรงเรียน ๖9 

 รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 62 

 รูปถ่ายโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 256๒   92 

ข 
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สารบัญแผนภาพ 
แผนภาพ หน้า 

แผนภาพที1่  แสดงร้อยละจ านวนบุคลากรโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1 

แผนภาพที ่2 แสดงร้อยละวุฒิการศึกษาบุคลากรโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1 

แผนภาพที่ 3 แสดงร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2560 – 2562 

5 

แผนภาพที่ 4 แสดงร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2562   

6 

แผนภาพที่ 5 แสดงร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 
2560 – 2562 

7 

แผนภาพที่ 6 แสดงร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 
2562 

7 

แผนภาพที ่7 แสดงร้อยละความสามารถของผู้เรียนในการอ่านและเขียนได้ 23 
แผนภาพที ่8 แสดงร้อยละความสามารถของผู้เรียนในด้านการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 23 
แผนภาพที ่9 แสดงร้อยละความสามารถของผู้เรียนในด้านการคิดค านวณ 24 
แผนภาพที ่10 แสดงร้อยละความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 24 
แผนภาพที ่11 แสดงร้อยละความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 25 
แผนภาพที ่12 แสดงร้อยละความสามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได ้

26 

แผนภาพที่ 13 แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์ร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการเรียนร้อยละ 65 ขึ้นไปใน
รายวิชาตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

26 

แผนภาพที่ 14 แสดงร้อยละความก้าวหน้าของผู้เรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประจ าปี
การศึกษา 256๒ 

27 

แผนภาพที ่15 แสดงร้อยละผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีของผู้เรียน ที่พร้อมจะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ 

28 

แผนภาพที่ 16 แสดงร้อยละผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และ
จิตส านึก   

29 

แผนภาพที่ 17 แสดงร้อยละผู้เรียนมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

29 

แผนภาพที่ 18 แสดงร้อยละผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิป๎ญญาไทย 

30 

แผนภาพที่ 19 แสดงร้อยละผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของ
ผู้เรียน 

31 

แผนภาพที ่20 แสดงร้อยละผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงของผู้เรียน 32 
แผนภาพที ่21 แสดงร้อยละผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีของผู้เรียน  33 
แผนภาพที ่22 แสดงร้อยละผู้เรียน รู้และมีวิธีการปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก   34 
 
 



ง 
 

สารบัญแผนภาพ (ต่อ)    
แผนภาพ แผนภาพ 
แผนภาพที่ 23 แสดงร้อยละผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม 

35 

แผนภาพที่ 24 แสดงผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรที่มีต่อ
การบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

40 

แผนภาพที่ 25 แสดงร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองจ าแนกตามจ านวนชั่วโมงอบรม  
ปีการศึกษา 2562 

42 

แผนภาพที่ 26 แสดงร้อยละของครูที่มีวิทยฐานะ 42 
แผนภาพที ่27 แสดงร้อยละความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมปี
การศึกษา 2560-2562 

42 

แผนภาพที่ 28 แสดง ร้อยละการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

47 

แผนภาพที ่29 แสดงร้อยละการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 48 
แผนภาพที่ 30 แสดงร้อยละการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 48 
แผนภาพที่ 31 แสดงร้อยละการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

49 

ง 
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ส่วนที่ 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 ์:034672631  โทรสาร :  034672632   

E-Mail :  danmawit@gmail.com  
 เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร จ านวน 

ผู้บริหาร 1 

ข้าราชการครู 56 

พนักงาน 5 

ครูอัตราจ้างราชการ 3 

เจ้าหน้าที่อื่นๆ 2 

รวมทั้งหมด 67 

แผนภาพที่1 แสดงร้อยละจ านวนบุคลากรโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
บุคลากร จ านวน 

 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
5 

ปริญญาตรี 44 

ปริญญาโท 17 

ปริญญาเอก 1 

รวมทั้งหมด 67 

แผนภาพที่ 2 แสดงร้อยละวุฒิการศึกษาบุคลากรโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 

1% 

42% 

4% 2% 1% 

50% 

ผู้บริหาร 

ข้าราชการครู 

พนักงาน 

ครูอัตราจ้างราชการ 

เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

รวมทั้งหมด 

4% 

33% 

12% 1% 

50% 

ต่ ากว่า ปริญญาตรี ปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 



2 
 

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

 
สาขาวิชา จ านวน 

(คน) 
ภาระงานสอน

เฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา 
 (ชม./สัปดาห์) 

สาขาวิชา จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
ของครู 1 คน 

ในแต่ละสาขาวิชา 
 (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหาร
การศึกษา 

13 - 12. ศิลปศึกษา 2 15 

2. ภาษาไทย 5 19.8 13. ดนตรี/ดุริยางค
ศิลป ์

2 13 

3. คณิตศาสตร์ 5 20.4 14. นาฏศิลป์ 1 20 
4. วิทยาศาสตร์ 2 15 15. คอมพิวเตอร์ 3 22.5 
5. ภาษาอังกฤษ 8 17 16. เกษตรกรรม 1 25 
6. สังคมศึกษา 12 11.3 17. คหกรรมศาสตร ์ 1 9 
7. เคมี 2 15 18. อุตสาหกรรม

ศิลป ์
1 10 

8. ชีววิทยา 1 15 19. ภาษาจีน 3 16.6 
9. ฟิสิกส์ 2 15 20. จิตวิทยาแนะ

แนว 
2 15 

10. สุขศกึษา 2 15 21. บรรณารักษ ์ 1 6 
11. พลศึกษา 2 15 22. เทคโนโลยี

การศึกษา 
1 22.5 

 
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 รวม    1,132     คน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 6 110 127 237 39.50 
ม.2 7 146 150 296 42.28 
ม.3 6 131 125 256 42.66 
ม.4 3 38 80 118 39.33 
ม.5 3 58 58 116 38.66 
ม.6 3 51 58 109 36.33 

รวมทั้งหมด 28 534 598 1,132 39.79 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 256๒ 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2562 
 

ระ
ดับ

ชั้น
 

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 ๒๖ ๔๕.๖๑ ๔๒.๕๔ ๒๓.๖๘ ๔๕.๑๘ ๓๘.๖๐ ๕๘.๓๓ ๘๗.๒๘ ๗๔.๕๖ 
ม.2 ๖๔.๔ ๓๑.๒ ๒๖.๔ ๓๔.๔ ๔๔.๔ ๒๖ ๗๒.๘ ๖๐.๘ ๕๘.๔ 
ม.3 ๔๕.๐๕ ๔๓.๕๖ ๕๒.๙๗ ๕๙.๙๐ ๕๘.๔๒ ๔๔.๐๖ ๕๐ ๖๔.๓๖ ๘๔.๑๖ 

ม.4 ๔๐ ๑๙.๔๗ ๓๔.๕๑ ๖๔.๖๐ ๙.๗๓ ๓๗.๑๗ ๑๖.๙๓ ๙๕.๕๗ ๘.๘๕ 

ม.5 ๓๘.๗๔ ๔๕.๙๕ ๓๔.๕๕ ๕๑.๓๕ - ๕๑.๓๕ ๘๑.๐๘ ๗๙.๒๗ ๖๕.๗๖ 

ม.6 ๗๕.๔๙ ๓๕.๘๐ ๑๖.๐๕ ๓๖.๒๗ ๑๘.๖๓ ๑๑.๗๖ ๘๒.๓๕ ๗๑.๕๗ ๙๔.๑๑ 

รวม ๒๘๙.๖๘ ๒๒๑.๕๙ ๒๐๗.๐๒ ๒๗๐.๒ ๑๗๖.๓๖ ๒๐๘.๙๔ ๓๖๑.๔๙ ๔๕๒.๘๕ ๓๘๕.๘๔ 

ร้อยละ 48.28 36.93 34.50 45.03 35.27 34.82 60.25 75.48 64.31 

 
 
2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2562 
 
ระดับชั้น จ านวน

นักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 ๒๒๘ - ๒ ๑๘ ๒๐๘ ๒๒๖ ๙๙.๑๒ 
ม.2 ๒๕๐ - - ๒๖ ๒๒๔ ๒๕๐ ๑๐๐.๐๐ 
ม.3 ๒๐๒ - - ๒๒ ๑๘๐ ๒๐๒ ๑๐๐.๐๐ 
ม.4 ๑๑๓ - - ๓๗ ๗๖ ๑๑๓ ๑๐๐.๐๐ 
ม.5 ๑๑๑ - - ๑๒ ๙๙ ๑๑๑ ๑๐๐.๐๐ 
ม.6 ๑๐๒ - - ๑๓ ๘๙ ๑๐๒ ๑๐๐.๐๐ 
รวม ๑,๐๐๖ - ๒ ๑๒๘ ๘๗๖ ๑๐๐๔ ๙๙.๘๕ 
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3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2562 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดี 
ขึน้ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 ๒๒๘ - ๒ ๑๘ ๒๐๘ ๒๒๖ ๙๙.๑๒ 
ม.2 ๒๕๐ - - ๒๖ ๒๒๔ ๒๕๐ ๑๐๐.๐๐ 
ม.3 ๒๐๒ - - ๒๒ ๑๘๐ ๒๐๒ ๑๐๐.๐๐ 
ม.4 ๑๑๓ - - ๓๗ ๗๖ ๑๑๓ ๑๐๐.๐๐ 
ม.5 ๑๑๑ - - ๑๒ ๙๙ ๑๑๑ ๑๐๐.๐๐ 
ม.6 ๑๐๒ - - ๑๓ ๘๙ ๑๐๒ ๑๐๐.๐๐ 
รวม ๑,๐๐๖ - ๒ ๑๒๘ ๘๗๖ ๑,๐๐๔ ๙๙.๘๕ 

 
4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562  ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร - 7 44 141 192 100 
2. ความสามารถในการคิด - 2 47 143 192 100 
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

- 8 37 147 192 100 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- - 43 151 192 100 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- - 35 157 192 100 

รวม - - - - 192 100 
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5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร - 5 22 75 102 100 
2. ความสามารถในการคิด - 5 20 77 102 100 
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

- 4 18 80 102 100 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- - 13 89 102 100 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- - 17 85 102 100 

รวม - - - - 102 100 

 
1.5    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   

ปีการศึกษา 2560 – 2562  

รายวิชา 

 คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
พัฒนาการของ

โรงเรียน 
ภาษาไทย 43.58 49.42 50.76 1.34 
คณิตศาสตร ์ 22.12 25.82 21.87 -3.95 
วิทยาศาสตร์ 30.22 33.03 28 -5.03 
ภาษาอังกฤษ 27.04 25.49 27.43 1.94 

 

 
แผนภาพที่ 3 แสดงร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2560 – 2562 

0

20

40

60

ปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 2562 
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2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562   
 

 
แผนภาพที่ 4 แสดงร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ปีการศึกษา 2562   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
      1) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    
          ปีการศึกษา 2560 – 2562  

รายวิชา 
 คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

พัฒนาการของ
โรงเรียน 

ภาษาไทย 39.54 38.83 35.02 -3.81 
คณิตศาสตร ์ 17.21 21.22 19.08 -2.14 
วิทยาศาสตร์ 23.68 26.60 26.46 -0.14 
ภาษาอังกฤษ 20.86 23.42 22.55 -0.87 
สังคมศึกษา 29.57 28.45 27.10 -1.35 

 
แผนภาพที่ 5 แสดงร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2560 – 2562 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 50.76 21.87 28 27.43

ระดับสังกัด 50.91 26.98 30.22 32.98

ระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25

ค่า
เฉ

ลี่ย
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2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562   
 

 
แผนภาพที่ 6 แสดงร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2562 
 

 
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 อาจารย์จุฑามาศ พ่วงจินดา เตรียมความพร้อม O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ 
6 อาจารย์ชวนันต์ ศรีนวล  เตรียมความพร้อม O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 
7 Mr.Angelo Antonio Cuyugan ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
8 Miss Yang Huijun ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
9 Miss Huo Xinyue ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
10 พระอาจารย์ทิวา สิริวัฒโน ความเป็นมนุษย์ 
11 ศิษย์เก่าด่านมะขามเตี้ย แนะแนวการศึกษาต่อ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
ระดับโรงเรียน 35.02 19.08 26.46 22.55 32.4

ระดับ สังกัด 43.02 25.62 29.4 28.97 36.1

ระดับประเทศ 42.21 25.41 29.2 29.2 35.7

ค่า
เฉ

ลี่ย
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1.7   แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ เรื่อง 

1 กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับอ าเภอด่านมะขามเตี้ย พัฒนาฝายน้ าล้นห้วยล าสีเสียด 
2 โครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสา ปิดเมือง big cleaning day 
3 โรงเรียนวัดหนองบัว  กาญจนบุรี กิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนวัดหนองบัว  

กาญจนบุรี 
4 โรงเรียนวัดบ้านเก่า  กาญจนบุรี กิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนวัดบ้านเก่า  

กาญจนบุรี 
5 บ้านหนองเจริญ กาญจนบุรี กิจกรรมค่ายอาสา บ้านหนองเจริญ 
6 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กิจกรรมค่ายอาสา ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนด่านมะขาม

เตี้ยวิทยาคม 
8 วัดด่านมะขามเตี้ย วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
9 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วังจันทรเกษม 

วัดใหญ่ชัยมงคล  จ.พระนครศรีอยุธยา 
ประวัติความเป็นมาของวังจันทรเกษมและวัดใหญ่ชัย
มงคล 

10 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เขื่อนศรีนครินทร์ โรงไฟฟูาพลังงานน้ า 
11 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ประวัติอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 
12 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(อพวช.) 
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

13 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาท้องฟูาจ าลอง
กรุงเทพ 

การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
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ตอนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
  1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์  

ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาต้านทุจริต ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม น าความรู้ เพ่ิมพูนทักษะชีวิต บนพื้นฐานของความเป็นไทย สู่มาตรฐานสากล 

 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีค่านิยม     
    หลักของคนไทย 12 ประการ ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 
๕.พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

เป้าประสงค์ 
๑. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี 
    สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
๒. นักเรียนทุกคนมีคณุธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะชีวิตตามช่วงวัย และ 

จิตสาธารณะ 
๓. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
๔. สถานศึกษามีการวางแผนและสร้างภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการจัดการเรียนรู้ ตามศตวรรษท่ี 21 และมุ่งพัฒนา    
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๖. สถานศึกษามีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปลอดสิ่งเสพติด และอบายมุข 

 
กลยุทธ์  

๑. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีค่านิยมไทย  
     12 ประการ ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 
๕. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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2. อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ : “เรียนดี มีจิตสาธารณะ” 

 เอกลักษณ์ : “คุณธรรมน าความรู้ สู่ทักษะชีวิต” 
  
๓.มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลศิ 

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

แก้ป๎ญหา 
ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา ดีเลิศ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลศิ 
๑) การมีคณุลักษณะและค่านยิมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
๒) ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
๓) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม ดีเลิศ 

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

ทุกกลุ่มเปูาหมาย 
ดีเลิศ 

๔.พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
   ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓. การบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔. การตรวจสอบและประเมินผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผู้เรยีน ดีเลิศ 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 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
การสอนมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสังคมป๎จจุบัน 
3. งานทะเบียน-วัดผลมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ทันเวลา มี
ความถูกต้อง 

2 โครงการเปิดบ้านวิชาการด่าน
มะขามเตี้ย (Open House) 
2020 

1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยรับทราบนโยบายของ
โรงเรียนและมีแนวทางในการปฏิบัติที่ตรงกัน 
2. ร้อยละของครูและนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าร่วมงาน
นิทรรศการทางวิชาการ 
3. โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษา 

3 โครงการการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 
69  

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

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

5 โครงการส่งเสริมและปลูกฝ๎ง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ 90 
2. นักเรียนสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจวางแผนด้านการ
เรียน การประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน และแก้ไข
ป๎ญหาได้อย่างเหมาะสม 
  



12 
 

 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
6 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 
21 จากแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
2.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการฝึกฝน สามารถน าหลักการ
ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ร้อยละ 80 
3.นักเรียนมีเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น 
4.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 ตามจุดเน้นของ สพม.8 

7 โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพทางการเรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

8 โครงการ   พัฒนาศักยภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย 

1 นักเรียนร้อยละ 95  และพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.  นักเรียนร้อยละ 95 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  และท้องถิ่น 
 3.  นักเรียนร้อยละ 95 มีทักษะในการท างาน มีจิตอาสา  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.  นักเรียนร้อยละ 95 มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  และคิดเชิงสร้างสรรค์ 

9 โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการเรียนรู้ทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95                             
3. นักเรียนได้มีโอกาสสื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง
โดยการเรียนรู้จากกิจกรรมทางภาษาที่จัดขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95   
4. นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น กล้าคิด กล้าแสดงออก
เกิดความรัก สามัคคี และปรองดองในหมู่คณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 
5. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75        
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ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
10 โครงการพัฒนาศักยภาพการ

เรียนการสอนสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

1.นักเรียนร้อยละ 100 มีอุปกรณ์กีฬาส าหรับการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 
2.นักเรียนร้อยละ 100 ห่างไกลยาเสพติดและรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
3.นักเรียนร้อยละ 100 มีการออกก าลังกาย 

11 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ 

1.  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ ร้อยละ 100 
2.  นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกในด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
3.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีทักษะทางด้าน ทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100 
4.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 80 
5.นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมฯ ได้เหรียญทองร้อย
ละ 60 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
สื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
และการบริการด้านไอที 

1.นักเรียนและครู มีความพึงพอใจต่อสื่อ/วัสด/ุอุปกรณ์/
คอมพิวเตอร์ ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในระดับมากท่ีสุด 
2.นักเรียนและครู มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
3.นักเรียนและครูมีผลงานในการประกวดและแข่งขันในระดับภาค
ขึ้นไป 

13 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1.นักเรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม 
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 90   
3.ครูผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ 90  
4.นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย และเห็นคุณค่า ของภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  รักษ์สิ่งแวดล้อม  
๕.นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกเก่ียวกับการใช้ความรู้จาก
การศึกษาประวัติศาสตร์ในรูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

14 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ส่งเสริมค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 

1.การด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแต่ละกิจกรรม
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2.นักเรียนกระตือรือร้นและเข้าร่วมกิจกรรม 
3.พฤติกรรมของนักเรียนตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
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ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
15 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 1.นักเรียนร้อยละ 85  มีวินัย ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมเบื้องต้น 
2.นักเรียนร้อยละ 85  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญํูกตเวที 
3.นักเรียนร้อยละ 85  มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

16 โครงการพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน (การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี) 

1. มีเครื่องมือจ านวนเพียงพอต่อการฝึกทักษะ ร้อยละ 100 
2. นักเรียนมีทักษะในงานช่าง ร้อยละ 100 

17 โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการการเรียนรู้ (งาน
บ้าน) 

1.นักเรียนมีความรู้และทักษะทางด้านงานบ้าน ร้อยละ 90 
2.นักเรียนมีความรู้ทักษะทางงานบ้านที่สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและเป็นอาชีพต่อไปได้ 

18 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ส่ ง เ ส ริ ม
ศักยภาพการเรียนการสอน
วิชางานเกษตร   

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนในรายวิชางานเกษตร มีองค์ความรู้เรื่อง
การเพาะเห็ด  
๒. ร้อยละ 90 ของนักเรียน ในรายวิชางานเกษตร สามารถเพาะ
เห็ดได้  
3.ร้อยละ 90 ของนักเรียนรายวิชางานเกษตรมีองค์ความรู้ เรื่อง 
การปลูกผัก 
๔.ร้อยละ 90  ของนักเรียนรายวิชางานเกษตร สามารถปลูกผักได้ 
5.ร้อยละ 80  ของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถคว้ารางวัล
ระดับดีเยี่ยม 

19 โครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1. ครูและนักเรียนทุกคนมีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ใหม่ 
2. ครูและนักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พรรณไม้ของท้องถิ่น 
3. มีพิพิธภัณฑ์ส าหรับเก็บรวบรวมพรรณไม้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอน 
4. มีนักเรียนแกนน างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวม ๔๐ คน 

20 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1.นักเรียนร้อยละ 95 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และท้องถิ่น 
2.นักเรียนร้อยละ 95 มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  และคิดเชิงสร้างสรรค์ 
3.นักเรียนร้อยละ 95 มีทักษะในการท างาน  มีจิตอาสา  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
21 โครงการโรงเรียนต้นแบบด้าน

การด าเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  
พลังงาน  และสุขอนามัย  ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 65 คน และนักเรียนชั้น 
ม.1–ม.6 จ านวน 1,086 คน  เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการคิด
เป็นร้อยละ  100 

22 โครงการสถานศึกษาพอเพียง
สู่การเป็นต้นแบบตามเกณฑ์
ก้าวหน้า 

1. ครูมากกว่าร้อยละ 50 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผล 
3. นักเรียนแกนน ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงภายในและภายนอกสถานศึกษา 
4. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาคาร 
สถานที่ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. กิจกรรมจิตอาสา ส่วนร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

23 โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ 

๑.นักเรียนในโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  ร้อยละ  80  
สามารถประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย  12  
ประการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๒.นักเรี ยนร้อยละ 80 เกิดความรัก ภาคภูมิ ใจในสถาบั น
พระมหากษั ต ริ ย์   ร วมทั้ ง มี ร่ ว ม ในการสื บส านประ เพณี  
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ส าคัญในท้องถิ่น 
๓.นักเรียนร้อยละ 100 กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม 

24 โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมการแต่งกายของนักเรียนที่มีป๎ญหาได้ 
2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 มีความตระหนักในการปูองกัน
แก้ป๎ญหาและพัฒนาตนเองในด้านการติดเกม    การใช้ความรุนแรง
,ทะเลาะวิวาทและการกลั่นแกล้งรังแก  ภัยทางเพศและการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
3. ครู มีความรู้และทักษะในการปูองกันแก้ป๎ญหาและ พัฒนาเด็ก
และเยาวชน   
4. มีนักเรียนแกนน าเยาวชนจิตอาสาสามารถขยายเครือข่ายได้ไม่
น้อยกว่า  ร้อยละ 80 

25 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนและงานอนามัย

1.ผู้เรียนร้อยละ95 มีการพัฒนา ปรับพฤติกรรมสุขภาพไปสู่การ
เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ   
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ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โรงเรียน 2.ผู้เรียนร้อยละ97 มีภาวะโภชนาการที่ดีส่งผลไปสู่การเป็นผู้ที่มี

สุขภาพดีทั้งกายและใจ 
26 โครงการวารสารและการ

ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 
1. โรงเรียนจัดท าวารสารเผยแพร่ปีละ 1  ฉบับ  
2.โรงเรียนมีเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เว็บไซด์โรงเรียน 
โรงเรียนมีเว็บไซด์ 
3.โรงเรียนจัดปูายนิเทศเผยแพร่ข่าวสาร เดือนละ 1 ครั้ง 
4.ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับการด าเนิน
โครงการ 
๕.วารสารมีความครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์มากกว่า ร้อยละ 95 

27 โครงการ โรงเรียนธนาคาร
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 

1.นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  มีสมุดบัญชีเงินฝาก
ของธนาคารโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2.นักเรียนจิตอาสามีทักษะในการท างาน        รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตใน
การปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนร้อยละ 80  ขึ้นไป 
3.ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจผลการปฏิบัติงาน
โรงเรียนธนาคาร ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

28 โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  
  

1.ร้อยละ90 ของนักเรียนที่มีความรู้และรู้จักปูองกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และป๎ญหาทางเพศ 
2.ร้อยละ90 ของนักเรียนที่มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น 
3.ร้อยละ90 ของนักเรียนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และ
ผู้อื่น 

29 โครงการพัฒนางานแนะแนวสู่
การบริการรอบด้านเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

1.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีวัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการด าเนินงาน 
2. นักเรียนสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจวางแผนด้านการ
เรียน การประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน และแก้ไข
ป๎ญหาได้อย่างเหมาะสม 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพงานวิชาการ 

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

2 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้น
เรียน 

๑. ครูมีความรู้ความสามารถในการน าป๎ญหาและอุปสรรคจากการ
เรียนการสอนมาแก้ไข โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดีขั้น ร้อยละ 80     
๒. ครูมีการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้  จ านวน 1 ชิน้ต่อภาค
เรียน 

3 
โครงการส่งเสริมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.ร้อยละของผู้บริหาร ครู และผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาในระดับดีขึ้นไป และได้รับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
2.ร้อยละของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการ 
3.โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
และได้รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 

4 
โครงการจัดระบบควบคุม
ภายใน 

การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดจากการรายงาน 

5 
โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ แบบสรุปข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ร้อยละ 100 
2. จ านวนครู ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง เพียงพอ ร้อยละ 95 
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองร้อยละ 100  
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ตอนที่ ๓ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจ าปีการศึกษา 2562  มีผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ   (ระดับ 4) 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ  (ระดับ 4) 

 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรโดยมุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนอ่านออกและเขียนภาษาไทยได้และมีทักษะ
การสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น จัดกิจกรรมและโครงการประกอบด้วย โครงการรักการอ่าน โครงการค่าย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ค่ายสิ่งแวดล้อม ทัศนศึกษา ชั่วโมงซ่อมเสริม ส่งเสริมการสื่อสารภาษาอาเซียน 
(ภาษาอังกฤษ) ค่ายภาษาอังกฤษ-จีน บันทึกการอ่าน หนังสือเล่มเล็ก นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ป๎ญหา ประกอบด้วย ค่าย
คณิตศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายพุทธบุตร นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโ ลยี
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 เพ่ือปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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          นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน นักเรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดตีามสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และความหลากหลาย โดยจัดกิจกรรมให้
นักเรียนประกอบด้วย โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมอบรมคุณธรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ 
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมเด็กดีศรี ด.ต. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย และกิจกรรมรณรงค์
ปูองกันและแก้ป๎ญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครูทุกคนมีความสามารถในการน าเทคโนโลยี วิธีการสอนให้ตรง
ตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล 
ได้แก่ ห้องสมุด ใช้สื่อการเรียนการสอนจากการอบรม DLIT ครูในกลุ่มสาระช่วยกันวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด 
ค าอธิบายรายวิชา ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้
ค าถาม กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ การสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 
               ที่ 1.1 ด้านผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ           

๖๐-๖๔ 73.87 สูงกว่าเป้าหมาย 

         1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

๖๐-๖๔ 66.36 สูงกว่าเปูาหมาย 

        1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

๖๐-๖๔ 66.36 สูงกว่าเปูาหมาย 

        1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร  
การน าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

๖๐-๖๔ 80.93 สูงกว่าเปูาหมาย 

        1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

๖๐-๖๔ 55.20 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

        1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

๖๐-๖๔ 53.33 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

        1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษา 
ต่างประเทศท่ี 2/ภาษาจีน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

๖๐-๖๔ 62.61 ตามเปูาหมาย 
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2)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

๖๐-๖๕ 66.44 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 

๖๐-๖๕ 66.44 สูงกว่าเปูาหมาย 

          2.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี 

๖๐-๖๕ 66.44 สูงกว่าเปูาหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๖๐-๖๕ 79.58 สูงกว่าเป้าหมาย 
          3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการ
สร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

๖๐-๖๕ 79.58 สูงกว่าเปูาหมาย 

          3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการท าโครงงาน/ 
สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอน 
การท างาน และป๎ญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

๖๐-๖๕ 79.58 สูงกว่าเปูาหมาย 

          3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม ๖๐-๖๕ 79.58 สูงกว่าเปูาหมาย 
          3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน า
นวัตกรรมไปใช้  และมีการเผยแพร่ 

๖๐-๖๕ 79.58 สูงกว่าเปูาหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

๖๐-๖๔ 64.31 สูงกว่าเป้าหมาย 

         4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖๐-๖๔ 64.31 สูงกว่าเปูาหมาย 

        4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ใน
ระดับดี 

๖๐-๖๔ 64.31 สูงกว่าเปูาหมาย 

         4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ใน
การเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๖๐-๖๔ 64.31 สูงกว่าเปูาหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

60.22 66.89 สูงกว่าเป้าหมาย 

5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

๔๐- ๔๔ 68.79 สูงกว่าเปูาหมาย 

5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

๔๐- ๔๔ 51.86 สูงกว่าเปูาหมาย 

5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

๔๐- ๔๔ 66.42 สูงกว่าเปูาหมาย 

5.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔๐- ๔๔ 58.26 สูงกว่าเปูาหมาย 
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สังคมศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
๔๐- ๔๔ 81.35 สูงกว่าเปูาหมาย 

5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

๔๐- ๔๔ 78.52 สูงกว่าเปูาหมาย 

5.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

๔๐- ๔๔ 78.26 สูงกว่าเปูาหมาย 

5.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2.5 ขึ้นไป          

๔๐- ๔๔ 51.35 สูงกว่าเปูาหมาย 

5.9 นักเรียน มีผลการเรียนสูงขึ้นจากเดิม
(ความก้าวหน้าของผู้เรียน) 

๔๐- ๔๔ 67.20 สูงกว่าเปูาหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

๗๐-๗๙ 94.35 สูงกว่าเป้าหมาย 

     6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ 

๗๐-๗๙ 100.00 สูงกว่าเปูาหมาย 

     6.2  นักเรียน มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

๗๐-๗๙ 85.13 สูงกว่าเปูาหมาย 

     6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมที่
ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 

๗๐-๗๙ 91.44 สูงกว่าเปูาหมาย 

     6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมที่
ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 

๗๐-๗๙ 93.54 สูงกว่าเปูาหมาย 

     6.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมใน
การท างาน และประกอบอาชีพ 

๗๐-๗๙ 97.24 สูงกว่าเปูาหมาย 

     6.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมใน
การท างาน และประกอบอาชีพ 

๗๐-๗๙ 98.76 สูงกว่าเปูาหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ตามเป้าหมาย 

 
จากตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเปูาหมาย จ านวน 6 ประเด็นพิจารณา และต่ ากว่าเปูาหมาย จ านวน 2  ประเด็น
ย่อยพิจารณา  คือ นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดค านวณอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 
               ที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
1) ผู้ เรียนความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม

ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก 
๘๐-๘๔ 95.72 สูงกว่าเปูาหมาย 

2) ผู้ เรียนมีส่วนร่วมของผู้ เรียนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๘๐-๘๔ 93.48 สูงกว่าเปูาหมาย 

3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็น
ไทย 

๘๐-๘๔ 93.09 สูงกว่าเปูาหมาย 

4) ผู้เรียนมีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของผู้เรียน 

๘๐-๘๔ 89.98 สูงกว่าเปูาหมาย 

5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง ๘๐-๘๔ 93.68 สูงกว่าเปูาหมาย 
6) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตใจ

ให้ดีของผู้เรียน 
๘๐-๘๔ 90.27 สูงกว่าเปูาหมาย 

7) ผู้เรียน รู้และมีวิธีการปูองกันตนเองจากการ
ล่อลวง ข่มเหง รังแก   

๘๐-๘๔ 95.14 สูงกว่าเปูาหมาย 

8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ฯ ๘๐-๘๔ 93.87 สูงกว่าเปูาหมาย 
สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตามเป้าหมาย 

  
จากตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเปูาหมายทุกประเด็น 
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ประเด็นหลักท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
ความสามารถของผู้เรียนในการอ่านและเขียนได้ โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบ 

ด้วย โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (สุนทรภู่) จ านวนผู้เรียนร้อยละ 62.45 ที่มีความสามารถ
ในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ  
เป็นไปตามท่ีเปูาหมายก าหนด 
 

 
แผนภาพที่ 7 แสดงร้อยละความสามารถของผู้เรียนในการอ่านและเขียนได้ 

 
ความสามารถของผู้เรียนในด้านการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ใน

การพิจารณา ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  จ านวน
ผู้เรียนร้อยละ 60.86 ที่มีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษจีน เหมาะสม
ตามระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพ คุณภาพดีเลิศ  เป็นไปตามที่เปูาหมาย
ก าหนด 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 8 แสดงร้อยละความสามารถของผู้เรียนในด้านการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
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ความสามารถด้านการส่ือสาร

ภาษาไทย 
2,268 66.36

ความสามารถด้านการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 

2,268 55.2

ความสามารถด้านการส่ือสารภาษาจนี 230 62.61
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ความสามารถของผู้เรียนในด้านการคิดค านวณ โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบ 
ด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวนผู้เรียนร้อยละ53.33 ที่มีความสามารถในด้านการคิด
ค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด   คุณภาพดีเลิศ  เป็นไปตามที่
เปูาหมายก าหนด 

 
แผนภาพที่ 9 แสดงร้อยละความสามารถของผู้เรียนในด้านการคิดค านวณ 

 
ความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ ฯ โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการ 

พิจารณา ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  จ านวนผู้เรียนร้อยละ60.44 มี
ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ป๎ญหาและ
น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  คุณภาพดีเลิศ  
เป็นไปตามท่ีเปูาหมายก าหนด 
 

 
แผนภาพที่ 10 แสดงร้อยละความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
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จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 298 63.8
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 274 54.26
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 297 46.9
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 91 39.9
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 154 67.8
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 40 38.5
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มัธยมศึก
ษาปีที่ 2 

มัธยมศึก
ษาปีที่ 3 

มัธยมศึก
ษาปีที่ 4 

มัธยมศึก
ษาปีที่ 5 

มัธยมศึก
ษาปีที่ 6 

ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 57.4 80.3 67.9 61.6 62.1 69.2

ความสามารถการคิดอย่างมีจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

57.4 80.3 67.9 61.6 62.1 69.2

ความสามารถแก้ป๎ญหาและน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

57.4 80.3 67.9 61.6 62.1 69.2
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ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบ 
ด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากการสร้างชิ้นงานใน
กิจกรรมการเรียนการสอน จ านวนผู้เรียนร้อยละ 79.58 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม สูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 
 

ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 385 82.40 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 322 63.76 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 553 87.40 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 176 74.26 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 409 74.77 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 100 96.20 

รวม 1,945 79.58 
 

 
แผนภาพที่ 11 แสดงร้อยละความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ความสามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ 
ในการพิจารณา ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  จ านวนผู้เรียนร้อยละ 64.31 ที่มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม  สูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 
 

ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 450 62.76 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 437 55.25 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 466 73.60 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 238 61.50 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 289 78.32 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 188 80.34 

รวม 1,616 64.31 
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ผลสัมฤทธ์ิร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการเรียนร้อยละ 65 ขึน้ไป 

ในรายวิชาตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
แผนภาพที่ 12 แสดงร้อยละความสามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการ
พิจารณา ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวนผู้เรียนร้อยละ 41.09 มี
ความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีด้านความรู้ความเข้าใจด้านทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างต่อเนื่อง คุณภาพดีเลิศ  เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

รายการ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินร้อยละ 65  
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ศึก

ษา
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เฉลี่ย 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 60.00 63.80 57.40 48.00 85.40 82.40 61.90 75.50 66.80 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 76.24 54.26 80.30 51.49 73.17 63.76 52.28 69.60 65.14 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 56.10 46.90 67.90 73.60 81.80 87.40 67.70 78.80 70.03 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 75.40 39.90 61.60 47.80 94.70 61.50 53.30 85.10 64.91 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 59.90 67.80 62.10 61.70 67.40 78.32 77.10 78.00 69.04 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 85.10 38.50 69.20 25.50 85.60 96.20 37.30 84.10 65.19 

รวม 68.79 51.86 66.42 51.35 81.35 78.26 58.26 78.52 66.85 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

แผนภาพที่ 13 แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์ร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการเรียนร้อยละ 65 ขึ้นไป 
ในรายวิชาตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ตารางแสดงความก้าวหน้าของผู้เรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
 

รายการ จ านวน ทั้งหมด ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที ่1 1205 1824      66.06  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 883 1640      53.84  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1150 1616      71.16  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 678 1017      66.67  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 645 888      72.64  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 634 870      72.87  

รวมเฉลี่ย 67.20 
 

 
แผนภาพที่ 14 แสดงร้อยละความก้าวหน้าของผู้เรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  

ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีของผู้เรียน ที่พร้อมจะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพ โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วยผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวนผู้เรียนร้อยละ 94.35 มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี 
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
สูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ผู้เรียนจบการศึกษา จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 171/187 91.44 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 87/93 93.54 

รวม 258/280 92.14 

 ไทย   วิทย์   คณิต   อังกฤษ   สังคม   พละ   ศิลปะ   การงาน  
 ม.1  57.89 60.53 66.23 54.39 38.16 74.56 95.61 81.14
 ม.2  76.59 44.88 48.78 42.93 41.46 37.56 77.56 60.98
 ม.3  65.84 70.30 58.91 66.34 73.76 66.34 73.76 94.06
 ม.4  65.49 55.75 27.43 59.29 86.73 89.38 98.23 61.95
 ม.5  54.95 71.17 72.07 71.17 64.86 86.49 90.09 70.27
 ม.6  87.25 75.56 62.82 16.67 55.88 91.18 91.18 98.04
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แผนภาพที่ 15 แสดงร้อยละผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีของผู้เรียน ที่พร้อมจะศึกษาต่อในระดับชั้น

ที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ 
 
ประเด็นหลักท่ี ๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก  โครงการ/
กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  “ค่ายพุทธบุตร”, กิจกรรม
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา, กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน, กิจกรรมอบรมคุณธรรมสวดมนต์
ทุกวันศุกร์จ านวนผู้เรียนร้อยละ 95.72 มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ผู้เรียนความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก 

จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 219/228 96.05 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 242/258 93.80 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 195/208 93.75 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 110/114 96.49 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 114/116 98.28 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 104/104 100.00 

รวม 984/1,028 95.72 
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แผนภาพที่ 16 แสดงร้อยละผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก   
 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการ/กิจกรรมที่
น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย โครงการค่ายคณิตศาสตร์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกปุาชายเลน ณ 
คลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องพันธุกรรม
สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการธนาคารขยะ จ านวนผู้เรียนร้อยละ 93.48  ที่มีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 195/228 85.53 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 247/258 95.74 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 201/208 96.63 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 114/114 100.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 104/116 89.66 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 100/104 96.15 

รวม 961/1,028 93.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 17 แสดงร้อยละผู้เรียนมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

85
90
95

100 96.05 
93.80 93.75 

96.49 98.28 100.00 

ร้อ… 
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มัธยมศึกษาปีที่ 
1 

มัธยมศึกษาปีที่ 
2 

มัธยมศึกษาปีที่ 
3 

มัธยมศึกษาปีที่ 
4 

มัธยมศึกษาปีที่ 
5 

มัธยมศึกษาปีที่ 
6 

97.81 
94.17 94.71 93.86 

84.48 85.58 

ร้อยละ 

ผู้เรียนมคีวามภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิป๎ญญาไทยของผู้เรียน   
โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา กิจกรรมท าบุญตักบาตร กิจกรรมหน้าเสาธง  จ านวนผู้เรียนร้อยละ 93.09  ที่มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิป๎ญญาไทยของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 
 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความ
เป็นไทย 

จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 223/228 97.81 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 243/258 94.17 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 197/208 94.71 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 107/114 93.86 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 98/116 84.48 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 89/104 85.58 

รวม 957/1,028 93.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 18 แสดงร้อยละผู้เรียนมคีวามภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย  
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิป๎ญญาไทย 
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มัธยมศึกษาปีที่ 
1 

มัธยมศึกษาปีที่ 
2 

มัธยมศึกษาปีที่ 
3 

มัธยมศึกษาปีที่ 
4 

มัธยมศึกษาปีที่ 
5 

มัธยมศึกษาปีที่ 
6 

93.86 
90.31 90.38 87.72 

82.76 
90.38 

ร้อยละ 

ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของผู้เรียน โครงการ/กิจกรรมที่
น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย  กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน
ต่างๆ กิจกรรมแห่เทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาร่วมกับชุมชน การประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมวิ่งสองแผ่นดินไทย-
พม่า ร่วมกันชุมชนและหน่วยงานต่างๆ จ านวนผู้เรียนร้อยละ 89.98  ที่มีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

ผู้เรียนมีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีของผู้เรียน 

จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 214/228 93.86 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 233/258 90.31 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 188/208 90.38 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 100/114 87.72 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 96/116 82.76 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 94/104 90.38 

รวม 925/1,028 89.98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 19 แสดงร้อยละผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงของผู้เรียน โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการ
พิจารณา ประกอบด้วย ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและงานอนามัยโรงเรียน โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพนักเรียน ข้อมูลการเข้าใช้ห้องพยาบาลของนักเรียน กิจกรรมตรวจสุขภาประจ าปี จ านวนผู้เรียนร้อยละ 
93.68 ที่มีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 221/228 96.93 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 247/258 95.74 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 194/208 93.27 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 101/114 88.60 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 104/116 89.66 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 96/104 92.31 

รวม 963/1,028 93.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 20 แสดงร้อยละผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงของผู้เรียน 
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96.93 95.74 93.27 
88.6 89.66 92.31 

ร้อยละ 
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ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีของผู้เรียน โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา 
ประกอบด้วย  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาทุกกลุ่มสาระ จ านวน
ผู้เรียนร้อยละ 90.27 ที่มีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ผู้เรียนมีวิธีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิต
ใจให้ดีของผู้เรียน 

จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 205/228 89.91 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 237/258 91.86 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 192/208 92.31 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 102/114 89.47 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 98/116 84.48 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 94/104 90.38 

รวม 928/1,028 90.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 21 แสดงร้อยละผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีของผู้เรียน 
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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 95.14 ที่รู้และมีวิธีการปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม 

 
ผู้เรียน รู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจาก

การล่อลวง ข่มเหง รังแก   
จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 223/228 97.81 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 245/258 94.96 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 197/208 94.71 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 108/114 94.73 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 111/116 95.69 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 94/104 90.38 

รวม 978/1,028 95.14 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 22 แสดงร้อยละผู้เรียน รู้และมีวิธีการปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก   
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มัธยมศึกษาปีที่ 
5 

มัธยมศึกษาปีที่ 
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97.81 
94.96 94.71 94.73 95.69 

90.38 

ร้อยละ 
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ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม 
โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย แบบรายงานการบริหารจัดการและการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน
ผู้เรียนร้อยละ 93.87 ที่ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและ
สังคม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งท่ี
ไม่ถูกต้อง ฯ 

จ านวน/ทั้งหมด ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 222/228 97.37 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 237/258 91.86 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 194/208 93.27 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 112/114 98.25 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 106/116 91.38 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 94/104 90.38 

รวม 965/1,028 93.87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 23 แสดงร้อยละผู้เรียนไมเ่พิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว

ชุมชนและสังคม 
 

  

60

70

80

90

100

มัธยมศึกษาปีที่ 
1 

มัธยมศึกษาปีที่ 
2 

มัธยมศึกษาปีที่ 
3 

มัธยมศึกษาปีที่ 
4 

มัธยมศึกษาปีที่ 
5 

มัธยมศึกษาปีที่ 
6 

97.37 
91.86 93.27 

98.25 

91.38 90.38 

ร้อยละ 
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3. จุดเด่น 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มี
ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก มีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ป๎ญญาไทยของผู้เรียน ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอมรับเหตุผลความคิดเห็น
ของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของผู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม มีวิธีการรักษาสุขภาพ
ของตนเองให้แข็งแรงของผู้เรียน มีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีของผู้เรียน ผู้เรียนรู้และมีวิธีการ
ปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก และผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกัน
ด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม 
4. จุดควรพัฒนา 
 -  ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 -  ยกระดับ ผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 -  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ป๎ญหา  เพ่ิมเติม 
 -  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรม เพ่ิมเติม   
 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง

รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ป๎ญหาอย่างมี
เหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้จัดมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมไปใช้และมีการ
เผยแพร่ 

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริ ยธรรม เคารพใน
กฎกติกา  

7) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : 4 (ดีเลิศ) 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base 

Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม และค่านิยมของโรงเรียน (TEAM) เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการท างานที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ  ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ  
 

          โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมมีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาหมาย อย่าง
เป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน วิเคราะห์ SWOT  
ก าหนดจุดยืน ก าหนดภาพความส าเร็จ จัดท าร่างวิสัยทัศน์ ประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้
โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
 

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  
Base Management) ใช้โมเดลการบริหารงาน MAKHAMTIA Model แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป ก ากับดูแลองค์กรและ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชนสู่ความเป็นเลิศ อย่างยั่งยืน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้  นิเทศก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ  รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  น าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูล
สารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เรียนรู้ทุกรายวิชา เน้นการพัฒนา
ทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวมและชุมชน โดยด าเนินการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องของผู้เรียน และ
ชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไกการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ดังนี้ 

1. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม 
และมีความพอเพียง  

2. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน เพ่ือพัฒนาทักษะ ด้านภาษา และการสื่อสาร 
3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  เพ่ือพัฒนาทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมได้ด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 



38 
 

โดยสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียน และผู้ปกครอง น าผลประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน และชุมชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
โดยจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง จัดอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ครู
และบุคลากรพัฒนาตนเอง ตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การจัดท าผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประกวดผลงาน 
รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนได้ และให้บุคลากร
ใหม่ได้เรียนรู้และสามารถสานต่อภาระงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ ให้
รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและ
บุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ด้วยโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ 
สพฐ. พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีอาคารประกอบ  2  
หลัง  มีหอประชุม  ที่มีความพร้อม  และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมต่างๆ  มีต้นไม้ร่มรื่น  
บริเวณทั่วไปสะอาด  สวยงาม  มีสวนหย่อมต่างๆ มากมายให้นักเรียนได้พักผ่อน  มีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอกับ
ความต้องการของนักเรียน  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  แหล่งเรียนรู้ภายใน  ได้แก่  ห้องสมุด
โรงเรียน  ห้องธนาคารโรงเรียน  ห้องสหกรณ์โรงเรียน  ห้องดนตรีไทย  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ลานเทา-
ชมพู  ห้องจริยธรรม  ห้องพยาบาล  ห้องแนะแนว  ห้องโสตทัศนูปกรณ์  ห้องเกษตร  ห้องปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการไฟฟูา  ห้องปฏิบัติการคหกรรม  สนามกีฬา  แหล่งเรียนรู้ภายใน  ได้แก่   ห้อง
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน  พ้ืนที่ศึกษา  

 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาซอฟต์แวร์
ทางการบริหารกลุ่มงานและฝุายต่างๆ เช่น โปรแกรม SGS ระบบประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์   โปรแกรม
ประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) โปรแกรมห้องสมุด ระบบบัญชีออนไลน์ การรายงานข้อมูลทางการเงิน (e - 
budget) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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2. ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 
2562  
 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตรงตามเปูาหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้
ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตรงตามเปูาหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตรงตามเปูาหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตรงตามเปูาหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ยอมเยี่ยม สูงกว่าเปูาหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตรงตามเปูาหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับดีเลิศ 

 
จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ปี

การศึกษา 2562 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ สูงกว่าเปูาหมาย ๑ ประเด็นพิจารณา  เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว ตรงตามเปูาหมายที่ก าหนด ระดับดีเลิศ 

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มีเปูาหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้ เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนในการ
วางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตาม
ความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
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เรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่าง เหมาะสม ดังปรากฏในแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ขับเคลื่อนความส าเร็จของตัวชี้วัดแต่ละประเด็น ผ่านโครงการ/กิจกรรม  
และวัดความส าเร็จของโครงการและตัวชี้วัด โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มี
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 165 โครงการ ด าเนินการส าเร็จตามเปูาหมายของโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 142 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.10 ยังไม่ได้ด าเนินการ 23 โครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 13.90 มีตัวชี้วัด
ทั้งหมด 137 ตัวชี้วัด ซึ่งบรรลุผลความส าเร็จทุกตัวชี้วัด และสามารถสรุปเป็นร้อยละความส าเร็จของแผนกล
ยุทธ์ของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ซึ่งพบว่าโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มีค่าร้อยละความส าเร็จ
ของแผนกลยุทธ์สูงกว่าค่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม บริหารจัดการโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ มีการก าหนดกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ที่
ด าเนินการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) มาขับเคลื่อนโรงเรียนสู่คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ซึ่งในปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมมีผลการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา ดังปรากฏในแผนภาพ   ซึ่งพบว่าสูงกว่าค่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

 
แผนภาพที่ 24 แสดงผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร 

ที่มีต่อการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 
 

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ก าหนดโครงการเพ่ือพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยมีความส าเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100  โครงการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความส าเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100  โครงการ
พัฒนาส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมีความส าเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 
โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ โดยมีความส าเร็จของโครงการคิดเป็น

บริหารงาน
วิชาการ 

บริหารงาน
บุคคล 

บริหาร
งบประมาณ 

บริหารทั่วไป 

นักเรียน 94.6 92.7 96.5 95.4
ผู้ปกครอง 99.2 98.5 98.3 97.4
ครูและบุคลากร 98.6 86.5 93.7 82.4
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ร้อยละ 100 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา โดยมีความส าเร็จของ
โครงการคิดเป็นร้อยละ 100  โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ โดยมีความส าเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสื่อนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีและการบริการด้านไอที โดยมีความส าเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100  โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โดยมีความส าเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังมี
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล และกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0 
ท าให้เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ  มีกระบวนการในการพัฒนางานด้านวิชาการ ส่งผลให้  นักเรียนได้รับ
รางวัลเชิงประจักษ์ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับภาค  ระดับประเทศ  เป็นจ านวนมาก สรุปได้ดังนี้ 

๑. โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนดีเด่นส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านคุณธรรม 
๒. นักเรียน ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประเทศ  
๓. ครูได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลระดับเหรียญทอง จากการประกวดรางวัลครู ดีไม่มีอบายมุข, 

รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ  
4.นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ๕๘ เหรียญ เหรียญเงิน ๑๘ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๘ 
เหรียญ  จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ของนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘   
๕.นักเรียนได้รับระดับเหรียญทอง  ๔ เหรียญ ระดับเหรียญเงิน  ๔ เหรียญ  ระดับเหรียญทองแดง  ๑ 
เหรียญ จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ของนักเรียนระดับชาติ 

 
ผลการประเมินด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  อยู่ในระดับดีเลิศ  ผล 

การประเมินสูงกว่าเปูาหมายที่วางไว้  โดยทางโรงเรียนได้มีวิธีและกระบวนการในการพัฒนา คือ มีโครงการ/
กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และรายงานประเมินตนเอง (SAR)   จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะครูได้มี
โอกาสในการพัฒนาตนเอง  ในการอบรม  ศึกษาดูงาน  ต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกโดยได้จัดท าโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐาน สากล  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในโครงการคูปองครู  เป็นต้น  โรงเรียนให้การส่งเสริม  และสนับสนุนให้คุณครูได้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจ าแนกตามจ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาดังแสดงในแผนภาพมีการ
ก าหนดการประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยก าหนดในตารางการปฏิบัติงาน ไม่
น้อยกว่า 20 ครั้ง/ ภาคเรียนการท าผลงานเพ่ือขอมีและการเลื่อนวิทยฐานะ ในระดับที่สูงขึ้น  โดยในป๎จจุบัน มี
ครูที่มีวิทยฐานะทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 28.57 ดังปรากฏในแผนภาพ นอกจากนี้จากผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูในปีการศึกษา 2562 พบว่าครูทุกคนมีผลประเมินในระดับดีเด่น แสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลถึงครูและน าไปสู่
คุณภาพผู้เรียน 
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แผนภาพที่ 25 แสดงร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองจ าแนกตามจ านวนชั่วโมงอบรม  
ปีการศึกษา 2562 

 

  
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 26 แสดงร้อยละของครูที่มีวิทยฐานะ 
 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและระบบเทคโนโลยีของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย ทั้งในเรื่องแหล่งเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอน โดยโรงเรียนได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้โดยพิจารณาจาก 
ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังปรากฏในแผนภาพ 

 
แผนภาพที่ 27 แสดงร้อยละความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อม        

ปีการศึกษา 2560-2562 

แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

อาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 

เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
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3. จุดเด่น 

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  
ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   
 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่  มีแหล่งเรียนรู้  มีทีพักผ่อนหย่อนใจ  ร่มรื่น  สวยงาม  มี
หอประชุมที่สะดวกต่อการใช้งาน  มีการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ทุกปีการศึกษา เพ่ือรายงานผลการศึกษา
ต่อชุมชน ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีเจ้าหน้าที่ด าเนินงานติดตามงานทุกฝุายงานและทุกกลุ่มสาระ 
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา เช่น คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 

กระบวนการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม ของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ยังไม่เป็นรูปธรรม  และ
ขาดความต่อเนื่อง การใช้ข้อมูลปูอนกลับในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและ
ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน ควรมีการจัดการ
อบรมให้ครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ควรผลักดันให้ครูเข้ารับการพัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่งและมีการปรับ
วิทยฐานะให้มากขึ้น สร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ขาดการ
สรุปข้อมูลสารสนเทศที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู  บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในการ
พัฒนา  เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และสังคม  ในการเพ่ิมเติม ปรับปรุงใน
ครั้งต่อไป สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
มากขึ้น 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และ 
หน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนา 
บุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน  และการ
นิเทศก ากับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 

๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการก าหนด  
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

๓. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
๕. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0   
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ๔ (ดีเลิศ) 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง 
ก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล      
มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  ฝึกทักษะ  การแสดงออก  การน าเสนอผลงาน  โดยผ่าน
การจัดท าโครงงาน  การท างานเป็นกลุ่ม  การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้
ทักษะในรายวิชาต่าง ๆ ด าเนินกิจกรรมโดยการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในชุมชนจากภูมิป๎ญญา
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  และมีการจัดระบบการวัด
ประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีประกอบการวัดผลประเมินผล
ข้อสอบออนไลน์มีข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนได้ทราบผลทันทีและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองหลังจาก
ทราบผลการประเมินแล้วนักเรียนสามารถพัฒนาผลงานตามที่ครูเสนอแนะและขอส่งผลงานที่พัฒนาแล้วตาม
ข้อเสนอแนะของผู้สอนเพื่อเพ่ิมคะแนน   

โดยการด าเนินการดังกล่าวด าเนินการผ่านโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมรักการอ่าน (ห้องสมุด ๓ ดี)  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ O-NET 
ม.๓, ม.๖ โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  กิจกรรมนักบินน้อย  กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ  กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์  โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  กิจกรรมร าลึกท่านสุนทรภู่ ครู
ภาษาไทย รู้รักสืบสานต านานแห่งภาษาไทย  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน
ของนักเรียน (สอบ PISA) โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ  กิจกรรม
ค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ-จีน สู่สากล  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (วัน
ส าคัญ/เทศกาล) กิจกรรมการแข่งขันละครเวทีภาษาอังกฤษ  กิจกรรม Crossword  กิจกรรมการแข่งขัน Skit  
กิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีนภายนอกโรงเรียน  กิจกรรมจัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน
ภายในโรงเรียน  โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายใน  กิจกรรมการส่งเสริมการแข่งกีฬาภายนอก  โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาดนตรีสากล  กิจกรรมเส้นสายลายเสียง  กิจกรรมค่าย 
Art Camp โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการบริการด้านไอที  กิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนตามความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กิจกรรมอบรมคุณธรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  กิจกรรม ๕ ดี ศรี ด.ต. กิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและค่านิยม กิจกรรมอบรมค่ายพุทธบุตร  กิจกรรมน้องไหว้พ่ี  พ่ีไหว้น้อง  กิจกรรมการ
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ถ่ายท าภาพยนตร์  โครงการส่งเสริมประชาคมอาเซียน กิจกรรมเปิดประตูอาเซียน  กิจกรรมอาเซียนทูเดย์  
กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม  กิจกรรมค่ายนักเรียนแกนน าโรงเรียนคุณธรรม  โครงการ
สถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นต้นแบบตามเกณฑ์ก้าวหน้า  กิจกรรมปลูกจิตรักษ์น้ า  โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร  กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์  กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟูา  โครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  กิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนน า  โครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กิจกรรมธนาคารขยะ และโครงการโรงเรียน
ธนาคารด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  กิจกรรมส่งเสริมรักการออม  
 
2.ผลการด าเนินงาน 

      โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 
ตารางท่ี 5  แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2562  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ      
ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๘0-99 ๑๐๐.๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

1.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น 
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

๘0-99 ๑๐๐.๐๐ สูงกว่าเปูาหมาย 

2. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning 

๘0-99 ๑๐๐.๐๐ สูงกว่าเปูาหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๘0-99 9๒.24 ตามเป้าหมาย 

1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

๘0-99 84.48 ตรงตามเปูาหมาย 

2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ มี application     

๘0-99 ๑๐๐.๐๐ สูงกว่าเปูาหมาย 

3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น บูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

๘0-99 79.31 สูงกว่าเปูาหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘0-99 86.78 ตามเป้าหมาย 
      ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี ๘0-99 86.78 ตามเปูาหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
ปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๘0-99 89.65 ตามเป้าหมาย 

1. ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๘0-99 86.20 ตามเปูาหมาย 

2. คร ูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม
กับเปูาหมายของการเรียนรู้ 

๘0-99 93.10 ตามเปูาหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๘0-99 ๘๗.7๖ ตามเป้าหมาย 

       ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๘0-99 87.36 ตามเปูาหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 

 
 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  โดยมี
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และมี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
 โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพงานวิชาการ กิจกรรมนิเทศการสอน โครงการเปิดบ้านวิชาการด่านมะขามเตี้ย (Open House) 
โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และโครงการพัฒนางานหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมิน ระดับ ๕ (ยอดเยี่ยม) สูงกว่า
เปูาหมาย 

 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

๕๘ ๑๐๐.๐๐ 

ครูมีตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ๕๘ ๑๐๐.๐๐ 
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง ๕๘ ๑๐๐.๐๐ 
ครูสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ๕๘ ๑๐๐.๐๐ 
ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ๕๘ ๑๐๐.๐๐ 

รวมเฉลี่ย 58 ๑๐๐.๐๐ 
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แผนภาพที่ 28 แสดง ร้อยละการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  
 
การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการ
พิจารณา 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) ตาม
เปูาหมายที่ก าหนด 

 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๔๙ 84.48 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้ มี application     

๕๘ ๑๐๐ 

รวมเฉลี่ย ๕๔ 92.24 
 

ชดุข้อมลู1 ๐ 
๕๐ 

๑๐๐ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ 

๑๐๐. ๑๐๐. ๑๐๐. ๑๐๐. ๑๐๐. 

ชดุข้อมลู1 ชดุข้อมลู2 
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แผนภาพที่ 29 แสดงรอ้ยละการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
 

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

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

58 ๑๐๐.๐๐ 

ครูมีพฤติกรรมให้เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก 52 89.66 
ครูจัดการเรียนการสอนที่สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

41 70.69 

รวมเฉลี่ย 50 86.78 
 
 

 
แผนภาพที่ 30 แสดงร้อยละการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 
 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยสถานศึกษามีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีขั้ นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมที่น ามาใช้ในการพิจารณา 
ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพงานวิชาการ กิจกรรมนิเทศการสอน กิจกรรมพัฒนา
งานวิชาการ กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน กิจกรรมพัฒนางานวัดผล โครงการส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียน โครงการ

๐ 

๕๐ 

๑๐๐ 

1 2

๔๙ 

84.48 

๕๘ 

๑๐๐ 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
น าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นทีเ่อื้อต่อ
การเรียนรู้ 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ มี application     

0
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๑๐๐. 89.66 
70.69 
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ยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และโครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับ ๔ (ดีเลิศ) ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

50 86.20 

ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

54 93.10 

สรุปผลการประเมิน - 89.65 
 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยครูและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลปูอนกลับ โครงการ/กิจกรรมที่
น ามาใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย โครงการเสริมสานสัมพันธ์วิชาการนักเรียนและผู้ปกครอง กิจกรรมการ
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการ
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  กิจกรรมการปูองกัน แก้ป๎ญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพงานวิชาการ กิจกรรมนิเทศการสอน 
ผลการประเมิน ระดับ ๔ (ดีเลิศ) ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๕3 91.38 
ครูมีการน าประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้
ในการปรับปรุง 

49 84.48 

ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 50 86.21 
รวมเฉลี่ย 51 87.36 

 

 
แผนภาพที่ 31 แสดงร้อยละการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง 

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๐ 
๒๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 

๑๐๐ 
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๓. จุดเด่น 
1.  ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถ 

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. ครูน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน 

ระบบเครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google form , Application Plickers, Kahoot ฯลฯ 
3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์  เชิงบวก  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
4. ครูวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน  

สามารถน าข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
๑. ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเปูาหมายตามที่

โรงเรียนประกาศไว้อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 
๒. ครูเห็นความส าคัญของการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ 

ความสามารถของผู้เรียน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
๔. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

๑. โครงการการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการ Active Learning เน้นผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (3Rx7C) 

๒. โครงการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผ่านการอบรมในหัวข้อที่ตนสนใจ เพ่ือน าไปพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓. โครงการพัฒนาวิธีการวัดผลในรูปแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง   
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ตอนที่ ๔ 
สรุปผลและแนวทางการพัฒนา 

สรุปผล 

จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้ระดับดีเลิศ  
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ  
 จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 
คุณภาพของผู้เรียน 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก มีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิป๎ญญาไทยของผู้เรียน ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของผู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้
แข็งแรงของผู้เรียน มีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีของ
ผู้เรียน ผู้เรียนรู้และมีวิธีการปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่ม
เหง รังแก และผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม 
 

ประเด็นหลักท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
 -  ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 -  ยกระดับ ผลการทดสอบ
ระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 -  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ป๎ญหา  เพิ่มเติม 
 -  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
สร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม เพิ่มเติม   
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 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ ยวิทยาคม มี เปู าหมาย  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการ
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   
 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มีสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่  มีแหล่งเรียนรู้  
มีทีพักผ่อนหย่อนใจ  ร่มรื่น  สวยงาม  มีหอประชุมที่สะดวก
ต่อการใช้งาน  มีการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ทุกปี
การศึกษา เพ่ือรายงานผลการศึกษาต่อชุมชน ผู้ปกครอง และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง มีเจ้าหน้าที่ด าเนินงานติดตามงานทุกฝุาย
งานและทุกกลุ่มสาระ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา เช่น คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษา 
 
 

กระบวนการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 
ของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ยังไม่
เป็นรูปธรรม  และขาดความต่อเนื่อง การใช้
ข้อมูลปูอนกลับในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการ
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน ควรมีการ
จัดการอบรมให้ครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
ควรผลักดันให้ครู เข้ ารับการพัฒนาตาม
มาตรฐานต าแหน่งและมีการปรับ   วิทยฐานะ
ให้มากขึ้น สร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ขาดการสรุปข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน ควรให้
ข้ อมู ล ย้ อนกลับแก่ ค รู   บุ คล ากร  และ
ผู้ เกี่ ยวข้องในการพัฒนา  เ พ่ือยกระดับ
คุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ  และสั งคม  ในการ เ พ่ิม เติ ม 
ปรับปรุงในครั้งต่อไป สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของผู้ มี ส่ วน เกี่ ยวข้อง ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมาก
ขึ้น 
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิดและให้
ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
บูรณาการงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๒. ครูน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ 
webpage , Google form , Application Plickers, Kahoot 
ฯลฯ 
๓. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์ เชิง
บวกส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
๔. ครูวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งใช้เครื่องตรวจ
วิ เคราะห์ข้อสอบที่ ได้มาตรฐาน สามารถน าข้อมูลไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 
 

๑. ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา และค่าเปูาหมายตามทีโรงเรียน
ประกาศไว้อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 
๒. ครูเห็นความส าคัญของการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพ่ือจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ 
ความสามารถของผู้ เรียน และติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่  
    โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  
๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง  
    รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ  
    แก้ป๎ญหาอย่างมีเหตุผล   
๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม   
    เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
๔) พัฒนาให้จัดมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมไปใช้และมีการ 
    เผยแพร่ 
๕) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง  
    และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
๖) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน 
    ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 
๗) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ 
    จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  
    เคารพในกฎกติกา  
๘) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ 
    ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิป๎ญญาไทย     
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๙) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง  
    เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 

 โครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีดังนี้   
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพงานวิชาการ 
๒. โครงการเปิดบ้านวิชาการด่านมะขามเตี้ย ( Open House ) ๒๐๑๙ 
๓. โครงการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ 
๔. โครงการพัฒนางานหลักสูตร 
๕. โครงการส่งเสริมและปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๖. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๗. โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
๙. โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ 
๑๐. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
๑๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
๑๒. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการบริการด้าน IT 
๑๓. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑๔. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๑๕. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
๑๖. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑๗. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการเรียนการสอน ( การงานฯ ) 
๑๘. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร 
๑๙. โครงการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน 
๒๐. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๒๑. โครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา 
๒๒. โครงการสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นต้นแบบตามเกณฑ์ก้าวหน้า 
๒๓. โครงการส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ 
๒๔. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและงานอนามัยโรงเรียน 
๒๖. โครงการวารสารและการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 
๒๗. โครงการโรงเรียนธนาคารด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
๒๘. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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แผนปฏิบัติงานที่ ๒ พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และ 
หน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนา 
                บุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน         
                และการนิเทศก ากับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 

๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการก าหนด  
                โครงการ/กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจ า  
                ต าบล 

๓.   โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   
๔.   โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
๕.   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education ๔.๐  

 

แผนปฏิบัติงานที่ ๓ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. โครงการการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการ Active Learning เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (๓Rx๗C) 

๒. โครงการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผ่านการอบรมในหัวข้อที่ตนสนใจ เพ่ือน าไปพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

                โครงการพัฒนาวิธีการวัดผลในรูปแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
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ภาคผนวก 
 
 

 ประกาศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนและจัดท ารายงาน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๒ 

   รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
   รูปถ่ายโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 256๒   
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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.  นางสาวจิราภรณ ์ ฉิมอ่อง         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. ๒๕๖๒ 
                                                                
 

              (นายประมวล  ศรีบูจันดี) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
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ค าสั่งโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยว ิทยาคม 
ที ่  ๕๕/๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน  
และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------- 
ด ้วย โรงเร ียนด ่านมะขามเตีย้ว ิทยาคม ได ้มอบหมายให ้ฝ ่ายแผนและงบประมาณ ด าเน ินการ

ประเม ินผลการปฏ ิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยม ีวัตถ ุประสงค์ เพื่อตรวจสอบค ุณภาพ
การศ ึกษาตามมาตรฐานการศ ึกษา และจ ัดทำรายงานผลการประเม ินตนเอง (SAR) รายงานหน ่วยงาน ต้นส ังก ัดและ
ผู้เกี่ยวขอ้งทราบ 

ดังนั้น เพือ่ให ้การด าเนินการประเม ินผลการปฏ ิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาดังกล่าว  
เป็นไปด ้วยความเร ียบร ้อย  ม ีประส ิทธ ิภาพบรรล ุผลตามวัตถ ุประสงค์ อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห ่ง
พระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการกระทรวงศ ึกษาธ ิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๒๗ แห ่งพระราชบ ัญญ ัติ ระเบียบ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งใหข้้าราชการครูปฏ ิบัติหน ้าที่ดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. ด.ต.ดร.สนัต ิ จันทร์เพ็ญ ประธานกรรมการ 
๒. นายประมวล  ศรีบูจันด ี รองประธานกรรมการ 
๓. นางลดัดา ทองเครือ กรรมการ 
๔. นางสาวสุดาทิพย ์ อารินทร ์ กรรมการ 
๕. นายว ันชาติ เฉิดฉินนภา กรรมการ 
๖. นางสาวขวญัหทัย ไชยวังราช กรรมการ 
๗. นางอรพรรรณ แก้วมณ ี กรรมการ 
๘. นางสาวนภิาพร   พรพิไลสวัสดิ ์ กรรมการและเลขาน ุการ 
๙. นายนเรศ   แสนสอาด กรรมการและผู้ช ่วยเลขานกุาร 
 มีหน้าที ่  ให้ค าปรึกษา แนะน า อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ ่ายต่างๆ 

 
๒. คณะกรรมการประเม ินค ุณภาพภายใน 

๑. นายบุญส่ง   ล้อประกานต์สิทธ์ิ       กรรมการสถานศึกษา 
๒. นายประมวล  ศรีบูจันด ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
๓. นางลัดดา ทองเครือ ครู/หัวหน้างานว ิชาการ 
๔. นางสาวนิภาพร   พรพิไลสวัสดิ ์ ครู/หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. นางสาวจิราภรณ ์ ฉิมฉ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีหน้าที่  ี่                                                                                                          ๑. วางแผนเตรียมการเพือ่ตรวจสอบทบทวนค ุณภาพการศกึษา 

                              ๒. ตรวจสอบทบทวนประเมินผลตามแผนที่กำหนด 
  ๓. ปรับปรุงแก้ไขจดุที่ต้องการพฒันาตามมาตรฐานท่ีวเิคราะห์จากสาเหตุปญ๎หาและ 

                                 พ ัฒนาจ ุดเด่นที ่มีอยู ่ในเกณฑ ์มาตรฐานสูงขึ้น สร ุปขอ้มูลสำคัญแตล่ะมาตรฐาน 
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๓. คณะกรรมการดำเน ินงานแต่ละมาตรฐาน  
 มาตรฐานที ่๑  ด้านค ุณภาพผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑. นางสาวขวัญหทัย ไชยวังราช ประธานกรรมการ 
๒. นายศักดิ์ชัย    ป๎้นหยา รองประธานกรรมการ 
๓. นางนทีกานต ์ สระทองอ ่อน กรรมการ 
๔. นางสาวกิตติมา     อุดมสินค้า กรรมการ 
๕. นายวรวัฒน์       ดาปาน 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     นันตสุคนธ ์ กรรมการ 
๑๓. นางสุนิษา แต่แดงเพชร กรรมการ 
๑๔. นางสาวกันตินันท์   ป๎นร์นฉัตร ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   เตรียมเอกสาร รวบรวมข ้อมูล ติดตาม ตรวจสอบ หลักฐานอ ้างอิง วิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเมินผล 
ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน   ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ป๎ญหา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา และเขียนนวัตกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ ื่อจัดท ารายงานผลการประเม ินตนเอง เตรียมข้อมูล
เอกสารหล ักฐานตอบ ค าถาม คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  

ตัวบ่งชี้  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน 
๑. นางอรพรรณ แก้วมณ ี ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุจติรา     เกตพันธ ์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายเกียรติศักดิ ์ ประยรูมหิศร กรรมการ 
๔. นางสาววาริดา ชูชาติ กรรมการ 
๕. นายวรพล         จันทร์ค า กรรมการ 
๖. นางสาวจันทร์ดี  เต่อเน่อ กรรมการ 
๗. นางสาวสุกัญญา   ศิริค า กรรมการ 
๘. นางสาวภญิญาพัชญ์    รักพวก กรรมการ 
๙. นายอ าพล   ดอนแหยม กรรมการ 
๑๐. นายสรณ อภิสิทธ์ิเสถยีร กรรมการ 
๑๑. นางสาวศิวรรจน์   ศิริรัตน ์ กรรมการ 
๑๒.นางสาวนันทพร   วงษ์ละคร กรรมการ 
๑๓. นางสาวสิทธาทิพย ์ อุดมผล กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่  เตรียมเอกสาร รวบรวมข ้อมูล ติดตาม ตรวจสอบ หลักฐานอ ้างอิง สรุปประเมนิผล ในประเด็นคุณลักษณะ

และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย และการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย และเขียน
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นวัตกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพ ื่อจัดท ารายงานผลการประเม ินตนเอง เตรียมข้อมูลเอกสาร
หล ักฐานตอบ ค าถาม คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 
 มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. นายวันชาติ    เฉิดฉินนภา ประธานกรรมการ 
๒. นายฆเนศจ ์ นามสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายราเชนทร์   แก้วพิทักษ์         กรรมการ 
๔. นางสาวพิมพร   เยซอกู่ กรรมการ 
๕. นางสาวดาวพระศุกร์   วิชัยวงศ์   กรรมการ 
๖. นางสาวพลอยไพลิน  ชนะเลิศ กรรมการ 
๗. นางสาวผกามาศ    กุนาค า   กรรมการ 
๘. นายสมชาย เขียนเสมอ กรรมการ 
๙. นายนพเก้า    พนาสิน กรรมการ 
๑๐. นายวิศิษฎ ์ เตชะนติ ิ กรรมการ 
๑๑. นายสุรกฤษณ์   รัตนประทุม กรรมการ 
๑๒. นางศุภกร   เพ็ชรเทียร กรรมการ 
๑๓. นางนิตกิาญจน์    โพธิ์พันธุ์   กรรมการ 
๑๔. นางสาวสดุาทิพย ์ อารินทร ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  เตรียมเอกสาร รวบรวมข ้อมูล ติดตาม ตรวจสอบ หลักฐานอ ้างอิง สรุปประเมินผล ในประเด็นเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  การมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบรหิารการจัดการศึกษา  และเขียนนวัตกรรมการบรหิารงานของสถานศึกษา เพ ื่อจัดท ารายงานผลการประเม ิน
ตนเอง เตรียมข้อมูลเอกสารหล ักฐานตอบ ค าถาม คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. นางลัดดา ทองเครือ ประธานกรรมการ 
๒. นางสิร ิลักษณ ์ ม้ายอง รองประธานกรรมการ 
๓. นายสุทธิพร   ลีเจรญิ กรรมการ 
๔. นางสาวกมลรัตน์          โพธิ์ทอง กรรมการ 
๕. นางสาวรักษ์สดุา ประกอบผล กรรมการ 
๖. นางพจมาลย์    สังข์สุวรรณ กรรมการ 
๗. นางสาวปพิชญาดา ไชยลังกา กรรมการ 
๘. นางสาวทาริกา ธรรมนติย ์ กรรมการ 
๙. นางสาวพนิดา    นราศร ี กรรมการ 
๑๐. นางภัณฑลิ   สนธิศร ี กรรมการ 
๑๑. นางสาวสโรชา อ่องนก กรรมการ 
๑๒. นางสาวศิโรรัตน ์ ชุนหวานิช กรรมการ 
๑๓. นางสาวกิ่งกัญญา   ทรงมิตร กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที ่  เตรียมเอกสาร รวบรวมข ้อมูล ติดตาม ตรวจสอบ หล ักฐานอ้างอ ิง สรุป 

ประเมนิผลในประเด็นการมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  การจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น และ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
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ประสิทธิภาพ และเขียนนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพ ื่อจัดท ารายงานผลการประเม ินตนเอง เตรียมข้อมูลเอกสาร
หล ักฐานตอบ ค าถาม คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

 
๔. คณะกรรมการจ ัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

๑.  นางสาวนิภาพร พรพิไลสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววัลยล์ิกา นิยาย กรรมการ 
๓. นางสาวสุพรรณี   มีทรง  กรรมการ 
๔. นางสาวกันตินันท์    ป๎นร์นฉัตร ์     กรรมการ 
๕. นางสาวสิทธาทิพย์          อุดมผล กรรมการ 
๖. นางสาวสุดาทิพย ์ อารินทร ์  กรรมการ 
๗.  นางสาวกิ่งกัญญา          ทรงมิตร  กรรมการ 
๘  นายนเรศ   แสนสอาด  กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที ่ รวบรวมผลการประเมินจากคณะกรรมการช ุดที ่๒ และจดัท ารายงานผล การประเมิน

ตนเอง ขอให้ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายหน ้าที่ดงักล่าวข้างต้น  ปฏ ิบัติหน ้าที่ด้วยความรับผิดชอบเต ็ม ความสามารถ เพ ื่อ
บ ังเก ิดผลด ีแก่ราชการต ่อไป 

 
 
 สั่ง  ณ ว ันท่ี ๑๙  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

   ลงช ื่อ 
 
 
 
                                                       ( นายประมวล  ศรีบูจันดี) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรยีนด่านมะขามเตี้ยวทิยาคม 
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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 ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่  ๓ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่ ๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

(นายประมวล  ศรีบูจันดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  
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ผลงาน/รางวัล ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม  

ที ่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง หน่วยงาน
ที่มอบ 

หลักฐาน 

นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย    

1 16 ม.ค. 2563 
เกียรติบตัรรางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปี พ.ศ. 
2563 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 7-9 ธ.ค.62 
เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีน ไดร้บัรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับชาต ิครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

สพฐ. เกียรติบตัร 

3 3-4 ต.ค.62 

เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีน ไดร้บัรางวัลเหรียญทอง ชนะเลศิ 
กิจกรรมการแข่งขันมายากล ระดบัช้ัน   ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 69 
ปีการศึกษา 2562 

สพม.8 เกียรติบตัร 

4 7-9 ธ.ค.62 

เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีน ไดร้บัรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญงิระดับชั้น   ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 
2562 

สพฐ. เกียรติบตัร 

5 3-4 ต.ค.62 

เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีน ไดร้บัรางวัลเหรียญทอง ชนะเลศิ 
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ระดับชั้น   ม.1 - 
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.8 เกียรติบตัร 

6 7-9 ธ.ค.62 

เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีน ไดร้ับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับช้ันม.4-   ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 
2562 

สพฐ. เกียรติบตัร 

7 3-4 ต.ค.62 

เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีน ไดร้บัรางวัลเหรียญทอง ชนะเลศิ 
กิจกรรมการแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 
2562 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นายนเรศ  แสนสอาด   

1 16/01/2563 ได้รับรางวัลครูดไีม่มีอบายมุข ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2562 สพฐ. ประกาศ สพฐ 

2 7-9 ธ.ค.62 
ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญเงิน ล าดับที่ 9 ระดับชาติ การ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสรา้งสรรค ์ ม.1-3 ณ จังหวัด
สมุทรปราการ 

สพฐ. เกียรติบตัร 

3 7-9 ธ.ค.62 
ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญเงิน ล าดับที่ 19 ระดับชาติ การ
แข่งขันระบ ามาตรฐาน  ม.4-6 ณ จังหวัดสมุทรปราการ  

สพฐ. เกียรติบตัร 

4 3-4 ต.ค.62 
ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับ เขตพื้นท่ี 
การแข่งขันนาฏศิลปไ์ทยสร้างสรรค์  ม.1-3  ณ โรงเรยีนวิ
สุทธรังษ ี 

สพม 8 เกียรติบตัร 

5 3-4 ต.ค.62 
ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับ เขตพ้ืนท่ี 
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน  ม.4-6 ณ โรงเรียนวสิุทธรังษ ี

สพม 8 เกียรติบตัร 
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ผลงาน/รางวัล ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม  

ที ่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง หน่วยงาน
ที่มอบ 

หลักฐาน 

6 3-4 ต.ค.62 
ครูผูส้อนไดร้ับรางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ 
เขตพื้นท่ี การแข่งขันระบ ามาตรฐาน  ม.1-3         ณ 
โรงเรียนวสิุทธรังษ ี

สพม 8 เกียรติบตัร 

นางภัณฑิล  สนธิศรี  

1 
3-4 ต.ค.62 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญเงินกิจกรรมประกวด

หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 
3-4 ต.ค.62 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญเงินกิจกรรมประกวด

หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 
3-4 ต.ค.62 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทองกิจกรรมประกวด

ยุวบรรรารักษ์ส่งเสรมิการอ่าน ระดับชั้น ม.1-3  การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

4 
3-4 ต.ค.62 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทองกิจกรรมประกวด

ยุวบรรรารักษ์ส่งเสรมิการอ่าน ระดับชั้น ม.4-6  การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาวสิริลักษณ ์ ม้ายอง   

1 10/06/2562 
ครูผูฝ้ึกสอนได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรยีญทองอันดับ 2 
กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.1-3 โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี 2562 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 07/10/2562 

ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัล ระดับเหรยีญทอง  รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 69  
ประจ าปี 2562 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 07/10/2562 

ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัล ระดับเหรยีญเงิน  รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันคดัลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 69  ประจ าปี 
2562 

สพม.8 เกียรติบตัร 

4 07/10/2562 

ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัล ระดับเหรยีญทอง  รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ ์
ระดับชั้น ม.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 69  ประจ าปี
การศึกษา 2562 

สพม.8 เกียรติบตัร 

5 07/10/2562 
กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับช้ัน ม. 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

สพม.8 เกียรติบตัร 

6 16/01/2563 ครูผูส้อนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปี พ.ศ. 2563 สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาวขวัญหทัย ไชยวังราช 

1 25/12/2562  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจัดบอร์ดวันครสิมาสต์ โรงเรียน เกียรติบตัร 
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ผลงาน/รางวัล ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม  

ที ่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง หน่วยงาน
ที่มอบ 

หลักฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 

นางสาวกฤษดาพร  ข าเลิศ   

1 
3-4 ต.ค.62 ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขัน

ค าคม ระดับ ม. ปลาย 
สพฐ. เกียรติบตัร 

 2 
3-4 ต.ค.62 ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขัน

การแต่งค าประพันธ์ ระดบั ม. ต้น 
สพฐ. เกียรติบตัร 

นางสาวกิ่งกัญญา  ทรงมิตร   

1 3-4 ต.ค.62 
ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงินการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร ์(Science Show) ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69   

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 3-4 ต.ค.62 
ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงิน การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์ระดบัช้ัน ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69     

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 16 ม.ค.63 ครูดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปี พ.ศ.2563 สพม.8 เกียรติบตัร 

นายฆเนศจ์ นามสุวรรณ   

1 7 ธ.ค. 62 

ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท Web 
Editor ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
(ระดับชาติ) ครั้งท่ี 69 

สพฐ. เกียรติบตัร 

2 7 ต.ค. 62 

ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการโครงงานคอมพิวเตอร ์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน (ระดับเขต) ครั้ง
ที่ 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 7 ต.ค. 62 

ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
(ระดับเขต) ครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

4 7 ต.ค. 62 

ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
(ระดับเขต) ครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

5 7 ต.ค. 62 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ระดับช้ัน ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขต) ครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาวศิวรรจน์  ศิรริัตน์  

1 07/10/2562 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ
แขง่ขันมารยาทไทย ระดับช้ัน ม.1 - ม.3การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 
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ผลงาน/รางวัล ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม  

ที ่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง หน่วยงาน
ที่มอบ 

หลักฐาน 

2 07/10/2562 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันมารยาทไทย ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาวกมลรัตน์  โพธิ์ทอง   

1 
7 ตุลาคม 
2562 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตรโ์ดยใช้โปรแกรม GSP 
ระดับชั้น ม.1- ม.3 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 
7 ตุลาคม 
2562 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตรโ์ดยใช้โปรแกรม GSP 
ระดับชั้น ม.4- ม.6 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 
7 ตุลาคม 
2562 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง กิจกรรม
การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3 

สพม.8 เกียรติบตัร 

4 
7 ตุลาคม 
2562 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณติศาสตร ์ระดับชั้น ม.4- ม.6 

สพม.8 เกียรติบตัร 

5 
8 สิงหาคม 

2562 
ครูผูส้อนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการส่งเสริมประกาย
ดาว ครั้งท่ี 13 ม.ต้นและ ม.ปลาย 

วส. เกียรติบตัร 

นางสาวสุกัญญา     ศิริค า   

1 07/08/2562 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่งตอบป๎ญหาสุขศึกษาและพลศกึษา ระดับชั้น ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 07/08/2562 
คณะกรรมตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งตอบป๎ญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 
22-25 

/11/2562 

ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ
ทองแดงประเภทขว้างค้อน รอบคดัภาค 2และไดร้ับคัดเลือก
เป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส”์  ณ จังหวัดตราด 

จังหวัด
กาญจนบุร ี

ค าสั่ง 
จังหวัดกาญจนบรุี

เกียรติบตัร 

4 
16-

17/11/2562 

ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญ
เงินประเภทขว้างจักร รอบคัดเลือกระดับเขต 7 และได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรเกมส”์  ณ 
จังหวัดอุดรธาน ี

จังหวัด
กาญจนบุร ี

ค าสั่ง 
จังหวัดกาญจนบรุี

เกียรติบตัร 

5 
16-

17/11/2562 

ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญ
เงินประเภทขว้างค้อน รอบคัดเลือกระดับเขต 8 และได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษา แห่งชาติ ครั้งท่ี 41 “อุดรเกมส”์  ณ 
จังหวัดอุดรธาน ี

จังหวัด
กาญจนบุร ี

ค าสั่ง 
จังหวัดกาญจนบรุี

เกียรติบตัร 

นางสาวปพิชญาดา  ไชยลังกา  
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ผลงาน/รางวัล ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม  

ที ่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง หน่วยงาน
ที่มอบ 

หลักฐาน 

1 3-4 ต.ค.62 
ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร ์(Science Show)ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69   

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาวพิกุล  โพนพุธ   

1 07/10/2562 
ครูผูส้อนการแข่งขันวรรณกรรมิจารณ์ ระดลัช้ัน ม.4-ม.6 
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 07/10/2562 
ครูผูส้อนกวีเยาวนคนรุ่นใหม ่โคลงสี่สุภาพ รางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาวสุจติรา เกตพันธ ์   

1 
18 มีนาคม

2563 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัชนะเลิศบรรยายธรรมโครงการ
ประกวดบรรยายธรรมจังหวัดกาญจนบุรีระดับชั้น ม.4-ม.6 
ประจ าปี 2563 

วัฒนธรรม
จังหวัด 

เกียรติบตัร 

2 8-10 พ.ย.62 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดหนังสั้นระดับชั้น 
ม.4-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 14 พ.ย.63 

ครูผูส้อนนักเรียนผ่านการคัดเลือกระดับจังหวดัและเป็น
ตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดบักลุ่มจังหวัดที่ 5 ตาม
โครงการคดัเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลางประจ าปี
การศึกษา 2562 

สพป.กจ.4 เกียรติบตัร 

นางสุนิษา  แต่แดงเพชร   

1 07/10/1962 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับ2 กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรมระดับม.1-3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาวจันทร์ดี  เต่อน่อ 

1 8-10 พ.ย.61 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลไดเ้ข้าร่วม ตอบัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้น   ม.1 - ม.3 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นายวรพล จันทร์ค า 

1   
ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญเงิน ฃแข่งตอบป๎ญหาสุข
ศึกษา ฯ 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2   รางวัลครดูีเด่นประจ าป ี2563 สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาวพนิดา นราศรี 

1   
ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
หนังสือเล่มเล็ก 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาวดาวพระศุกร ์ วิชัยวงค์ 

1 21/09/1962 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญเงิน กิจกรรมต่อค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ม.4-6 

อบจ.
กาญจนบุร ี

เกียรติบตัร 

2 3-4 ต.ค. 62 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลิศล าดับ สพม.8 เกียรติบตัร 
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ผลงาน/รางวัล ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม  

ที ่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง หน่วยงาน
ที่มอบ 

หลักฐาน 

ที ่2 กิจกรรมต่อค าศัพ์ภาษาอังกฤษ ม.4-6 

นางนทีกานต ์ สระทองอ่อน 

1 8-10 ต.ค..62 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)  ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางนิติกาญจน์  โพธิ์พันธุ์ 

1 3 ต.ค 62 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันมารยาทไทยระดับชั้น ม.1 - ม.3 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 3 ต.ค 62 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันมารยาทไทยระดับชั้น ม.4 - ม.6 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 16 ม.ค 63 ครูผูส้อนดีเด่น เนื่องในวันครูครั้งที่ 69 สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาวนิภาพร  พรพิไลสวัสดิ ์

1 8-10 พ.ย.61 เกียรติบตัรรางวัลครูดีไม่มีอบายมขุ ปีการศึกษา 2562 สพม.8 เกียรติบตัร 

2 8-10 พ.ย.61 
เกียรติบตัรครูผูส้อนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ 
กิจกรรมการแข่งขันมายากล ม.1-ม.6งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 8-10 พ.ย.61 

เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีน ไดร้บัรางวัลเหรียญทอง ชนะเลศิ 
กิจกรรมการแข่งขันมายากล ระดบัช้ันม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 69 
ปีการศึกษา 2562 

สพม.8 เกียรติบตัร 

4 8-10 พ.ย.61 

เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีน ไดร้บัรางวัลเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร์(เอแม็ท)  ระดับชั้น   
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.8 เกียรติบตัร 

5 8-10 พ.ย.61 

เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีน ไดร้บัรางวัลเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ 
คณิตศาสตร์(เอแม็ท)  ระดับชั้น   ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาครั้งท่ี 69 
ปีการศึกษา 2562 

สพม.8 เกียรติบตัร 

6 8-10 พ.ย.61 
เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีน ไดร้บัรางวัลเข้าร่วม กิจกรรมเวท
คณิต ระดับช้ัน   ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาวผกามาศ  กุนาค า 

1 26 ส.ค. 62 
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนระดับศูนย์ฯ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันละครสั้น 

สพม.8 เกียรติบตัร 
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ผลงาน/รางวัล ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม  

ที ่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง หน่วยงาน
ที่มอบ 

หลักฐาน 

2 27 ส.ค. 62 
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนระดับศูนย์ฯ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ม.
ปลาย 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 28 ส.ค. 62 
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนระดับศูนย์ฯ 
ได้รับรางวัลเข้าร่วมคดัลายมือ ม.ต้น 

สพม.8 เกียรติบตัร 

4 29 ส.ค. 62 
คณะกรรมการตดัสินการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ
ศูนย์ 

สพม.8 เกียรติบตัร 

5 3-4 ต.ค.62 
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรม ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันละครสั้น 

สพม.8 เกียรติบตัร 

6 3-4 ต.ค.63 
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรม ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ม.ปลาย 

สพม.8 เกียรติบตัร 

7 3-4 ต.ค.64 
คณะกรรมการตดัสินการแข่งขันละครสั้งภาษาจีน ศิลปหัต
กรรม  

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณ 

1 07/10/2020 

เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง"
ศิลป์สร้างสรรค"์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับ
เขตพื้นท่ีมัธยมศึกษากาญจนบุรเีขต 1  ครั้งท่ี69 ปี
การศึกษา2562 

สพม.8 เกียรติบตัร/รูปถ่าย 

2 07/10/2020 

เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายส ีม.1-ม.3งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัเขตพื้นที่มัธยมศึกษากาญจนบรุี
เขต 1  ครั้งท่ี69 ปีการศึกษา2562 

สพม.8 เกียรติบตัร/รูปถ่าย 

3 07/10/2020 

เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันเขียนภาพไทยเอกรงค ์ม.4-ม.6งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัเขตพื้นที่มัธยมศึกษากาญจนบรุี
เขต 1  ครั้งท่ี69 ปีการศึกษา2562 

สพม.8 เกียรติบตัร/รูปถ่าย 

4 07/10/2020 

เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีนรางวลัเหรยีญทองล าดับที่ 5 
การแข่งขันสร้างสรรคภ์าพด้วยการปะตดิ ม.1-ม.3งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัเขตพื้นที่มัธยมศึกษากาญจนบรุี
เขต 1  ครั้งท่ี69 ปีการศึกษา2562 

สพม.8 เกียรติบตัร/รูปถ่าย 

7 
7-9 ธค 2562 เหรียญทอง อันดับที่ 4ระดบัชาติ การแข่งขันการแข่งขัน

ประตมิากรรม ม.1-ม.3 สพฐ เกียรติบตัร 

8 
7-9 ธค 2562 เหรียญทอง อันดับที่ 4ระดบัชาต ิการแข่งขันการแข่งขัน

ประตมิากรรม ม.4-ม.6  สพฐ เกียรติบตัร 

9 07/02/2563 รองชนะเลิศอันดับที ่1การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 
ส านักงาน
วัฒนธรรม  

เกียรติบตัร/รูปถ่าย 

10 7-9 ธค 2562 เหรียญทอง อันดับที่ 11 ระดับชาติ การแข่งขันวาดภาพ สพฐ เกียรติบตัร 
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ผลงาน/รางวัล ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม  

ที ่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง หน่วยงาน
ที่มอบ 

หลักฐาน 

ระบายสี ม.1-ม.3  

11 09/12/2562 
น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ"วันต่อต้านคอรร์ัปชั่น
สากล"ประเทศไทยภายใต้แนวคิด"ไม่ยอม ไม่ทน ไมเ่ฉยต่อ
การทุจริต" 

ส านักงาน 
ปปช.  

เกียรติบตัร 

นางสาวรักษ์สุดา  ประกอบผล   

1 3 - 4 ต.ค.62 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ที ่2 กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับช้ัน ม.4 - ม.
6 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 3 - 4 ต.ค.62 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตรโ์ดยใช้โดยใช้โปรแกรม 
GSP ระดับ ม.1 - ม.3 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นายวันชาติ เฉิดฉินนภา     

1 8-10 พ.ย.62 
รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดนิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.4-6 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 8-10 พ.ย.61 
รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
นิทานคุณธรรมระดับช้ัน ม.1-3 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 23-24 พย.62 การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ รร.สตรีวิทยา เกียรติบตัร 

นางสาววิไล  นันตสุคนธ์   

1 3 - 4 ต.ค.62 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 
1    กิจกรรม การท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับช้ัน ม.1 
- ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 3 - 4 ต.ค.62 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญเงิน  กิจกรรม การท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 3 - 4 ต.ค.62 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2  กิจกรรม การต่อค าศัพท์ (ค าคม) ระดับช้ัน ม.1 - ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

4 7 - 9 ธ.ค.62 
ครูผูส้อนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ระดับชั้น ม.1 - ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาตคิรั้งท่ี 69 

กระทรง
ศึกษาธิการ 

เกียรติบตัร 

5  8 มิ.ย.62 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
เขียนเรียงความ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ

สพม.8 เกียรติบตัร 

6  16 ม.ค.63 รางวัลครผูู้สอนดีเด่น สพม.8 เกียรติบตัร 
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นางสาวศิริวรรณ   แก้วงาม   

1 
16 พ.ค. 2562 
- 8 ก.พ. 2563 

อาจารยผ์ู้ประสานงานการจัดการแข่งขันตอบป๎ญหา
ภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน ์ครั้งท่ี5 

TEOC เกียรติบตัร 

2 
3 ตุลาคม 
2562 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขันพูด
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 
21 กันยายน 

2562 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเข้ารว่ม การแข่งขันพูดสุนทร
พจน์ภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการการ
แข่งขันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ อบจ กาญจนบุรีร่วมกบั 
ศธจ กาญจนบุร ี

อบจ. กจ เกียรติบตัร 

นางสาวศิโรรัตน์ ชุนหวานิช   

1 21/09/1962 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การเลา่นิทานภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2   
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม 
นาฏศิลปไ์ทยสร้างสรรค ์ 
ระดับชั้นม.ต้น งานศิลปหตัถกรรม ระดับเขต 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3   
ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม 
นาฏศิลปไ์ทยสร้างสรรค ์ 
ระดับชั้นม.ต้น งานศิลปหตัถกรรม ระดับภาค 

  

นางศุภกร  เพ็ชรเทียร   

1 3 ต.ค 62 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันร้องเพลงคุณธรรมระดับช้ัน ม.4 - ม.6 การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 3 ต.ค 62 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันมารยาทไทยระดับชั้น ม.4 - ม.6 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาวสิทธาทิพย์ อุดมผล 

1 
21 กันยายน 

2562 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขันพูด
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  
โครงการการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ อบจ 
กาญจนบุรรี่วมกับ ศธจ กาญจนบรุี  

อบจ. กจ เกียรติบตัร 

2 
7 ตุลาคม 
2562 

ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานครผูู้สอนนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรม 
Impromptu speech ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นายอ าพล  ดอนแหยม 

1 07/10/2020 

เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีนรองชนะเลิศอันดับที่๑"ศิลป์
สร้างสรรค"์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่มัธยมศึกษากาญจนบรุีเขต 1  ครั้งท่ี69 ปีการศึกษา
2562 

สพม.8 เกียรติบตัร/รูปถ่าย 

2 07/10/2020 เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีนรองชนะเลิศอันดับที่ ๒การ สพม.8 เกียรติบตัร/รูปถ่าย 
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แข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษากาญจนบุรเีขต 1  ครั้งท่ี
69 ปีการศึกษา2562 

3 07/10/2020 

เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีนรองชนะเลิศอันดับที่ ๒การ
แข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษากาญจนบุรเีขต 1  ครั้งท่ี
69 ปีการศึกษา2562 

สพม.8 เกียรติบตัร/รูปถ่าย 

4 07/10/2020 

เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีนรางวลัเหรยีญทองล าดับที่ 5 
การแข่งขันสร้างสรรคภ์าพด้วยการปะตดิ ม.1-ม.3งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัเขตพื้นที่มัธยมศึกษากาญจนบรุี
เขต 1  ครั้งท่ี69 ปีการศึกษา2562 

สพม.8 เกียรติบตัร/รูปถ่าย 

5 07/10/2020 

เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีนเข้ารว่มการแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษากาญจนบุรีเขต 1  ครั้งท่ี69 ปี
การศึกษา2562 

สพม.8 เกียรติบตัร/รูปถ่าย 

5 07/10/2020 

เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีนชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 
การแข่งขันประตมิากรรม ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษากาญจนบุรเีขต 1  ครั้งท่ี
69 ปีการศึกษา2562 

สพม.8 เกียรติบตัร/รูปถ่าย 

6 07/10/2020 

เกียรติบตัรครูผูส้อนนักเรยีนชนะเลิศเหรียญทองอันดับที ่1 
การแข่งขันประตมิากรรม ม.4-ม.6งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษากาญจนบุรเีขต 1  ครั้งท่ี
69 ปีการศึกษา2562 

สพม.8 เกียรติบตัร/รูปถ่าย 

7 
7-9 ธันวาคม 

2562 

เหรียญทอง อันดับที่ 4ระดบัชาติ การแข่งขันการแข่งขัน
ประตมิากรรม ม.1-ม.3  สพฐ เกียรติบตัร/รูปถ่าย 

8 
7-9 ธันวาคม 

2562 

เหรียญทอง อันดับที่ 4ระดบัชาต ิการแข่งขันการแข่งขัน
ประตมิากรรม ม.4-ม.6  สพฐ เกียรติบตัร/รูปถ่าย 

9 07/02/2563 รองชนะเลิศอันดับที ่1การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 
ส านักงาน
วัฒนธรรม  

เกียรติบตัร/รูปถ่าย 

10 09/12/2562 
น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ"วันต่อต้านคอรร์ัปชั่น
สากล"ประเทศไทย 
ภายใต้แนวคิด"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉยต่อการทุจรติ" 

ส านักงาน 
ปปช.  

เกียรติบตัร 

นายเอกราช  ไก่แก้ว   

1 3-4 ต.ค. 62 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันโครงงานประเภทซอฟแวร ์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 การ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนครั้งท่ี 69  

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 3-4 ต.ค. 62 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทองแดง กิจกรรมการ
ประกวดตดัต่อวีดโิอระดับชั้น ม.4 - ม.6  การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

  สพม.8 

3 8-10 พ.ย.61 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเข้าร่วม กิจกรรมการประกวด
โครงงานนวัตกรรมเกษตร ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

ม.
เกษตรศาสตร ์

เกียรติบตัร 
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นางลัดดา  ทองเครือ   

1 7-ต.ค.-62 
ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญเงิน การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์ระดบัช้ัน ม.1-3 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 4-ธ.ค.-62 
ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 % ประจ าปี
การศึกษา 2562 

สถานศึกษา เกียรติบตัร 

3 28-ก.ย.-62 
เป็นผู้น าเสนอนวัตกรรมการปฏิบตัิที่เป็นเลศิ  ในระดับดี
เยี่ยม กิจกรรม "บันไดงูเสริมคณุคา่ ตามรอยเจ้าฟูานักอ่าน" 

สพม.8 เกียรติบตัร 

4 16-ส.ค.-62 
เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร ์
"สัปดาห์วิทยาศาสตร"์ 

สถานศึกษา เกียรติบตัร 

นางสาวกิตติมา  อุดมสินค้า   

1 26 มิ.ย.62 
คณะกรรมการจัดงาน “ตามรอยเจ้าฟูานักอ่าน สืบสาน
ต านานสุนทรภู ่ ปีการศึกษา 2562 

รร.ด่าน
มะขามเตี้ย
วิทยาคม 

เกียรติบตัร 

2 6-7 ก.ค.62 
คณะกรรมการจัดกจิกรรมตามโครงการพัฒนาและเพิม่
ศักยภาพทางการเรียนรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร ์กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร ์

รร.ด่าน
มะขามเตี้ย
วิทยาคม 

เกียรติบตัร 

3 13-16 ส.ค.62 
คณะกรรมการจัดกจิกรรมตามโครงการพัฒนาและเพิม่
ศักยภาพทางการเรียนรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์

รร.ด่าน
มะขามเตี้ย
วิทยาคม 

เกียรติบตัร 

4 7 ต.ค.62 
ครูผูส้อนนักเรียน กิจกรรมการแขง่ขันอัจริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ์ระดับชั้นม.1-ม.3 

สพม.8 เกียรติบตัร 

5 7 ต.ค.62 
ครูผูส้อนนักเรียน กิจกรรมการแขง่ขันการแสดงการ
วิทยาศาสตร ์ระดับชั้นม.1-ม.3 

สพม.8 เกียรติบตัร 

6 31 ต.ค.62 
ประชุมผา่นระบบ VDO Conference เรื่องการขับเคลื่อน
นโยบายการนิเทศภายในรร. 

สพม.8 เกียรติบตัร 

7 9 พ.ย.62 สอบผ่านหลักสตูรส าหรบัข้าราชการ สุจริตไทย 
กรรมการ
เครือข่าย
สุจรติไทย 

เกียรติบตัร 

8 9 พ.ย.62 
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัว 

มูลนิธินิมิต
แห่งประเทศ

ไทย 
เกียรติบตัร 

นายศกัดิ์ชัย  ปั้นหยา   

1 3-4 ต.ค.62 
ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญเงิน การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์ระดบัช้ัน ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69     

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาวนันทพร วงษ์ละคร   

1 07/10/2562 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skirt ระดับชั้น ม.4-6 
รางวัลระดับหรียญทอง 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาวพิมพร  เยซอกู่   

1 
29-

30/08/2562 
ได้รับเกียรติเป็นนักกีฬาอาวุโส น ากล่าวค าปฏญิาณตน ใน
กิจกรรมกีฬาสีภายใน “บัวหลวงเกมส”์ ประจ าปีการศึกษา 

รร.ด่าน
มะขามเตี้ย

รูปภาพ 
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2562 วิทยาคม 

2 21/09/2562 

ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ใน
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนต้นแบบ 
เป็นศูนย์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Kanpao English Room 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

อบจ. และ 
กศจ.  

จังหวัดกาญ
จบุร ี

เกียรติบตัร 
รูปภาพ 

3 21/09/2562 

ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  การ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 ในโครงการแข่งขันทักษะทางด้านการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษห้องเรียนต้นแบบเปน็ศูนย์ฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ Kanpao English Room ประจ าปีการศึกษา 
2562 

อบจ. และ 
กศจ.  

จังหวัดกาญ
จบุร ี

เกียรติบตัร 
รูปภาพ 

4 03/10/2562 

ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนรับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สพม.8 
เกียรติบตัร 

รูปภาพ 

5 03/10/2562 

ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนรับเขตพื้นที่การศึกษา 
ครั้งท่ี 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

สพม.8 
เกียรติบตัร 

รูปภาพ 

6 16/01/2563 
ได้รับรางวัลครูผูส้อนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปี พ.ศ. 
2563 (สพม.8) 

สพม.8 
เกียรติบตัร 

รูปภาพ 

7 08/02/2563 
เป็นผู้ประสานงานการแข่งขันตอบค าถามภาษาอังกฤษด้วย
ระบบออนไลน ์ครั้งท่ี 5 (TEOC) ประจ าปีการศึกษา 2562  

บ. อิงลิซออน
ไลน์ จ ากดั 

เกียรติบตัร 
รูปภาพ 

นายธงชัย  แปลกไธสง   

1 16/01/2563 รางวัลครดูีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปีการศึกษา 2563 สพม.8 
เกียรติบตัร 

 
นายวิศิษฎ์  เตชะนิติ   

1 26/06/1962 กิจกรรมตามรอยเจ้าฟูานักอ่านสืบสานต านานสุนทรภู่   
โรงเรียน 
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 

2 07/10/1962 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1   
กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 07/10/1962 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1   
กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

4 07/10/1962 
ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2   
กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.4-ม.6 งาน

สพม.8 เกียรติบตัร 
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ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 69 

5 07/10/1962 
ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญทอง   
กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาวสุดาทิพย์  อารินทร ์   

1 8-10 พ.ย.61 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 8-10 พ.ย.61 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 8-10 พ.ย.61 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันเขียนเรียงความระดับชั้น ม.4 - ม.6 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.8 เกียรติบตัร 

4 8-10 พ.ย.61 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลไดเ้ข้าร่วม กิจกรรมเปดิ
พจนานุกรม   ม.4 - ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาวสุพรรณี  มีทรง   

1 8-10 พ.ย.62 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ
แข่งขัน เพลงคณุธรรม ระดับชั้น ม.1 - ม.3 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 8-10 พ.ย.62 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ
แข่งขัน เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4 - ม.6 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 23-24พ.ย62 
ครูผูส้อนนักเรียน  กิจกรรมการแข่งขันประวัติศาสตรเ์พชร
ยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 12 

มูลนิธิรม่ฉัตร เกียรติบตัร 

นางสาวทาริกา  ธรรมนิตย ์   

1 3-5 พ.ย.62 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 3-5 พ.ย.62 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับช้ันม. 4 -  ม. 6  การ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 3-5 พ.ย.62 
  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม ่ระดับชั้น ม.1 - ม.3 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

สพม.8 เกียรติบตัร 

4 10 มิ ย 2562 
ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทองในโครงการรักษ์
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหง่ชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2562  ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์

สพม.8 เกียรติบตัร 

นายนพเก้า  พนาสิน   

1 8-10 พ.ย.61 ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ สพม.8 เกียรติบตัร 
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แข่งขันการจัดสวนช้ืน 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดบัช้ัน ม.1 - ม.3 การ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนครั้งท่ี 68 

2 8-10 พ.ย.61 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันสวนแก้ว การงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดับชั้น ม.4 
- ม.6 การแข่งขันศิลปหตักรรมครัง้ที่ 68 

สพม.8 เกียรติบตัร 

3 8-10 พ.ย.61 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขัน บายศรี การงานอาชีพและเทคโนโลย ีระดับชั้น ม.4 
- ม.6 การแข่งขันศิลปหตักรรมนกัเรียนครั้งท่ี 68 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาววาริดา   ชูชาติ   

1 8-10 พ.ย.61 
ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลเหรยีญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับช้ันม.1-ม.3 

สพม.8 รูปถ่าย 

นายสมชาย  เขียนเสมอ   

1 16/01/1963 
ครูผูส้อนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร ์

สพม.8 เกียรติบตัร 

นางสาวกันตินันท์  ปันร์นฉัตร์   

1 7/10/05 
ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทองการแข่งขันการ
สร้างการต์ูนเรื่องสั้น 

 

สพม.8 เกียรติบตัร 

2 7/10/05 
ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
1 การแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
ระดับชั้น ม.4-6 

สพม.8 เกียรติบตัร 

นายวรวัฒน์  ดาปาน   

1 7/10/05 
ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับรางวลัเหรียญทองการแข่งขันหนัง
สั้นคุณธรรม 

 

สพม.8 เกียรติบตัร 
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รายชื่อนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร 
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ กิจกรรม ระดับรางวัล 

นักเรียน 

1 เด็กหญิงณิชา จันทร์แก่น [ภาษาไทย]การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

2 นางสาวพิชชาภรณ ์เกษตรเกื้อกูล [ภาษาไทย]การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

3 เด็กหญิงซุม้ลัดดา อ่อนช้อย [ภาษาไทย]การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

4 นางสาวดวงกมล ชาละวันกุมภรี ์ [ภาษาไทย]การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

5 เด็กหญิงแพรเพ็ชร บุญเผย [ภาษาไทย]การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

เงิน 

6 นางสาวธิดารตัน ์สัมภูทอง [ภาษาไทย]การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

7 เด็กหญิงอนัญญา ชินวัฒนกุล [ภาษาไทย]การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

เงิน 

8 นางสาวญาดา ใจช้ืน [ภาษาไทย]การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทองแดง 

9 เด็กหญิงกาญจเนตร นิลวัฒน ์ [ภาษาไทย]การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

10 นายชนะชัย มั่งลิ้ม [ภาษาไทย]การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

เงิน 

11 เด็กหญิงกานต์พิชชา หมุกหมาก [ภาษาไทย]การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยาน ี๑๑ (๖ บท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง 

12 เด็กหญิงปาริชาต ิสาลีกงไชย [ภาษาไทย]การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยาน ี๑๑ (๖ บท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง 

13 นางสาวปวีณา ใจดี [ภาษาไทย]การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

14 นายเดชาวัต ชาติมนตร ี [ภาษาไทย]การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

15 เด็กหญิงวาสิน ีแปูนเรือง [ภาษาไทย]การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

16 เด็กหญิงศริิพร เหลืองทอง [ภาษาไทย]การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

17 นางสาวสโรชา สุวรรณคด ี [ภาษาไทย]การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

18 เด็กชายจิมาโชต ิอนุรักษ์ภูฟูา [คณิตศาสตร์]การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทองแดง 

19 นายทินกร สารมานิจ [คณิตศาสตร์]การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

เงิน 
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20 เด็กชายณัฐยศ ชาสุข [คณิตศาสตร์]การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น 
ม.๑ - ม.๓ 

เงิน 

21 เด็กชายพีระพัฒน ์ศาระสาริน [คณิตศาสตร์]การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น 
ม.๑ - ม.๓ 

เงิน 

22 นางสาวจีรนันท์ แก้วน้อย [คณิตศาสตร์]การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น 
ม.๔ - ม.๖ 

เงิน 

23 นายวรพล เจริญสุข [คณิตศาสตร์]การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น 
ม.๔ - ม.๖ 

เงิน 

24 เด็กหญิงวนัฐชยา ปรางจันทร์ [คณิตศาสตร์]การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

เข้าร่วม 

25 นายเมธา หกประเสริฐ [คณิตศาสตร์]การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

เข้าร่วม 

26 เด็กหญิงณัฐพร บัณฑิตยด์ ารงกูล [คณิตศาสตร์]การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทองแดง 

27 เด็กหญิงสโรชา สุขพูล [คณิตศาสตร์]การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทองแดง 

28 นายจิรเมธ ประดิษฐผล [คณิตศาสตร์]การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทองแดง 

29 เด็กหญิงวริศรา อาจมนตร ี [คณิตศาสตร์]การแข่งขันซูโดกุ ระดับชัน้ ม.
๑ - ม.๓ 

เข้าร่วม 

30 นายบอส บุญทิน [คณิตศาสตร์]การแข่งขันซูโดกุ ระดับชัน้ ม.
๔ - ม.๖ 

ทองแดง 

31 เด็กชายอนุสรณ ์รื่นบุญ [คณิตศาสตร์]การแข่งขันเวทคณิต ระดบัชั้น 
ม.๑ - ม.๓ 

เข้าร่วม 

32 เด็กหญิงนันท์นภสั จ้อยร่อย [วิทยาศาสตร์]การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

เงิน 

33 เด็กหญิงปาริชาต ิแซ่ฉั่ว [วิทยาศาสตร์]การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

เงิน 

34 เด็กหญิงสุนิสา หาญค าภา [วิทยาศาสตร์]การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

เงิน 

35 นายกฤตย ์สระแสงตา [วิทยาศาสตร์]การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

36 นางสาวชนิกา กอบโกย [วิทยาศาสตร์]การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

37 นางสาวเพชรลดา ปานปิ่น [วิทยาศาสตร์]การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

38 เด็กหญิงตรีเนตร เขียวเล็ก [วิทยาศาสตร์]การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.
๑ - ม.๓ 

เงิน 

39 เด็กหญิงวิภา เซี่ยงฉิน [วิทยาศาสตร์]การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.
๑ - ม.๓ 

เงิน 

40 เด็กหญิงเสาวรส ภุมมา [วิทยาศาสตร์]การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.

เงิน 
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๑ - ม.๓ 

41 นายณัฐพงษ ์สืบผล [วิทยาศาสตร์]การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.
๔ - ม.๖ 

ทอง 

42 นายธนากร ทองอ่อน [วิทยาศาสตร์]การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.
๔ - ม.๖ 

ทอง 

43 นางสาวสุจินดา ด ารงคร์ักษ ์ [วิทยาศาสตร์]การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.
๔ - ม.๖ 

ทอง 

44 เด็กชายก้องปฐพี วันทอง [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง 

45 เด็กชายธนวัตรณ ์เขียวคลื่น [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง 

46 เด็กชายธีรภัทร ด้วงพิม [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง 

47 เด็กชายธีรภัทร ทรัพย์เย็น [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง 

48 เด็กหญิงนภสัสร ดาทุมมา [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง 

49 นางสาวกุลสตร ีนรินทร์นอก [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

50 นางสาวธมลวรรณ มีดอกรวก [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

51 นางสาวภาวด ีรักการด ี [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

52 นางสาวสิรยิากร ใจรื่น [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

53 นางสาวสุปรยีา ก่ าเครือ [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

54 เด็กหญิงกมลลักษณ ์แซ่ฮ้อ [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ - 
ม.๓ 

เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

55 เด็กหญิงพิรชา ทับทิมทอง [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ - 
ม.๓ 

เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

56 เด็กชายภควัฒน ์บัวงาม [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ - 
ม.๓ 

เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

57 เด็กหญิงวิมลรตัน ์วัดโลก [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ - 
ม.๓ 

เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

58 เด็กหญิงอภญิญา วงษาวุธ [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ - 
ม.๓ 

เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

59 นายกิติทพงค ์ภูมาศ [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
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60 นางสาวจินดาพร แซ่หว้า [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

61 นางสาวจินดารัตน ์อุตปา [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

62 นางสาวพรสวรรค ์จ าปาเรือง [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

63 นางสาวเสาวลักษณ ์ขุนแสน [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

64 เด็กหญิงวรยิา สมงาม [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดบัชั้น ม.๑ - 
ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

65 นางสาวชลธิชา แซ่โง้ว [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดบัชั้น ม.๔ - 
ม.๖ 

ทอง ชนะเลิศ 

66 เด็กหญิงนฤมล พลอยมุกดา [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง 

67 เด็กชายเจนภพ กลั่นมั่นคง [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง 

68 นางสาววลัยวรรณ หว่างค าภา [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

69 นายสิทธิชัย เฟื่องนคร [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]การ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

70 เด็กหญิงจันทิมา เหมือนรุ่ง [สุขศึกษา และพลศึกษา]การแข่งขันตอบ
ป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ 
- ม.๓ 

เข้าร่วม 

71 เด็กชายจิรกร เรียนภูเขียว [สุขศึกษา และพลศึกษา]การแข่งขันตอบ
ป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ 
- ม.๓ 

เข้าร่วม 

72 นางสาวชนกนันท์ ดอนไพรเณร [สุขศึกษา และพลศึกษา]การแข่งขันตอบ
ป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ 
- ม.๖ 

เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

73 นายสืบสกุล อิ่มอก [สุขศึกษา และพลศึกษา]การแข่งขันตอบ
ป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ 
- ม.๖ 

เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

74 เด็กหญิงครองราชย ์ณ พัทลุง [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขัน "ศิลป์
สร้างสรรค์" ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

75 นายภูธเนศ นิยาย [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขัน "ศิลป์
สร้างสรรค์" ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

76 เด็กหญิงปานชีวัน แก้วป๎ญญา [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

77 นางสาวธัญชนก จานทอง [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

78 เด็กหญิงศริดา โพธิ์แค [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

79 นางสาวจิราพร เครืออยู ่ [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

80 นางสาวพิมพ์วิมล ศรีอ าไพวิวัฒน ์ [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 
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81 เด็กหญิงณัฐพร เบ็ดกระโทก [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง 

82 เด็กหญิงมนุชาธิป เถระพันธ ์ [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง 

83 นายอนุวัฒน ์พงษ์แสงจันทร์ [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

84 เด็กชายชานนท์ บัวผัน [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันประติมากรรม 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

85 เด็กชายทักษ์ดนัย บุญเปรื่อง [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันประติมากรรม 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

86 เด็กชายสรศักดิ ์เคียงอมร [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันประติมากรรม 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

87 นายชลสิทธ์ิ ถิ่นเจริญรุ่งเรือง [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันประติมากรรม 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง ชนะเลิศ 

88 นางสาวธัญชนิดา จานทอง [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันประติมากรรม 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง ชนะเลิศ 

89 นายสรรเพชญ มางาม [ศิลปะ-ทัศนศิลป์]การแข่งขันประติมากรรม 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง ชนะเลิศ 

90 เด็กหญิงญาธิตา สมศักดิ ์ [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง 

91 นางสาวสุพัตรา ระนบ [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

92 เด็กหญิงกิฟ - [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ระดบัชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

93 นางสาวสุพัตรา ระนบ [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ระดบัชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

94 นายวีรพล มูลศร ี [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

95 เด็กหญิงกนกนาถ กิติโรจนส์ุวรรณ [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

96 นางสาวกรองกานต ์ทิพย์ดอนหัน [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

97 เด็กชายศิริศักดิ ์สืบแย้ม [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑ - ม.
๓ 

ทอง 

98 เด็กหญิงศิวภัทร ศรีระยัพ [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑ - ม.
๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

99 นางสาวลลิตา ผาปรางค ์ [ศิลปะ-ดนตรี]การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔ - ม.
๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

100 เด็กหญิงธัญพิชชา ภูผันผิน [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

101 เด็กหญิงปาริฉัตร เกตุม ี [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

102 เด็กหญิงมณัฑนา รักขุมแก้ว [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
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103 เด็กหญิงลภัสรดา แดงจันทร ์ [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

104 เด็กหญิงศศิวิมล ศิริพิมพ์ [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

105 เด็กหญิงสุพิชญา รวบรวม [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

106 นางสาวกัญญารัตน ์อินทรา [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง ชนะเลิศ 

107 นางสาวฐิติรตัน ์ขจิตสุวรรณ [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง ชนะเลิศ 

108 นางสาวปุณยวรี ์ณรงค์ฤทธิ์ [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง ชนะเลิศ 

109 นางสาวพรชิตา รังแก้วกิตติ [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง ชนะเลิศ 

110 นางสาววิภาพร แสงสุวรรณ [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง ชนะเลิศ 

111 นางสาวสุภาพร ชายสีอ่อน [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง ชนะเลิศ 

112 เด็กหญิงชัญญานุช วงษ์ไสว [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

113 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยิ้มหนองโพ [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

114 เด็กหญิงธัญพิชชา ภูผันผิน [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

115 เด็กหญิงปาริฉัตร เกตุม ี [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

116 เด็กหญิงพิมลนาฏ นิลค าภรี ์ [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

117 เด็กหญิงมณัฑนา รักขุมแก้ว [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

118 เด็กหญิงลภัสรดา แดงจันทร ์ [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

119 เด็กหญิงวทันยา สัมภูทอง [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

120 เด็กหญิงศศิวิมล ศิริพิมพ์ [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

121 เด็กหญิงสุพิชญา นิลอุบล [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

122 เด็กหญิงสุพิชญา รวบรวม [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

123 เด็กหญิงอณิษฐา ปลอดโปร่ง [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

124 เด็กหญิงอภริด ีบัวค า [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

125 เด็กหญิงอภริด ีหกประเสริฐ [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 
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126 เด็กหญิงอัญญาณ ีใจหนักด ี [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

127 เด็กชายเอนก อาจป๎กษา [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

128 เด็กหญิงสุกัญญา ช่างพูด [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันการแสดงมายา
กล ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ 

ทอง ชนะเลิศ 

129 เด็กหญิงอาทิตยา ราศร ี [ศิลปะ-นาฏศิลป์]การแข่งขันการแสดงมายา
กล ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ 

ทอง ชนะเลิศ 

130 เด็กชายภูธนะ พึ่งแพง [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทองแดง 

131 นางสาวเกศกนก นุ้ยประสาท [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

132 เด็กชายกฤติน ปานปิ่น [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทองแดง 

133 เด็กหญิงญานิกา สีกิ้ว [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

เงิน 

134 เด็กชายณัฐพล อินทรา [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

เงิน 

135 เด็กหญิงนภสร กัลปะ [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

เงิน 

136 เด็กชายภาสกร ทองยิ้ม [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

เงิน 

137 เด็กหญิงหฤทัย พุทธา [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

เงิน 

138 เด็กชายณัฐพันธ ์สุวรรณโน [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

139 นางสาวนันทกาญ โมกหลวง [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

140 นางสาวภัทราพร อู่ขลิบ [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

141 นางสาวอรว ีจันทร์ทรัพย ์ [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

142 นายเสกสรร ศรด ี [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

143 นายสิทธิศักดิ ์ปานปน [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.๔ - 
ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

144 เด็กหญิงฐานิดา หกประเสริฐ ์ [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันพูดภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง 

145 เด็กหญิงลลิดา ชาวหล่ม [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันพูดภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง 

146 นางสาวมลธิชา หอมหวาน [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันพูดภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

147 นางสาวมัณยาภา สาวทิม [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันพูดภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 
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148 นางสาวมินตรา โพธิ์บ ารุง [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันเล่าเร่ืองจาก
ภาพภาษาจีน ระดบัชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

149 นางสาวสุรีวรรณ วงศ์ประพันธ์ [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันเล่าเร่ืองจาก
ภาพภาษาจีน ระดบัชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

150 นางสาวจันทร์ศร ีดาวเรืองจรูญ [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

151 นายบรรลือศักดิ ์เวชชาชีวี [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

152 นางสาวลัดดา แซ่โค้ว [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

153 นางสาวศศิประภา เป็งสุธรรม [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

154 นายสิทธิพงษ ์รัตนภักด ี [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันละครส้ัน
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

155 นางสาวกัญญารัตน ์ศรีโชติรตัสกลุ [ภาษาต่างประเทศ]การแข่งขันเขียน
เรียงความภาษาจีน ระดบัชั้น ม.๔ - ม.๖ 

เงิน 

156 เด็กหญิงซาน่า อะอูคลสิ ์ [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]การประกวดหนงัสือ
เล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

เงิน 

157 เด็กหญิงสุชาดา ศรีศักดิ์ดา [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]การประกวดหนงัสือ
เล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

เงิน 

158 เด็กหญิงเอื้อการย ์ใจแสน [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]การประกวดหนงัสือ
เล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

เงิน 

159 เด็กหญิงกัญญาณัฐ จ้อยร่อย [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]การประกวดหนงัสือ
เล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

เงิน 

160 เด็กหญิงหฤทัย โกวิทาธร [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]การประกวดหนงัสือ
เล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

เงิน 

161 เด็กหญิงอภญิญา โพธิ์ศร ี [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]การประกวดหนงัสือ
เล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

เงิน 

162 เด็กหญิงนิตติญา เจเถื่อน [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]การประกวดยวุ
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑ - 
ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

163 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ เอบุญมา [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]การประกวดยวุ
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑ - 
ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

164 เด็กหญิงมรกต วันทอง [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]การประกวดยวุ
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑ - 
ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

165 นางสาวบุษยา แปูนกลม [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]การประกวดยวุ
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๔ - 
ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

166 นายรัชชานนท์ แซ่ไหน [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]การประกวดยวุ
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๔ - 
ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

167 นางสาวสุกษมา ศิริการณุย ์ [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]การประกวดยวุ
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๔ - 
ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

168 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นวนแก้ว [คอมพิวเตอร์]การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชัน้ ม.

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
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๑ - ม.๓ 

169 เด็กหญิงปาริสา เต็มปรีชา [คอมพิวเตอร์]การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชัน้ ม.
๑ - ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

170 เด็กหญิงภัทรวด ีโปร่งทองค า [คอมพิวเตอร์]การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชัน้ ม.
๑ - ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

171 นางสาวธนพร ยาด ี [คอมพิวเตอร์]การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชัน้ ม.
๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

172 นางสาวปาณสิรา อิ่มสมบตั ิ [คอมพิวเตอร์]การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชัน้ ม.
๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

173 นางสาวศุภสิรา นิลอุบล [คอมพิวเตอร์]การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชัน้ ม.
๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

174 นายกฤษดา จ าพานิช [คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทองแดง 

175 นายอนันตพร หมู่อ้น [คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทองแดง 

176 เด็กชายวัชรพงษ ์พรหมสวสัดิ ์ [คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการสร้างการต์ูน
เร่ืองสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง 

177 เด็กหญิงศภุธิดา มารัตน ์ [คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการสร้างการต์ูน
เร่ืองสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง 

178 นายธรีภัทร ์หนูบ้านเกาะ [คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง 

179 นายพงศ์ธร เรือนนุช [คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง 

180 นายชนะพงษ ์รวบรวม [คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

181 นายป๎ญจพล เหมือนโต [คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง 

182 เด็กชายการณุย ์สิงห์โตคนอง [คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น 
ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

183 เด็กชายธนภัทร ทองอยู ่ [คอมพิวเตอร์]การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น 
ม.๑ - ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ 

184 นางสาวกรรณิการ ์พรอันแสง [การงานอาชีพ]การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่
ขวัญ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

เงิน 

185 นางสาวชมพูนุช รอดภัย [การงานอาชีพ]การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่
ขวัญ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

เงิน 

186 นางสาวชุติกาญจน ์สินธุ์คง [การงานอาชีพ]การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่
ขวัญ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

เงิน 
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187 นางสาวดวงพร สังอุดม [การงานอาชีพ]การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่
ขวัญ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

เงิน 

188 นายวิรัช จ าปาเป็น [การงานอาชีพ]การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่
ขวัญ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

เงิน 

189 นายอนุพงษ ์จารรุัตนวิบูลย ์ [การงานอาชีพ]การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่
ขวัญ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

เงิน 

190 เด็กหญิงฐิตาพร ศรีเต๋า [การงานอาชีพ]การแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบชื้น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

191 เด็กหญิงน้ าฝน ไทยทันฑ ์ [การงานอาชีพ]การแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบชื้น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

192 เด็กหญิงรวิพร พรมไชย [การงานอาชีพ]การแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบชื้น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

193 นางสาวกัญจนพร ติวิทย์ศิริกลุ [การงานอาชีพ]การแข่งขันการจัดสวนแก้ว 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

194 นางสาวจิรัชญา ค าสัมฤทธฺิิ [การงานอาชีพ]การแข่งขันการจัดสวนแก้ว 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

195 นางสาวฐิติมา ติวิทย์ศิริกลุ [การงานอาชีพ]การแข่งขันการจัดสวนแก้ว 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
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รายชื่อนักเรียน และครู ได้รับเกียรติบัตร 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประเทศ 

 
รายการ คะแนน เหรียญ นักเรียน 

การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 1. นายชลสิทธ์ิ  ถิ่นเจริญรุ่งเรือง
2. นางสาวธัญชนิดา  จานทอง 
3. นายสรรเพชญ  มางาม 

การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86 ทอง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ช่างพูด
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ราศร ี

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 1. เด็กหญิงปานชีวัน  แก้วป๎ญญา 
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญเปรื่อง

2. เด็กชายสรศักดิ ์ เคียงอมร
3. เด็กชายสุทธิรักษ ์ ช่ือนทองมอญ 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.6 เงิน 1. นางสาวชลธิชา  แซ่โง้ว 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 1. เด็กหญิงกนกนาถ  กิติโรจนส์ุวรรณ 
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.4-ม.6 79.4 เงิน 1. นางสาวกัญญารตัน ์ อินทรา 

2. นางสาวฐิติรัตน ์ ขจิตสุวรรณ 
3. นางสาวปุณยวีร ์ ณรงค์ฤทธิ ์
4. นางสาวพรชิตา  รังแก้วกิตต ิ
5. นางสาววิภาพร  แสงสุวรรณ 
6. นางสาวสุภาพร  ชายสีอ่อน 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค ์ม.1-ม.3 75.5 เงิน 1. เด็กหญิงชัญญานุช  วงษ์ไสว 
2. เด็กหญิงณฏัฐณิชา   ยิ้มหนองโพ 
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  ภูผันผิน 
4. เด็กหญิงปาริฉตัร  เกตุมี
5. เด็กหญิงพิมลนาฏ  นิลค าภีร ์
6. เด็กหญิงมัณฑนา  รักขุมแก้ว 
7. เด็กหญิงลภสัรดา  แดงจันทร์ 
8. เด็กหญิงวทันยา  สัมภูทอง 
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ศิริพิมพ ์
10. เด็กญิงพิชญา  รวบรวม 
11. เด็กหญิงสุพิชญา   นิลอุบล 
12. เด็กหญิงอณิษฐา  ปลอดโปรง่ 
13. เด็กหญิงอภริด ี บัวค า 
14. เด็กหญิงอภริด ี หกประเสริฐ 
15. เด็กหญิงอัญญาณ ี ใจหนักด ี
16. เด็กชายเอนก  อาจป๎กษา 
 

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 
ม.1-ม.3 

66 ทองแดง 1. เด็กชายการุณย ์ สิงห์โตคนอง 
2. เด็กชายธนภัทร  ทองอยู ่

การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกาญจเนตร  นิลวัฒน ์
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ภาพกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
  
 
   
 
 
  

 

คุณธรรมอัตลักษณ์ มีวินัย  พอเพียง จิตอาสา 
1.น าเสนอโครงงานคุณธรรมของทุกระดับชั้น 

            นักเรียนแกนน าโครงการโรงเรียนคุณธรรม น าเสนอโครงงานห้องเรียน  19 มกราคม 2562โรงเรียนด่านมะขาม
เตี้ยวิทยาคม     

2.กิจกรรมจิตอาสา 
วันที่  5 ธันวาคม  2563กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับอ าเภอด่านมะขามเตี้ยพัฒนาฝายน้ าล้นห้วยล าสีเสียด  
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนแกนน าโครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสา ปิดเมือง big cleaning 

day  
วันที่ 7 มกราคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนวัดหนองบัว  กาญจนบุรี 
วันที่ 15 มกราคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนวัดบ้านเก่า  กาญจนบุรี 
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมค่ายอาสา บ้านหนองเจริญ และ ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ย

วิทยาคม 
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ภาพกิจกรรมธนาคารขยะ 
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ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  
 
 
 
 

               

 
 
 
 

 

                   

รางวัลเหรียญทอง อันดับท่ี 4 
การแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม 
 ม.1-ม.3 ระดับชาติ 
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณ 
นายอ าพล ดอนแหยม 

รางวัลเหรียญทอง อันดับท่ี 4 
การแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.
6 ระดับชาติ 
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณ 
นายอ าพล ดอนแหยม 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที 11 
การแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.1-ม.3 ระดับชาติ 
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณ 

รางวัลเหรียญทอง  
อันดับท่ี 6 
การแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล  
ม.1-ม.6 ระดับชาติ 
ครูผู้ฝึกซ้อม :  
นางสาววัลย์ลิกา นิยาย,  
นางสาวนิภาพร พรพิไลสวัสด์ิ 
 

รางวัลเหรียญเงิน อันดับท่ี 
49 
การแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรีการ
แข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง 
 ม.1-ม.3  
ระดับชาติ 
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาววัลย์ลิกา 
นิยาย 

รางวัลเหรียญเงิน อันดับท่ี 9 
การแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ระดับชาติ 
ครูผู้ฝึกซ้อม : นายนเรศ แสนสอาด , นางพจมาลย์    สังข์สุวรรณ , 
นางสาววัลย์ลิกา    นิยาย, นางสาวศิโรรัตน์    ชุนหวานิช, นางสาวสุธาทิพย์    ล าเภา 

รางวัลเหรียญเงิน อันดับท่ี 19 
การแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.4-ม.6 
ระดับชาติ 
ครูผู้ฝึกซ้อม : นายนเรศ แสนสอาด  
นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณ , 
นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย ,นายอ าพล ดอนแหยม 
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ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์อนุรักษ์ปุาชายเลนบ้านคลองโคน ศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชนท ากะปิบ้าน
คลองโคนจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 4 มกราคม 2563 

 

 

 

 

 

ศึกษา เรียนรู้อาชีพที่ใกล้สูญหาย  โรงเรียนคนท านาเกลือ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

 

 

 

 

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 18-19 มกราคม 2563 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ  อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัด
กาญจนบุรี   
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ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)                     วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

 
 

งาน 
 

 
 

 
 

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ เมืองทองธานี 
    
 
 
 
 
 

   
 
    การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
    ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 69 

                        
 
 
 
 
 

 
 

เปิดบา้นวิชาการ  
  (Open House) 

ทัศนศึกษา ปี 2562 
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ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
  

Merry Christmas & Happy New Year Open House 2562 

กิจกรรมทศันศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา กิจกรรมแข่งขันทกัษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 

กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2562 
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ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 
  
          กจิกรรม “ ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน  สืบสานต านานสุนทรภู่ ” ซ่ึงทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานหอ้งสมุด ไดร่้วมกนัจดักิจกรรม
ข้ึนเพื่อใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถ   ในดา้นต่างๆ  ไม่วา่จะเป็นดา้นการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูดส่ือสาร 

                       

     การเข้าร่วมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการด้านภาษาไทย ในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 69 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 8 โดยเด็กหญิง
กาญจเนตร  นิลวฒัน ์นกัเรียนชั้น ม.3/6      ไดรั้บรางวลัเหรียญทองชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนัการท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดบัชั้น ม.ตน้ และได้
เป็นตวัแทนเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก  

                         
     ทศันศึกษาระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๖ นกัเรียนไดเ้รียนรู้แหล่งวฒัธรรม วิถีชีวิตของชาวเกาะเกร็ด ศึกษาแหล่งเรียนรู้ไดแ้ก่ วดัปรมยัยิกาวาส 
พิพิธภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา บา้นศิลป์สยาม      ซ้ึงลว้นแตมี่ประโยชนก์บันกัเรียนเป็นอยา่งมาก 

            

    Open  House   เปิดประตูสู่ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไดน้ าเสนอกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น เกมต่อจ๊ิ
กซอวรรณคดี บิงโกค าราชาศพัท ์และสาระความรู้วรรณคดีเร่ืองพระอภยัมณี ใหผู้เ้ขา้ชมไดร่้วมสนุกกบักิจกรรมพร้อมรับของรางวลัมากมาย 
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ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
แข่งขันศิลปะหัตถกรรม (Web Editer ม.1-3) (ระดับชาติ) ครั้งที่ 69 เมื่อวนัที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 
นักเรียน      1.ด.ช.การุณณย์ สิงโตคะนอง                2.ด.ช.ธนภัทร ทองอยู่ 
ครูผู้ฝึกสอน  1.นายฆเนศจ์ นามสวุรรณ                 2.นายธงชัย แปลกไธสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
(ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ) ใหก้ับนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนด่านมะขามเต้ีย

วิทยาคม OPEN HOUSE ปีการศึกษา 2562 แสดง

ผลงานกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี อาทิเช่น งานคหกรรมเพื่ออาชพี , 
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ , มุม Coding ,
เกมตอบค าถาม ,สาธิตการท าขนนไทย การผลิตสบู่ใช้เอง 
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พิธีมอบเกียรติบตัรธรรมศึกษา   ประจ าปี 2562 

 

  OPEN HOUSE 2563 
 

ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา แห่เทียนเข้าพรรษา  วันมาฆบูชา ณ วัดด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตีย้ จ.กาญจนบรุ ี
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ค่ายพุทธบุตร ประจ าปีการศึกษา 2562  
 

ศิลปหตัถกรรมคร้ังท่ี 69 
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