
L/O/G/O การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARD) 

นายดนัยรัตน์  กาศเกษม   สพม.เขต 37(แพร-่น่าน) 

รางวัลที่เสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง (นักเรียน 501-1,500 คน) 

นายดนัยรัตน์  กาศเกษม 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)  สพฐ. 
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หัวข้อการน าเสนอ 

   คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร 1 

2 

3 

เพ่ือขอรับรางวัลรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง (นักเรียน 501-1,500 คน) 

   องค์ประกอบที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

   องค์ประกอบที่ 2  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

นายดนัยรัตน์  กาศเกษม   สพม.เขต 37(แพร-่น่าน) 
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คุณสมบัติเบื้องต้น 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร 1 

การครองตน 

การครองคน 

การครองงาน 

สมรรถนะที่ส าคัญ 

ผู้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี56 

ประชุมปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

ร่วมงาน EDUCA2013 

การวางแผน 
การปฏิบัติงาน  
การท างานเป็นทีม และ 
การท างานร่วมกับผู้อื่น 

ผ่านการประเมินคุณภาพ 
ภายนอก โดย สมศ.รอบสาม 

รางวัลผู้บริหารดีเด่น 

รองผอ.สังกัด สพฐ. 
 ( 3 ปี 10 เดือน ) 
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2     องค์ประกอบที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

นักเรียน 
อ่านออกเขียนได้  
ร้อยละ 94.80  

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 
นักเรียน 

คิดเป็น ท าเป็น 
ร้อยละ 86.20  

ผล O-NET ม.3 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยชาติ  

1 กลุ่มสาระฯ 
มีคุณลักษณะฯ 
ระดับดีข้ึนไป  

ทั้ง 8 ข้อ 

นักเรียน 
ได้รับรางวัลดีเด่น 

ระดับชาติ 

0

20

40

60

80

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

กราฟแสดงผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 

ระหว่างปีการศึกษา 2552 - 2555  

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา2 
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    องค์ประกอบที่ 2   ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี                   
เพ่ือการเรียนการสอน 

3 

KM-MK 

MODEL 

ความเป็นมา 

การออกแบบ 

การด าเนินการ 

การมีส่วนร่วม 

ผลจากการน าไปใช้ ประโยชน์ของนวัตกรรม 

การใช้ทรัพยากร 

การเรียนรู้ร่วมกัน 

ลักษณะการน าไปใช้ 

การยอมรับนวัตกรรม 



www.themegallery.com 

การออกแบบและการด าเนินการ 

KM-MK  

MODEL 
การออกแบบ 

ความเป็นมา 

เป็นสิง่ใหมท่ี่ไมเ่คยมีหรือ
ปรากฏมากอ่น 

การด าเนินการ 

ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ
ก าหนดไว้ทุกขั้นตอน และมีการปรับปรุง
ตลอดจนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก   

ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน 

การมีส่วนร่วม 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังในและนอก

หน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การด าเนินการ ประเมินผลการ
ด าเนินการ  สรุปและรายงานผล 

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก

รองรับ สามารถอ้างอิงได้ และทุก
กิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 



L/O/G/O 

 

 

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ปีการศึกษา 2554-2556 
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8 ภาคเีครือข่าย คุ้มค่า 

MK Model 

TQA-VDO/Applying baldrige principles in the classroom - YouTube.flv


L/O/G/O 

ส่งเสริมคุณธรรม 

Morality Unity 

น าทีมร่วมใจ มุ่งเน้นในวิชาการ 

Academic Nutrition 

บริหารสุขภาพกายใจ 

Good 

Governance 

ใช้หลักธรรมาภิบาล 

Knowledge 

Management 

 เน้นการจัดการความรู ้

Happiness 

มุ่งสู่ความสุข 

Action plan 

รุกด้วยแผนกลยุทธ์ 

-ปฏบิัตกิาร 

Interaction 

ประสานเครือข่าย

ความร่วมมือ 
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1. ศึกษาท าความเขา้ใจกระบวนการและสร้างความตระหนักให้แกบุ่คลากรในโรงเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทัง้ระบุค่านยิมและแนวคิดหลักของโรงเรียน 

2. จัดท าแผนกลยุทธ์ และน ากลยุทธ์สู่การปฏบิัติเพื่อพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
โดยค านึงถึงมาตรการทั้ง 9 มาตรการของ “MUANGKHAI MODEL” 

3. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อใหเ้อื้อต่อการ

พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช ้ICT สนับสนุนการเรียนรู้  
5. เตรียมการและพัฒนาครูตามความต้องการจ าเป็นในการยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาของโรงเรียนด้วยค่านิยมและแนวคิดหลักของโรงเรียนที่ร่วมกนัก าหนดขึ้น 
6. ด าเนินการจัดท าโครงร่างองค์กร ประเมินระดับพัฒนาการและขบัเคลื่อนการ

ด าเนินการทั้ง 7 หมวดให้มีพัฒนาการที่สูงยิ่งขึ้น    
7. จัดตั้งและด าเนินการโรงเรียนภาคี/เครือข่ายร่วมพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
8. ติดตามประเมินผล ทบทวนกลยุทธ์ วิจัยและพัฒนาการจัดหลักสูตรและการสอน 
9. น าเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
10. รายงานผลการประเมินคุณภาพองค์กรพร้อมทัง้ประชาสัมพันธ์ 
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การจัดการเรียนรู้บนฐานการวิจัย 

2554 2555 2556 2557 

         โรงเรียนมีกระบวนการเสรมิสรา้งและพัฒนาครแูละบคุลากรให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องทุกปีการศกึษา 
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ผลการด าเนินการและประโยชน์ 

      จากการด าเนินการตามนวัตกรรมที่ได้ออกแบบสามารถพัฒนาโรงเรียน      
และบรรลุตามจุดประสงค์ เป้าหมาย โดยใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า 

  ผลการปฏิบัติตามกจิกรรมทีอ่อกแบบเป็นไปตาม
จุดประสงคท์ุกข้อ โดยมีหลักฐานและข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบอย่างชัดเจน 

   นวัตกรรมสามารถพัฒนาผู้เรียน ครู และโรงเรียนได้
ตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดขีึ้นมาก 

  ประยุกต์ใชท้รัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียนทั้งการมอบหมายงานให้กับครูและ
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และกระบวนการบริหาร
จัดการตามโครงสร้างการบริหารงาน 

ผลจากการน าไปใช้ 

  ประโยชน์ของนวัตกรรม 

  การใช้ทรัพยากร 
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ผลการด าเนินการตามจุดประสงค ์

โรงเรียนมีคุณภาพ
และมาตรฐาน

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ผล O-NET  
ภาพรวมสูงขึ้น 

โรงเรียนมีรูปแบบ
การพัฒนาสู่ความ

ยั่งยืนของตน 

ผลการด าเนินการบรรลุตามจุดประสงค์และ
เป้าหมายทุกข้อตามสารสนเทศที่เปรียบเทียบไว้ 

KM-MK 

MODEL 
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พัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายใน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนนท่ี

ได ้
เทียบระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

 ด้านท่ี 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  30.00 28.34 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 5.00 4.71 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 5.00 4.77 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

5.00 4.76 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

5.00 4.63 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 5.00 4.60 4 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

5.00 4.87 5 ดีเยี่ยม 

 ด้านท่ี 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50.00 48.22 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

10.00 8.72 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

10.00 9.60 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

5.00 4.90 5 ดีเยี่ยม 

 ด้านท่ี 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10.00 9.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

10.00 9.60 5 ดีเยี่ยม 

 ด้านท่ี 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

 ด้านท่ี 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 4.60 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

5.00 4.60 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม 100 91.56 5 ดีเยี่ยม 

ปีการศึกษา 2554 (ร้อยละ 91.56) ปีการศึกษา 2555 (ร้อยละ 96.15) 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนนท่ี

ได ้

เทียบระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

 ด้านท่ี 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  30.00 28.42 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 5.00 4.89 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 5.00 4.81 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

5.00 4.79 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

5.00 4.83 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 5.00 4.20 4 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

5.00 4.90 5 ดีเยี่ยม 

 ด้านท่ี 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50.00 49.13 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

10.00 9.63 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

10.00 9.60 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

5.00 4.90 5 ดีเยี่ยม 

 ด้านท่ี 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10.00 9.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

10.00 9.00 5 ดีเยี่ยม 

 ด้านท่ี 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

 ด้านท่ี 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 4.60 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

5.00 4.60 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม 100 96.15 5 ดีเยี่ยม 
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พัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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พัฒนาการของผล ONET ม.3 
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พัฒนาการของผล ONET ม.6 
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ผลพัฒนาการของโรงเรียน 

บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

          นวัตกรรม KM-MK MODEL ท าให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียนซึ่งบรรลุตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายทุกข้อ 

ครูและบุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และผล
O-NETในภาพรวมสูงขึ้น 

โรงเรียนมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่สูงขึ้นตามล าดบั
ทุกปีการศึกษา 

มีการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้
และการบริหารครบทุกกลุม่
สาระการเรียนรู้หรือทุกกลุม่งาน
ตามโครงสร้างการบริหารของ
โรงเรียน 

โรงเรียนมีการจัดการความรู้
และสารสนเทศที่ดี มีสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งมีการจัดเวทีแลกเปลีย่น
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ 
การจัดการเรียนรู้บนฐาน
การวิจัย เป็นเครื่องมือ 

มีพฒันาการสูงขึน้มาก 

ICT เพื่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ 
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การเรียนรู้และการยอมรับ 

KM-MK  

MODEL 

  กระบวนการพัฒนานวัตกรรม ก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน 

มีการเผยแพร่และ 
มีการน าไปใช้ทั้งในและ 
นอกโรงเรียนท้ังรูปแบบเอกสาร
และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 

  การน าไปใช้ ง่ายและสะดวกจาก
การน าคู่มือไปศึกษาและปฏิบัติตาม 

 การเรียนรู้
ร่วมกัน 

 การยอมรับ
นวัตกรรม 

 ลักษณะ
การน าไปใช้ 



L/O/G/O 
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ขอขอบคุณ 

นายดนัยรัตน์  กาศเกษม 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนม่วงไข่พทิยาคม 

สพม.เขต 37 ( แพร่-น่าน )   สพฐ. 


