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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพะทายพิทยาคม 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน         
 โรงเรียนพะทายพิทยาคมได้รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
 ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  โรงเรียนพะทายพิทยาคม ต้ังอยู่ที ่ ๙๗ หมู่ ๖ ตำบลพะทาย  
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์  ๔๘๑๒๐  มีผู้อำนวยการ 1 คน รองผู้อำนวยการ 1 คน 
ข้าราชการครู  3 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง ๓ คน อื่น ๆ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๓๗ คน  มีจำนวน
นักเรียน ทั้งหมด  5๒๓ คน  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับ  
ดีมาก 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔    

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
ค่าเป้าหมาย ค่าความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ๘๐.๙๙ 
ดีเลิศ 

ระดับ ๔ 

๙๐.๒๕ 
ยอดเยี่ยม 
ระดับ ๕ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๗๘.๘๑ 
ดีเลิศ 

ระดับ ๔ 

๘๔.๔๐ 
ยอดเยี่ยม 
ระดับ ๕ 

๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘๒.๙๙ 
ยอดเยี่ยม 
ระดับ ๕ 

๙๖.๑๑ 
ยอดเยี่ยม 
ระดับ ๕ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘๒.๒๐ 
ยอดเยี่ยม 
ระดับ ๕ 

๑๐๐.๐๐ 
ยอดเยียม 
ระดับ ๕ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

๘๒.๑๔ 
ยอดเยี่ยม 
ระดับ ๕ 

๙๗.๔๘ 
ยอดเยี่ยม 
ระดับ ๕ 
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จุดเด่น 

มาตรฐานที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) กระบวนการพัฒนา 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนนครสวรรค์มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน 

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือคุณภาพผู้เรยีน
เป็นส ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “สุขภาพดี มีคุณธรรม นำความรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย” มุ่งพัฒนานักเรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนและผู้มีส่วน นักเรียนได้เรียนรู้จาก
วิธีการที่หลากหลาย ในรูปแบบ Active Learning สะเต็มศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ด้วยการจัดทำโครงงาน IS พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จัดการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนน นำความรู้มาประยุกต์ใช้และการประกวดโครงงาน 
ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wifi ได้ทุกที่ทุกเวลา มีการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก DLTV  เรียนรู้ด้วยตนเอง มีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความ
สนใจของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในสืบค้นหาความรู้ด้วยตนได้อย่างหลากหลายและนำมา
ประยุกต์ใช้กับการเรียน ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย นักเรียนมีกระบวนการ
ทดสอบวัดและประเมินการศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของนักเรียนตาม
ความถนัด ความสนใจ  ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  กิจกรรมอมอรม
จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬา และกิจกรรมประเพณีไทโส้เป็นต้น 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      
 โรงเรียนพะทายพิทยาคมมีหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดำเนินการพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสตูร
สถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมตามความสามารถของผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
 โรงเรียนพะทายพิทยาคมมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนใช้สื่อการสอนที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรยีน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้ตามศักยภาพ มีการกับติดตามนิเทศการสอนที่ดีเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีระบบตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีการ
ใช้ Application ต่างๆ ในปัจจุบันเข้ามาสู่กระบวนจัดการเรียนการสอน เช่น Application for Education ที่
มีความหลากหลาย เช่น Google Class room, Zoom, Google Meet, Line Group, และห้องเรียนออนไลน์
บนเพจ Facebook เป็นต้น 
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 จุดที่ควรพัฒนา 

  ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาให้เพ่ิมขึ้นทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  
            2. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เช่น คำสั่ง ข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากนทางการศึกษา แผน

จัดการเรียนรู้ การไปราชการ การขยายผลการรายงานไปราชการ แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

           ๓. ควรได้รับการติดตามนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด 

           ๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกโรงเรียน 
           ๕.พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียน 
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คำนำ 

  ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที ่กำหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้ มาตรฐานการ ศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ มติ
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/2๕๖๑ เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.    
๒๕61 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิด
สอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ 
  ดังนั้น  โรงเรียนพะทายพิทยาคม ได้ดำเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี ่ยวข้องทุกปีก
การศึกษาและได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖4  เสนอต่อเขตพื ้นที ่  และผู ้ที ่เกี ่ยวข ้อง  
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล   สำหรับสถานศึกษานำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูล
สำหรับเขตพื้นที่นำไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน  โดยเขตพื้นที่  และเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามลำดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดทำรายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 

       (นางภัทรวดี  มีระหงษ์) 
                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษามีการ
จัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี   

 ดังนั้นโรงเรียนพะทายพิทยาคม จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 

คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนิน
กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษาการ
จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖4  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความ
เห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

  

                            

       (นายวิชัย   สุรินาม) 
                                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                           โรงเรียนพะทายพิทยาคม 
                                                    วันที ่๒๕ เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
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สารบัญ 

 

ส่วนที่            หน้า 

 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                                         ก 
 • คำนำ                                      ง        
          • ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา                                                   จ 
          • สารบัญ                                                                                               ฉ 

๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        
               • ข้อมูลทั่วไป           ๑  
               • อาคารสถานที่ (ผังโรงเรียน)                    ๒ 
               • ข้อมูลครูและบุคลากร                        ๓                 
               • ข้อมูลนักเรียน                                                                                   ๓  

 ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                                     
               • มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน                                                          ๘ 
               • มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ      ๑๘                    
              • มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ             ๒๑ 
               • ผลการประเมินภาพรวม                                                                  ๒๔ 
  

     4. ภาคผนวก    

               • สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                  ปีการศึกษา  ๒๕๖4 
               • กำหนดทิศทางองค์การของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
               • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม/รอบสี่ 
               • ผลงานเชิงประจักษ์      
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ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ โรงเรียนพะทายพิทยาคม  
ที่อยู ่ ๙๗ หมู่ ๖ ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  
รหัสไปรษณีย์   ๔๘๑๒๐ โทร ๐-๔๒-๕๓๐-๗๔๓ โทรสาร ๐-๔๒๖๖-๐๔๔๒   
E-mail: ptp.school@gmaill.com  website http://www.ptp.ac.th/ 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
โรงเรียนพะทายพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  
เปิดสอน  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑ โรงเรียนพะทายพิทยาคมจากภาพถ่ายดาวทียม 
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ลานกิจกรรม เข้าแถวเครารพธงชาต ิ

๑.๒ อาคารสถานที่(ผังโรงเรียน)  
 
 
 
 
 
  
 
  
  

 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 แผนผังโรงเรียนพะทายพิทยาคม 
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๑.๓  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖4 ๒ ๒๖ 1 3 3 
 
๑.๔  ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖4  รวม ๕๒๓ คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 1๔  มิถุนายน ๒๕๖4) 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
รวม

ทั้งสิ้น 
 

จำนวนห้อง  ๔ ๔ ๔ ๓ ๓ ๒ ๒๐ 
เพศ ชาย ๕๐ ๕๗ ๔๘ ๒๕ ๒๐ ๑๕ ๒๑๕ 

หญิง ๖๑ ๕๔ ๕๒ ๔๗ ๕๙ ๓๕ ๓๐๘ 
รวม  ๑๑๑ ๑๑๑ ๑๐๐ ๗๒ ๗๙ ๕๐ ๕๒๓ 

เฉลี่ยต่อห้อง  ๒๘:๑ ๒๘:๑ ๒๕:๑ ๒๔:๑ ๒๗:๑ ๒๕:๑ ๒๗:๑ 
 
๑.๕ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  
  
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนระดับ 3 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 256๔ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ภาษาไทย 42.34 21.88 33.64 46.27 58.43 76.42 

คณิตศาสตร ์ 63.50 57.00 30.00 86.36 65.66 40.57 
วิทยาศาสตร์ 64.00 50.50 36.36 43.94 70.48 66.98 
สังคมศึกษาฯ 56.50 64.00 51.36 46.21 86.75 80.19 
สุขศึกษาฯ 75.50 94.50 93.64 49.24 68.67 64.15 

ศิลปะ 56.50 47.00 50.00 42.42 64.46 68.87 
การงานอาชีพ 85.00 66.50 51.36 48.48 72.29 81.13 

ภาษาต่างประเทศ 41.50 69.50 38.18 60.61 81.93 47.17 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ภาพรวม 
๔๔.๖๖ 
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๑.๖ ข้อมูลการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  

ระดับชั้น ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 
จำนวน
นักเรียน 

ม.1 62 23 26 111 

ม.2 58 26 28 112 

ม.3 55 26 23 104 

ม.4 49 11 6 66 

ม.5 40 20 23 83 

ม.6 32 12 8 52 

รวม 296 118 114 528 
 

**ข้อมูลอ้างอิงจากระบบ SGS โรงเรียนพะทายพิทยาคม 
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85 84 81 60 60 44

414

26 28 23 6 23 8

114
111 112 104

66 83
52

528

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564

ดีเยี่ยม ดี จ  ำนวนนกัเรยีน

๑.๗ ข้อมูลค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๔๖๔ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับชั้น ดีเยี่ยม ดี ผ่าน จำนวน
นักเรียน 

ม.1 85 26 0 111 

ม.2 84 28 0 112 

ม.3 81 23 0 104 

ม.4 60 6 0 66 

ม.5 60 23 0 83 

ม.6 44 8 0 52 

รวม 296 118 114 528 
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๑.๘  ข้อมูลการทดสอบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เทียบเคียง 2 ปีการศึกษา 

โรงเรียนพะทายพิทยาคม  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 

วิชา ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 หมายเหตุ 

ภาษาไทย 49.39 44.60 ลด -4.79 

สังคม       

ภาษาอังกฤษ 29.57 23.81 ลด -5.76 

คณิตศาสตร ์ 20.08 20.64 เพ่ิม 0.56 

วิทยาศาสตร์ 26.55 26.83 เพ่ิม 0.28 
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ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O - NET)  
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เทียบเคียง 2 ปีการศึกษา

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    

 คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เทียบเคียง 2 ปีการศึกษา   

 โรงเรียนพะทายพิทยาคม  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม   

 วิชา ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ   

 ภาษาไทย 36.52 39.20 เพ่ิม 2.68   

 สังคม 33.94 33.35 ลด - 0.59   

 ภาษาอังกฤษ 22.88 19.62 ลด -3.26   

 คณิตศาสตร ์ 18.13 17.19 ลด -0.94   

 วิทยาศาสตร์ 28.32 26.59 ลด -1.73   
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ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O - NET)  
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทียบเคียง 2 ปีการศึกษา

ปี 2563 ปี 2564
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ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
๑. วิธีดำเนินการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานแห่งการเรียนรู้  
เพ่ือให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิค 2019 มีการ
กำหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายช่องทางในการเรียนรู้  มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรของ
สถานศึกษา เช่น โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่าน 
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ อาทิ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ, กรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์, กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ/A-math  กิจกรรมประกวดการแต่ง
กลอน/การเขียนเรียงความเนื่องในวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันคริสต์มาส ส่งเสริมกความถนัดของผู้เรียนตาม
ความสนใจในกิจกรรมชุมนุมที่มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นต้น และส่งเสริมให้
ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๔ อย่างต่อเนื่อง  มีการบูรณาหลักสูตรท้องถิ่น
เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ มีการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพ่ือนำผล
ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนต่อไปในอนาคต  
 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ผ่านการเรียนรู้รูปแบบของการค้นคว้าอิสระ  
(Independent Study : IS) ,การเรียนรู้ด้วยโครงงานและ มีการเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรสถานศึกษากับงาน
นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม “อาชีวนวัตวิถ”ี เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
การประกอบอาชีพที่สุจริต เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเข้าสู่สังคมแรงงานที่มีประสิทธิภาพโดย 
คำนึงถึงบริบทของชุมชนที่ตั้งของสถานศึกษา  
 สถานศึกษาเน้นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีทางการศึกษา เปิดระบบ Free WIFI ให้กับผู้เรียนทุก
ระดับชั้น  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงเทคโนโลยีในการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ มุ่งเน้น
ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวะ 
สถาณกาณป์ัจจุบัน โดยไม่จำกัดรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้นสามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนการสอนเกีย่วกับการเขียน Code หรือการเขียนคำสั่ง  
สั่งการหุ่นยนต์  กิจกรรมการเรียน I ROBOT และความสามารถด้านดนตรี ความสามารถด้านกีฬา สำหรับ
ผู้เรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษ 
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          ในปีการการศึกษา ๒๕๖๔ สถานศึกษา ได้มีการเปิดหลักสูตรเพ่ิมเติมจาก สายวิทย์-คณิต   
จำนวน ๒ ห้อง และหลักสูตรสูตรสายศิลป์ ภาษาอังกฤษ-จีน จำนวน ๑ ห้อง ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จาก
ความต้องการของชุมชน และผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕   
ผู้เรียนให้ความสนใจในหลักสูตรทางด้านสายภาษาอย่างต่อเนื่อง และผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพที่สุจริต ผ่านกิจกรรมการ
แนะแนวศึกษาต่อชองสถานศึกษา 
   มีการจัดโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ อาทิ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรยิ์ เช่น กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ , กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า-สุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินิ, กิจกรรมวันชาติ, กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, กิจกรรมประเพณีไทโส้, 
โครงการทัศนศึกษา, กิจกรรมวันสุนทรภู่, กิจกรรมวันภาษาไทย เป็นต้น 
 นอกจากนีส้ถานศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีภายใต้กรอบนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเชพร ๔ สมัย มีการสังเคราะห์ข้อมูลจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากการเยี่ยมบ้าน ทั้งการ
ประเมิน  SDQ และการประเมิน EQ  ผ่านระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง ในการประเมินแบบ E-SERVIC 
 จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทสี่ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓) โรงเรียนพะทายพิทยาคมได้
มีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น “นครพนมศึกษา” ในการศึกษา ๒๕๖๒  และได้ปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่นเป็น
การบูรณากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ท้องถิ่นทุกระดับชั้น 
 
๒. ผลการดำเนินการพัฒนา 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 

๑.๑ ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ พบว่า  
นักเรียนจำนวน ๕๔๙ คน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๘๗  
(สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๗.๘๐) 
 ๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา พบว่า นักเรียนจำนวน ๕๔๙ คน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  
๘๐.๘๗ (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๘.๔๙) **ผลการประเมินอ้างอิงจากคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์ใน
ระบบ SGS ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔* 

๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผู้เรียนในระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๔, และ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้ผ่านกระบวนการการเรียนรู้แบบ Independent Study : 
IS และการเรียนรู้ผ่านโครงงาน/กิจกรรม I ROBOT  ตามความสนใจของผู้เรียน จำนวนนักเรียนเฉลี่ยภาคเรียน
ที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ คือ ๓๗๙ คน พบว่า นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่มได้เป็น
อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการทำโครงงานอาชีพ การเขียน Code คำสั่งหุ่นยนต์   มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๙.๗๖)  
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๑.๔ มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า นักเรียนจำนวน ๕๔๙ คน 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๒.๖๖) ประเมินผล
จากการที่สถานศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับสามารถเข้าถึงสัญญาณ Free WIFI ของสถานศึกษาได้ ซึ่งมีช่องทางใน
การเชื่อมจากจุดปล่อยสัญญาณ PTP1 WIF – PTP5 WIFI และในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิค 
๒๐๑๙ นักเรียนส่วนใหญ่จำเป็นต้องเข้าห้องเรียนออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ในกลุ่ม 
Facebook, Line Application, Zoom Application, Google Class Room หรือในรูปแบบต่างๆ  
ที่เอ้ืออำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยคำนึงถึงบริบทของชุมชนที่ตั้ง
สถานศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายของสถานศึกษา มุ่งเน้นสุขภาวอนามัยมที่ดี
ภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ๔ สมัย และสถานศึกษาปลอดภัย  
 

๑.๕ ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
44.66 (ต่ำกว่ามาตรฐานสถานศึกษาที่มีค่าเป้าหมายอยู่ที่ ๗๖.๒๗)      
  ผลการดำเนินการพัฒนาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ ค่าเฉลี่ย
ของผู้เรียนที่ได้คะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้มีดังนี้สรุป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนระดับ 3 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 256๔ 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 42.34 21.88 33.64 46.27 58.43 76.42 
คณิตศาสตร ์ 63.50 57.00 30.00 86.36 65.66 40.57 
วิทยาศาสตร์ 64.00 50.50 36.36 43.94 70.48 66.98 
สังคมศึกษาฯ 56.50 64.00 51.36 46.21 86.75 80.19 
สุขศึกษาฯ 75.50 94.50 93.64 49.24 68.67 64.15 

ศิลปะ 56.50 47.00 50.00 42.42 64.46 68.87 
การงานอาชีพ 85.00 66.50 51.36 48.48 72.29 81.13 

ภาษาต่างประเทศ 41.50 69.50 38.18 60.61 81.93 47.17 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ภาพรวม 
๔๔.๖๖ 
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ตารางเปรียบเทียบคะแนนระดับ 3 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 256๒ , 2563 และ ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 จากตารางเปรียบเทียบคะแนนระดับ 3 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 256๒ , 2563 และ ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า  

ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓ เพ่ิมขึ้นและพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ มี
พัฒนาการผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓ เพ่ิมขึ้น และพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี ส่วนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ ผลสัมฤทธิ์พัฒนาเพ่ิมข้ึน ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและศิลปะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนระดับ ๓ ลดลง ทั้ง  
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 เปรียบเทียบคะแนนระดับ 3 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 256๒ และ ปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 

ปีการศึกษา 2562 2563 2564 เพิ่ม/ลด 2562 2563 2564 เพิ่ม/ลด 2562 2563 2564 เพิ่ม/ลด 
ภาษาไทย 41.99 ๕๘.๕๕ 42.34 -16.21 37.11 ๖๐.๖๒ 21.88 -๓๘.๗๔ 53.77 ๕๙.๐๙ 33.64 -25.45 

คณิตศาสตร ์ 50.34 ๒๘.๘๒ 63.50 +34.68 36.35 ๓๔.๙๖ 57.00 +๒๒.๓๑ 44.37 ๕๐.๙๑ 30.00 -20.91 
วิทยาศาสตร์ 37.10 ๔๐.๒๖ 64.00 +23.74* 35.64 ๔๘.๖๗ 50.50 +๑.๘๓* 40.86 ๕๓.๑๘ 36.36 -16.82 
สังคมศึกษาฯ 40.92 ๓๙.๐๘ 56.50 +๑๗.๔๒ 38.62 ๔๗.๓๕ 64.00 +๑๖.๖๕ 61.94 ๖๐.๙๑ 51.36 -9.55 
สุขศึกษาฯ 89.60 ๕๖.๙๒ 75.50 +๑๗.๕๘ 85.57 ๖๙.๐๓ 94.50 +๒๕.๔๗ 83.68 ๙๔.๕๕ 93.64 -0.91 

ศิลปะ 48.32 ๕๓.๒๗ 56.50 +๓.๒๓* 75.58 ๖๔.๖๐ 47.00 -๑๗.๖๐ 72.04 ๖๑.๘๒ 50.00 -11.82 
การงานอาชีพ 81.90 ๕๔.๐๙ 85.00 +๓๐.๙๑ 63.19 ๖๕.๔๙ 66.50 +๑.๐๑* 76.96 ๗๒.๗๓ 51.36 -21.37 

ภาษาต่างประเทศ 31.06 ๓๔.๗๓ 41.50 +๑๐.๔๔* 25.73 ๔๒.๐๔ 69.50 +๒๔.๔๖ 47.72 ๖๒.๗๓ 38.18 -24.55 

หน้า ๑๑ 
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ตารางเปรียบเทียบคะแนนระดับ 3 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 256๒ , 2563 และ ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย 

 
 

 จากตารางเปรียบเทียบคะแนนระดับ 3 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 256๒ , 2563 และ ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า  
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓ เพิ่มขึ้นและพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบ

ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ลดลง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓ เพ่ิมขึ้น และพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบข้อมูล
ย้อนหลัง ๓ ปี ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์เพ่ิมข้ึน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียน
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์เพิ่มข้ึน 

 เปรียบเทียบคะแนนระดับ 3 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 256๒ และ ปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ปีการศึกษา 2562 2563 2564 เพิ่ม/ลด 2562 2563 2564 เพิ่ม/ลด 2562 2563 2564 เพิ่ม/ลด 
ภาษาไทย 58.77 ๖๐.๘๙ 46.27 -14.62 76.25 ๖๗.๕๔ 58.43 -9.11 88.41 ๕๕.๗๗ 76.42 +20.65 

คณิตศาสตร ์ 42.11 ๕๒.๔๘ 86.36 +33.88* 43.89 ๕๐.๘๘ 65.66 +14.78* 49.28 ๔๒.๓๑ 40.57 -1.74 
วิทยาศาสตร์ 28.95 ๕๐.๐๐ 43.94 -6.06 59.09 ๕๕.๒๖ 70.48 +15.22 43.48 ๓๕.๕๘ 66.98 +31.40 
สังคมศึกษาฯ 58.77 ๖๘.๓๒ 46.21 -22.11 79.99 ๘๕.๐๙ 86.75 +1.66* 87.68 ๗๕.๐๐ 80.19 +5.19 
สุขศึกษาฯ 95.62 ๙๒.๐๘ 49.24 -42.84 98.10 ๗๑.๐๕ 68.67 -2.38 100.00 ๘๔.๖๒ 64.15 -20.47 

ศิลปะ 95.62 ๙๘.๕๑ 42.42 -56.09 99.04 ๘๒.๔๖ 64.46 -18.00 95.65 ๘๒.๖๙ 68.87 -13.82 
การงานอาชีพ 83.34 ๙๐.๑๐ 48.48 -41.62 78.92 ๗๗.๑๙ 72.29 -4.90 89.13 ๗๖.๙๒ 81.13 +4.21 

ภาษาต่างประเทศ 55.27 ๖๙.๘๐ 60.61 -9.19 72.46 ๘๔.๒๑ 81.93 -2.28 72.47 ๗๔.๐๔ 47.17 -26.87 

หน้า ๑๒ 



 

รายงานประจำปขีองสถานศึกษา โรงเรียนพะทายพิทยาคม ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ หนา้ ๑๓ 

 

 
  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สามารถสังเคราะห์ข้อมูล
ตารางไดด้ังนี้ 
 

 ตารางแสดงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อเทียบเคียงข้อมูล ๓ ปีย้อนหลังค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

วิชา 
ปีการศึกษา 

 256๒ 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 

เทียบเคียงจาก  
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓-๕๕๖๔ 

ผลพัฒนาข้อมูล 
๓ ปีย้อนหลัง
ค่าเฉลี่ยระดับ

โรงเรียน 
ภาษาไทย ๕๐.๒๓ 49.39 44.60 ลด -4.79 ลด 

สังคม  
ภาษาอังกฤษ ๓๑.๕๙ 29.57 23.81 ลด -5.76 ลด 
คณิตศาสตร ์ ๒๒.๖๒ 20.08 20.64 เพ่ิม 0.56 เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๐๗ 26.55 26.83 เพ่ิม 0.28 เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 

 

จากตางสามารถสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สามารถสังเคราะห์ข้อมูลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระกา
เรียนรู้วิทยศาสตร์  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบเคียงข้อมูล ๓ ปี
ย้อนหลังค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 
 

ตารางแสดงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเทียบเคียงข้อมูล ๓ ปีย้อนหลังค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

วิชา 
ปีการศึกษา 

 256๒ 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 

เทียบเคียงจาก  
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓-๕๕๖๔ 

ผลพัฒนาข้อมูล 
๓ ปีย้อนหลัง
ค่าเฉลี่ยระดับ

โรงเรียน 
ภาษาไทย ๓๗.๐๑ 36.52 39.20 เพ่ิม 2.68 เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 

สังคม ๓๓.๕๔ 33.94 33.35 ลด - 0.59 ลด 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๕๙ 22.88 19.62 ลด -3.26 ลด 
คณิตศาสตร ์ ๑๗.๙๓ 18.13 17.19 ลด -0.94 ลด 
วิทยาศาสตร์ ๒๕.๓๘ 28.32 26.59 ลด -1.73 ลด 

 

จากตางสามารถสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สามารถสังเคราะห์ข้อมูลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบเคียงข้อมูล ๓ ปีย้อนหลังค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 
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๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 
  จากตารางการศึกษาระดับที่สูงขึ้น/ประกอบอาชีพของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า การศึกษาต่อสถานศึกษาเดิม/สถานศึกษาสายสามัญอ่ืนๆ/ระดับ
มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๖ รองลงมาการศึกษาต่อระดับ ปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ 
๓๕.๗๑  และประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๒  สรุปภาพรวม การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษาร้อยละ ๗๘.๘๙ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

การศึกษาระดับที่สูงข้ึน/ประกอบอาชีพ 
ศึกษาต่อสถานศึกษา

เดิม/ 
สถานศึกษาสาย

สามัญอ่ืนๆ/ระดับ
มหาวิทยาลัย 

ศึกษาต่อระดับ ปวช./
ปวส. 

ประกอบอาชีพ รวม 

ม.๓ 57 47 12 116 
ม.๖ 35 13 4 54 
รวม 92 60 16 168 

ค่าเฉลี่ยการศึกษา
ระดับท่ีสูงขึ้น/
ประกอบอาชีพ 

54.76 35.71 9.52 100.00 
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ตารางท่ี ๑ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๘๐.๙๙ ๙๐.๒๕ ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๗๘.๘๑ ๘๔.๔๐ ยอดเยี่ยม 

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ 

๗๗.๘๐ ๘๐.๘๗ ดีเลิศ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  

๗๘.๔๙ ๘๐.๘๗ ดีเลิศ 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๙.๗๖ ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  

๘๒.๖๖ ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ๗๖.๒๗ ๔๔.๖๖ กำลังพัฒนา 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๗๘.๘๙ ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

 
 ๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๒.๑ การการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดประจำปีการศึกษา ๒๔๖๔ 
สามารถสรุปผลการประเมินตาม ระบบ SGS ของสถานศึกษาได้ดังนี้  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ผลสรุปภาพรวมของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่อยู่ในระดับเกณฑ์ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ (สูงกว่าหมายของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๖.๕๓)  

ระดับชั้น ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 
จำนวน
นักเรียน 

ม.1 76.58 23.42 0.00 111 

ม.2 75.00 25.00 0.00 112 

ม.3 77.88 22.12 0.00 104 

ม.4 90.91 9.09 0.00 66 

ม.5 72.29 27.71 0.00 83 

ม.6 84.62 15.38 0.00 52 

ค่าเฉลี่ยรวม 79.55 20.45 0.00 ๕๒๘ 



 

รายงานประจำปขีองสถานศึกษา โรงเรียนพะทายพิทยาคม ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ หนา้ ๑๖ 

 

 
 

๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยประเมินจากคะแนนคุณลักษณอันพึงประสงค์ และ 
การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีไทโส้ที่จัดขึ้นในชุมชน
ตำบลพะทาย ซึ่งผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้สถานศึกษายังมีการส่งเสริมการแต่งกายชนเผ่าไทโส้ทุก
วันศุกร์เป็นประจำต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (สูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา ร้อยละ ๗๙.๖๓) 

๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
บนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง เนื่องจากสภาพบริบทสถานศึกษาอยู่บริเวณชายแดน
ริมแม่น้ำโขง และอาชีพส่วนใหญ่ของผู้ปกครองอยู่ในรูปแบบการรับจ้างกรีดน้ำยางพารา ซึ่งมีท้ังผู้ปกครองที่
เป็นคนเชื้อสายลาวและอพยพมาจากถ่ินอ่ืน จึงมีผู้เรียนที่ความหลากหลายซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และ
เป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม อาทิ กิจกรรมส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมในคาบที่ ๘ โดยผู้อบรมจะมีผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้ด้านจริยธรรม และ 
ดำเนินการสวดมนต์ ทำสมาธิจากคณะกรรมนักเรียน อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
(สูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษาร้อยละ ๗๙.๖๓)        

๒.๔ เนื่องจากสถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ๓ สมัยจึงมีการเก็บสถิติ
ข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกายที่มีน้ำหนักส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาชนิด ผู้มีเรียนมีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภาคีเครือข่าย
ระดับชุมชน เช่น  องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะทาย สถานี
ตำรวจภูธรตำบลพะทาย  กรมการขนส่งจราจรทางบก จังหวัดนครพนม งานอนามัยโรงเรียน และกิจการ
นักเรียนของสถานศึกษา นอกจากนี้ยัง มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 
10 ประการ ผู้เรียนยังได้รับความรู้เรื่องหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และ
อบายมุข มีการเข้าร่วมอบรมต่อต้านยาเสพติด อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรู้จราจรเบื้องต้นเพ่ือนำไปใช้
ทดสอบใบอนุญาตขับข่ีจักรยานยนต์ให้แก่ผู้เรียน  และมีการประเมินสุขภาวะของผู้เรียนผ่านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และนำผลที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ผลประเมินในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
84.42 
(สูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษาร้อยละ ๘๓.๑๓)  
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ตารางท่ี ๒ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน    

๑.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ๘๒.๙๙ ๙๖.๑๑ ยอดเยี่ยม 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

กำหนด 
๘๖.๕๓ ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๗๙.๙๓ ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๘๒.๓๗ ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ๘๓.๑๓ 84.42 

 
ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน สูงกว่าเป้าหมาย 
 
จุดเด่น 
 ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน คือ ผู้เรียนสามารถพัฒนาอย่างรอบความรู้ความสามารถ 
ตามศักยภาพที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มี
ความหลากหลายทำให้ ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ เป็นพลเมืองที่ดี ส่งผลให้มี 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็น ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และผลการปฏิบัติเป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และ 
ผลการปฏิบัติสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

3. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และ 
ผลการปฏิบัติสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
 4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ภายใตโ้ครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ๓ สมัย  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. พัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณให้เพ่ิมขึ้น 

๒. พัฒนา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

๓. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระให้มีผลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
๑. วิธีดำเนินการพัฒนา 

โรงเรียนพะทายพิทยาคม มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) 
ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ เน้นผู้เรียนและความต้องการของชุมชนเป็นหลัก มีกระจายอำนาจ และการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา จัดการประชุมระดมความคิดเห็น 
วางแผน จัดทำแผนประจำปี กำหนดเป้าหมายในการจัดศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษานโยบายของ
รัฐและของสำนักงานพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มบริหาร และทุกกลุ่มบริหารงานมีกรอบการ
ทำงานและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของโรงเรียน (SWOT Analysis) โดยอาศัย
ภาคีเครือข่ายของชุมชน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะทาย 
ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องในการ
กำหนดทิศทางของโรงเรียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งตัวผู้เรียนและชุมชน 
 ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรจาก 
การจัดการเรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครอง นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มทุกเป้าหมาย  

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการกำกับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง จัดอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ให้บุคลากรพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลายตามสภาพจริง จัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้ครู การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองใการศึกษาต่อ การ
จัดทำผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประกวดผลงาน รางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนด 
ค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ชัดเจน ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่าง มีระบบการนิเทศภาย ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง จากการรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 

ในการการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพด้วย
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียน 
รวมไปถึงการติดตั้ง ดูแลซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้พร้อมใช้งานทั้งก่อนเปิดภาค
เรียน และระหว่างภาคเรียน เช่น โปรเจคเตอร์ ทีวี เครื่องเสียง เป็นต้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณโรงเรียน
สะอาดสวยงาม ปลอดภัยและร่มรื่นเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้
ประโยชน์อย่างเต็มตามศักยภาพ ภายใต้การกำกับดูแลโรงเรียนรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย สมัยที่ ๕ ระดับ 
 ดีมาก มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยมี
สัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดให้มีห้องเรียนคุณภาพ ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีความหลากหลายง่ายต่อการเข้าถึงและการใช้งานของผู้เรียน 
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๒. ผลการดำเนินการพัฒนา 
 จากการที่โรงเรียนได้ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ส่งผลให้การบริหารจัด 
การศึกษาของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพรอบด้าน สามารถอภิปรายผลการประเมินได้
ดังนี้ 

1. โรงเรียนพะทายพิทยาคมมีแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาได้จริง และ สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดมีโล่รางวัลการอย่างเป็นรูปธรรม มีร่องรอยหลักฐานการ
ดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน   

2. มีและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม คลอบคลุม
งานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการกำกับติดจากการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้มีการทำข้อตกลง
การพัฒนางานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ  
 3. โรงเรียนพะทายพิทยาคมได้มีการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๐) ครบถ้วน  

4. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ได้แก่ การศึกษาต่อ การทำผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือให้เลื่อนหรือมีวิทยฐานะสูงขึ้น การอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพในสายงาน ส่งผลให้
ครูและบุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และใน ๑ สัปดาห์ คาบท่ี ๙ ของวันพฤหัสดี และวันศุกร์ เข้าสู่
กระบวน PLC  มีการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ หรือมีความสนใจเป็นพิเศษโดยให้โอกาสอย่าง
เท่าเทียม   

5. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาคารสถานที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่อยู่เสมอ ภายใต้กรอบเงื่อนไขสถานศึกษา
ปลอดภัย ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

6. โรงเรียนพะทายพิทยาคมได้จัดหา ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ครอบคลุม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล ส่งผลให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ศึกษา
ค้นคว้า เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้อย่างทั่วถึงและบุคลากรสามารถเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย 
 ส่งผลให้โรงเรียนพะทายพิทยาคมได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ๓ สมัย และ
รางวัลสถานสถานศึกษาปลอดภัย สมัยท่ี ๕ ระดับดีมาก  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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ตารางท่ี ๓ ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘๒.๒๐ ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ๘๓.๑๓ ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๘๑.๑๐ ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๘๐.๑๐ ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๗๖.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๘๒.๕๓ ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๘๓.๙๖ ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน ตามเป้าหมาย 
 
จุดเด่น 
 โรงเรียนพะทายพิทยาคมมีหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดำเนินการพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมตามความสามารถของผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เช่น คำสั่ง ข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 แผนจัดการเรียนรู้ การไปราชการ และการขยายผลการรายงานไปราชการ แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒. จากปีการศึกษา ๒๕๖๑ -๒๖๕๖๔ ควรได้รับการติดตามนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจำปขีองสถานศึกษา โรงเรียนพะทายพิทยาคม ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ หนา้ ๒๑ 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
๑. วิธีดำเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนพะทายพิทยาคมได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ บริบทของชุมชนส่งผลให ้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน 
(Project-based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) การจัดการเรียนรู้
แนวสะเต็มศึกษา(STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผน 
การเรียนและรายวิชาเพ่ิมเติมที่ตรงกับความต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอน 
แบบค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน สนับสนุนให้ครูสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพศึกษา สนับสนุนให้ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียน ให้ครูได้พัฒนา
ตนเองเองอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
๒. ผลการดำเนินการพัฒนา 
 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รายบุคคลระหว่างครูผู้สอนกับหัวหน้ากลุ่มสาระ และหัวหน้ากลุ่มสาระกับรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
และผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ประเมินได้จาก
การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของทุกรายวิชา มีการนิเทศการสอนคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งภาคเรียนที่ 1 
และภาคเรียนที่ 2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยสร้างความตระหนักและให้
ความรู้ผ่านกระบวนการ 
  ๑.๑) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
  ๑.๒) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning มากกว่า 1 นวัตกรรม/คน   
คิดเป็นร้อยละ  ๘๗.๑๐ 
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2. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูทุกกลุ่มสาระ 
เรียนรู้จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้ Application for Education ที่มีความหลากหลาย 
เช่น Google Class room, Zoom, Google Meet, Line Group, และห้องเรียนออนไลน์บนเพจ Facebook 
  ๒.๑) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มากว่า ๑ แหล่งการเรียนรู้  
คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
  ๒.๒) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถใช้ Application for Education สำหรับ มากว่า 1 
Application และผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
  ๒.๓) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง  
คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๖๕ 
 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูจัดสภาพความพร้อมที่จะดำเนินการเรียนการสอนให้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุข ครูเตรียมและวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ิมแรงจูงใจระหว่างเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ภายใต้
การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนไว้อย่างดี มีความสะดวกสบายอย่างมาก และ
อุปกรณ์ด้าน ICT ครบครัน รวมถึงการดำเนินงานของงานแนะแนวที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนทางด้าน
การเรียนและด้านพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย่างเป็นระบบและหลากหลายตาม
ความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
การประเมินพฤติกรรมนักเรียน การประเมินความรู้โดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลัง
เรียนและนำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน อีกทั้งยังมีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนจัดการ
เรียนการสอน สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
  ๔.๑) ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ  
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
  ๔.๒)  ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การนิเทศชั้นเรียน และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของครูใน 
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันโดยโรงเรียนจัดให้มีชั่วโมงสำหรับจัดกิจกรรมชุมชน 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 1๐๐.๐๐  
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการด้านจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญ 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

๘๒.๑๔ ๙๗.๔๘ ยอดเยี่ยม 

1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

๘๒.๘๐ ๙๓.๘๕ ยอดเยี่ยม 

2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๘๒.๘๐ ๙๓.๕๕ ยอดเยี่ยม 

3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๑.๑๓ ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

๘๑.๑๓ ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๘๑.๑๓ ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน ตามเป้าหมาย 
 
จุดเด่น 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพะทายพิทยาคม มีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจ 
ในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนพัฒนาความรู้
ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้เรียนเพ่ือนำไปสู่แนวทางการช่วย
ส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบรายบุคคล 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ครูผู้สอนควรมีสื่อที่การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  
 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรมีการจัดทำทะเบียนสื่อการสอนให้เป็นระบบ และสามารถนำไปใช้ได้จริง 
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 

1.ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเย่ียม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๘๐.๙๙ ๙๐.๒๕ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคดิคำนวณ ๗๗.๘๐ ๘๐.๘๗ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๒. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลีย่นความคดิเห็น และแก้ปญัหา 

๗๘.๔๙ ๘๐.๘๗ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๙.๗๖ ๑๐๐.๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ๘๒.๖๖ ๑๐๐.๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๕. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสตูรสถานศึกษา ๗๖.๒๗ ๔๔.๖๖ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ๗๘.๘๙ ๑๐๐.๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๘๒.๙๙ ๙๖.๑๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 

๑. การมคีุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษากำหนด ๘๖.๕๓ ๑๐๐.๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๒. ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๗๙.๙๓ ๑๐๐.๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๓. การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๘๒.๓๗ ๑๐๐.๐๐ ตามค่าเป้าหมาย 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ๘๓.๑๓ 84.42 ตามค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘๒.๒๐ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 

1. มีเป้าหมายวสิัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ๘๓.๑๓ ๑๐๐.๐๐ ตามค่าเป้าหมาย 
2. มีระบบบริหารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา ๘๑.๑๐ ๑๐๐.๐๐ ตามค่าเป้าหมาย 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลกัสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปา้หมาย 

๘๐.๑๐ ๑๐๐.๐๐ ตามค่าเป้าหมาย 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๗๖.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ตามค่าเป้าหมาย 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

๘๒.๕๓ ๑๐๐.๐๐ ตามค่าเป้าหมาย 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

๘๓.๙๖ ๑๐๐.๐๐ ตามค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๘๒.๑๔ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 
1.จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

๘๒.๘๐ ๙๓.๘๕ ตามค่าเป้าหมาย 

 2.ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ ๘๒.๘๐ ๙๓.๕๕ ตามค่าเป้าหมาย 
 3.มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก ๘๑.๑๓ ๑๐๐.๐๐ ตามค่าเป้าหมาย 
 4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรยีน ๘๑.๑๓ ๑๐๐.๐๐ ตามค่าเป้าหมาย 

 
5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้

๘๑.๑๓ ๑๐๐.๐๐ ตามค่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวม ยอดเย่ียม 
 



 

รายงานประจำปขีองสถานศึกษา โรงเรียนพะทายพิทยาคม ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ หนา้ ๒๕ 

 

 
2.หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  จากการประเมินของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนที่เกี่ยวก้องในการจัดทำรายงานประจำปีของ
สถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

   
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน หลักฐาน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดคำนวณ 

ระบบ SGS, ปพ.5, ชิ้นงาน และผลงานักเรียน 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

แผนการจัดการเรียนรู้, ปพ.5 
รายงานโครงการ, ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และชุมนุม 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โครงงานนักเรียน ,ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน,โครงงานหุ่นยนต์ 
กิจกรรมแบกเป้สะพายกล้อง, ข้อมูลการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ระบบ SGS และ ปพ. ต่างๆ 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โครงงานวิชาการ, กิจกรรมลดเวลาเรียน, 
สรุปการศึกษาต่อ 

๑.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  สรุปมีคุณลักษณะพึงประสงค์, ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน, รายงานโครงการคุณธรรม และจริยธรรม 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  การแต่งกายไทโส้, รายงานกิจกรรมวันสำคัญ,  

รายงานกิจกรรมไทโซ้, โครงการเศรษฐกิจพอเพียง,
รายงานกิจกรรมการแสดงดนตรีของนักเรียน 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

รายงานโครงการและกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญ, การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี, การจัดกิจกรรมไทโส้ 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดียอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ หลักฐาน 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน  

แผนพัฒนาโรงเรียน, แผนปฏิบัติการโรงเรียน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการโรงเรียน, รายงานโครงการต่าง ๆ,  
สมุดนิเทศรายบุคคล, ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

แผนการจัดการเรียนรู้, หลักสูตรสถานศึกษา,  
สมุดนิเทศชั้นเรียน 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  รายงานการประตนเองรายบุคคล(SAR),  
รายงานการไปราชการ, PLC, สถิติครูไปอบรม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

รายงานโครงการฝ่ายอาคารสถานที่,  
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้, บรรยากาศภายในห้องเรียน 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

วารสารโรงเรียน, Facebook โรงเรียน, เว็บไซต์โรงเรียน 

 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

หลักฐาน 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

หลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระ, ปพ. ต่าง ๆ, 
ชิ้นงานของนักเรียน, โครงงาน 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษา, ชิ้นงาน, บันทึกการใช้สื่อ, 
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ, ห้องสมุด, การงานใช้อินเทอร์เน็ต
ของนักเรียน 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก แผนการจัดการเรียนรู้, ผลงานนักเรียน, บรรยากาศใน
ชั้นเรียน 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ (บันทึกหลังแผน), งานวัดผล
ประเมินผล (SGS) 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้, PLC, โครงงานอาชีพ, การ
ขยายผลการอบรมของครู 
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   จากตารางแสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256๔ พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 13 ประเด็นพิจารณา สูงกว่า 
เป้าหมาย จำนวน ๘ ประเด็นพิจารณา และ ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดย 
ภาพรวมของการดำเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 
 
1. จุดเด่น 
 1.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน คือ ผู้เรียนสามารถพัฒนาอย่างรอบความรู้ความสามารถ ตาม
ศักยภาพที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มี
ความหลากหลายทำให้ ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ เป็นพลเมืองที่ดี  
 1.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนพะทายพิทยาคมกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดำเนินการพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 ๑.๓ มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพะทายพิทยาคม มีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจ 
ในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนมุ่งพัฒนาความรู้
ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
3. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
   ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาให้เพ่ิมข้ึนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  
         2. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เช่น คำสั่ง ข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากนทางการศึกษา แผน
จัดการเรียนรู้ การไปราชการ การขยายผลการรายงานไปราชการ แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
         ๓. ควรได้รับการติดตามนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด 
         ๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกโรงเรียน 
         ๕.พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ดีเลิศ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีเลิศ 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ยอดเยี่ยม 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  กำลังพัฒนา 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ยอดเยี่ยม 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ยอดเยี่ยม 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่อ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
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กำหนดทิศทางองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้กำหนดทิศทางองค์การไว้ ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

"องค์กรบริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูง มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย" 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และมี 
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 

2.เสริมสร้าง ศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีโอกาสและเข้าถึงบริการทาง 
การศึกษาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามสมรรถนะและ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพ่อเพียง 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลจากการมีส่วนร่วมของทุกภาค 

ส่วน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทีท่ันสมัยและมีความเชื่อมโยงทุกระดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ระดับประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรือมาตรฐานสากล active learning 
2. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค เป็นคนดีและมีความสุขในสังคม 
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4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
และเปน็มืออาชีพ 

5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหมดการ
บริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการศึกษามีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทุกระดับ 

7. บริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ “NKP Education 4.0 Model” 
จุดเน้น 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนที่สูงขึ้น มีวินัย พอเพียง สุจริตและจิตอาสา 
2. ด้านสวัสดิภาพผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีพ้ืนที่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิต 
3. ด้านทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู้และโรงเรียนแห่งนวัตกรรม 

ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
4. ด้านสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ด้านหลักธรรมาภิบาล คือ องค์กรคุณธรรม เขตและโรงเรียนสุจริต 

 6. ด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 
ค่านิยมหลักองค์กร (Core Values Organization) 

F-U-N = คนสำราญ งานสำเร็จ  Forward thinking = หัวก้าวหน้า รักการเรียนรู้ 
Unity = อยู่อย่างสามัคคี มีความเป็นหนึ่ง ประสานความร่วมมือ 
Noble mind = พึงมีคุณธรรม นำจิตใจ 
 

เครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายและนำแผนสู่การปฏิบัติ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยนายศักดา  ชัยภัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมพร้อมคณะมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในองค์การ 
เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษา โดยนำแนวคิดและเครื่องมือ "การบริหารจัดการภาครัฐ" 
หรือ PMQA (Public Sector Management Quality Award) มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ “NKP Education 
4.0 Model”  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในสังกัด   

 

วัตถุประสงค์ การกำหนด “NKP Education 4.0 Model”   
     (1) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมและสถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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              (2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ  ความมั่นใจให้แก่บุคลากรในกระบวนการ
ของการบริหารและการจัดการศึกษา ขับเคลื่อนกลยุทธให้มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
              (3) เพื่อให้หน่วยงานในองค์การได้ส่งมอบคุณค่าที่ดีทั ้งผลผลิตและบริการด้านการศึกษาให้แก่
ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษา   
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ดีเลิศ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีเลิศ 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ยอดเยี่ยม 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  กำลังพัฒนา 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ยอดเยี่ยม 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ยอดเยี่ยม 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่อ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
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 คำสั่งโรงเรียนพะทายพิทยาคม 
ที่ ๑๒/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
---------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนพะทายพิทยาคมจะจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา  
๒๕๖๒  เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครอง  ประชาชน  สังคม  และเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศรายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีเสนอต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ซึ่งจะได้
รวบรวมรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละโรงเรียนไปสังเคราะห์เป็นภาพรวม  เพื่อเป็น
สารสนเทศรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่และเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานต่อไป  และโรงเรียนพะทายพิทยาคมได้ยึดมาตรฐานการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งมี  ๓  มาตรฐาน ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
เป้าหมาย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ   
    ๑.๑  นางภัทรวดี  มีระหงษ์     ผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม     ประธานกรรมการ 
    ๑.๒  นายจิรพล  นามมีฤทธิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
    ๑.๓  นางวิลาวัณย์  แวงดสีอน   ครู คศ.๓   กรรมการ 
    ๑.๔  นายสยาม  คำชนะ   ครู คศ.๓   กรรมการ 
    ๑.๕  นางสาวพิชญภัค   สมปัญญา  ครู คศ.๓   กรรมการ  
    ๑.๖  นางสาวจริยาภรณ์   วิเศษศรี  ครู คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  วางแผนดำเนินงาน  ประสานงาน  อำนวยการ  พิจารณาตัดสินและนิเทศติดตาม 

๒.  คณะกรรมการประเมิน     
    ๒.๑  นางภัทรวดี  มีระหงษ์             ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
    ๒.๒  นายจิรพล  นามมีฤทธิ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
    ๒.๓  นางวิลาวัณย์  แวงดสีอน   ครู คศ.๓   กรรมการ 
    ๒.๔  นายสยาม  คำชนะ   ครู คศ.๓             กรรมการ 
    ๒.๖  นางสาวพิชญภัค   สมปัญญา  ครู ค.ศ.๓   กรรมการ  
 
 ๒.๗  นางสาวจริยาภรณ์   วิเศษศรี  ครู คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๘  นายตวงสิทธิ์   ตงศิริ   คร ูคศ.๑        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่   

๑. เตรียมจัดทำแบบประเมิน  ตามมาตรฐาน  ๓ มาตรฐานที่ต้องทำการประเมิน 
๒. ดำเนินการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ 
๓. สรุป  และรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน  (SAR. Self -Assessment Report) 
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๓.  คณะกรรมการจัดทำเอกสาร   
   ๓.๑  นางสาวจริยาภรณ์   วิเศษศรี  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
   ๓.๒  นางรัชนียา  มูลชัย   ครู คศ.๒   กรรมการ 
   ๓.๓  นายตวงสิทธิ์   ตงศิร ิ   ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๔  นางสาววราภรณ์    เป้ยสี            เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดทำเอกสาร  พิมพ์  โรเนียวแบบประเมินมาตรฐานต่างๆ  พร้อมกับเอกสารอื่นๆ  ตามความจำเป็น
ให้เรียบร้อย   

๔. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน 
๔.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา  ครู คศ.๓            ประธานกรรมการ 
  ๒ นางสาวปานใจ สุนา   ครู คศ.๓               กรรมการ 
  ๓. นางสาวนิศากร นามวงศ์  ครูคศ.๑     กรรมการ 
  ๔. นางสาวกมลณภัทร  บุตรโคษา ครู คศ.๑    กรรมการ 
  ๕. นายเจษฎายุทธ ราตร ี  ครูคศ.๑     กรรมการ 
  ๖. นางสาวลัดดาภรณ์   ไชยสุระ  ครู คศ.๑    กรรมการ 
  ๗. นางสาวหทัยชนก   พลเสนา  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
  ๘. นางสาวคณึงนิตย์   พิลาอ่อน  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
  ๙.นายศราวุธ  มูลชัย   ครู คศ.๒         กรรมการและเลขานุการ   
๔.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นายจิระศักดิ์   นนท์นาภา            ครู คศ.๒    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสุวลักษณ์   สังข์ชัย  ครู คศ.๑             รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาววันดี เคนไชยวง  ครู คศ.๑    กรรมการ    
  ๔. นายสถาพร รื่นเริง   ครูคศ.๑     กรรมการ 
  ๕. นางสาวปฐมพร ชวติ   ครูคศ.๑     กรรมการ 
  ๖. นายคมกริช   มิ่งขวัญ  ครูคศ.๑     กรรมการ 
  ๗. นายพุฒิพงษ์   หาชัย   ครูคศ.๑     กรรมการ 
  ๘. นายปิยะพงษ์   บุญพูล  ครูคศ.๑     กรรมการ 
  ๙. นางสาวพัชยา   คงแสนคำ  ครูคศ.๑     กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวศิริลักษณ์   วดศีิริศักดิ์ ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวจันทนีย์   ดวงสงค์  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
  ๑๒. นางวันวิสาข์     อุดมผล  พนักงานราชการ    กรรมการ 
  ๑๓. นายพลวัฒน์   พรมสมบัติ  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวพคพร   พานิจ  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ  
  ๑๕. นางสาวสดใส   อินทร์เฮ้า  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
  ๑๖. นางสาวสราภรณ์  เป้ยสี  เจ้าหน้าที่ธุรการ      กรรมการและเลขานุการ 
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๔.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นางวิลาวัณย์  แวงดีสอน  ครู คศ.๓           ประธาน 
  ๒. นายสยาม   คำชนะ   ครู คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางรัชนียา   มูลชัย   ครู คศ.๒    กรรมการ 
  ๔. นางสาวภิรญา พลหนองคูณ   ครู คศ.๑    กรรมการ  
  ๕. นางสาวจริยาภรณ์   วิเศษศรี  ครูค.ศ.๑    กรรมการ 
  ๖. นางสาวชัญญาภรณ์ ถนอมทรัพย์ ครูคศ.๑       กรรมการ  
  ๗. นางสาวรัติยากร  ภิรมยภ์ักดิ์    ครูคศ.๑       กรรมการ 
  ๘. นายตวงสิทธิ์   ตงศิริ            ครูคศ.๑       กรรมการ 
  ๙. นางสาวปิยะนุช จริยนิตสิกุล            ครูคศ.๑       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  
๑. ศึกษามาตรฐานและองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมาย 
๒. จัดทำข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๓ มาตรฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล เตรียมเอกสาร 
หลักฐานอ้างอิง ร่องรอย เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
๓. ทำการประเมิน รายงานผลการประเมิน โดยระบุ เอกสาร/หลักฐาน/กิจกรรม/โครงการ รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางพัฒนา แก้ไข จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนารายมาตรฐาน  
๔. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ทำแฟ้ม ในแต่ละมาตรฐานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ พร้อมให้ข้อมูลแก่
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ  รับผิดชอบ  เต็มกำลังความสามารถ
เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางโรงเรียนและราชการต่อไป   

 
สั่ง  ณ  วันที่   ๑๖   เดือนพฤษภคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

   
     (นางภัทรวดี   มีระหงษ)์ 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานประจำปขีองสถานศึกษา โรงเรียนพะทายพิทยาคม ปกีารศึกษา ๒๕๖๔   

 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ 
 

ลำดับ งาน/โครงการ หลักฐานยืนยันความสำเร็จ 

๑ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๒ โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๓ โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๔ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๕ โครงการสัปดาห์วิชาการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๖ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๗ โครงการอบรม ประชุม สัมมนาของบุคลากรในโรงเรียน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

   ๘ 
โครงการพอเพียง เก็บออม พร้อมใช้ เพ่ืออนาคตที่สดใสของ
นักเรียน 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๙ โครงการพัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๑๐ โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๑๑ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๑๒ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๑๓ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๑๔ โครงการค่าวัสดุเชื้อเพลิง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๑๕ โครงการค่าสาธารณูปโภค รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๑๖ โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๑๗ โครงการโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษา รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๑๘ โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๑๙ โครงการทะเบียนและวัดผล รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๒๐ โครงการทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๒๑ โครงการบริหารงานการเงินและบัญชี รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๒๒ โครงการบริหารงานธุรการฝ่ายบุคคล รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๒๓ โครงการส่งเสริมกิจกรรม ด้านดนตรีนาฏศิลป์และทัศนศิลป์ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๒๔ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๒๕ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๒๖ โครงการพัฒนางานธุรการโรงเรียน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 
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ลำดับ งาน/โครงการ หลักฐานยืนยันความสำเร็จ 

๒๗ โครงการพัฒนางานแผนงาน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๒๘ โครงการพัฒนางานสหกรณ์โรงเรียน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๒๙ โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๓๐ โครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงาน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๓๑ โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงบประมาณ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๓๒ โครงการพัฒนาห้องสมุด รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๓๓ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๓๔ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๓๕ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๓๖ โครงการวันภาษาไทย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๓๗ โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

๓๘ 
โครงการพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE สานฝันสู่อนาคต
ที่สดใส 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจำปขีองสถานศึกษา โรงเรียนพะทายพิทยาคม ปกีารศึกษา ๒๕๖๔   

 

วิสัยทัศน์ 
 

สุขภาพดี มีคุณธรรม นำความรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความ
เป็นไทย 

ปรัชญา 
โรงเรียนพะทายพิทยาคม 
 

“ปญญา ย ปริสุชฌติ” คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา 

  พันธกิจ/แผนงาน 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
2. พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
4. พัฒนาครู บุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นมือ
อาชีพ 
5. ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี ให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 
6. ส่งเสริมการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพครู บุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพิ่มสมรรถนะ
ของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 5 ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็งอัน
เกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
องค์กรประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วม
พัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
คล่องตัว มีประสิทธิภาพนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย
เป้าหมาย 

1 . ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
4. ผู้เรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต 
5. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
6. ครู นักเรียนและชุมชนมีความรู้พัฒนาตนสู่มาตรฐานสากล 

 
  
 
 



 

รายงานประจำปขีองสถานศึกษา โรงเรียนพะทายพิทยาคม ปกีารศึกษา ๒๕๖๔   

 

 โรงเรียนพะทายพิทยาคม ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียน  
มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี พร้อมที่เรียนรู้สิ ่งต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้ได้
ศักยภาพ และวัยของนักเรียน ทั้งนี้โรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

      มุ่งพัฒนาให้บุคลากรของพะทายพิทย์ มีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดีที่สมบูรณ์ 
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

พันธกิจโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

เพ่ือให้โรงเรียนมีการดำเนินงานที่ครอบคลุมเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน 
ครแูละบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับแนวคิดของการ
ดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนะองค์ประกอบ
ของการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 
          1. นโยบายของโรงเรียน (School Policies) 
          2. การบริหารจัดการในโรงเรียน (School Management Practices) 
          3. โครงการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน (School and 
Community Project) 
          4. การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน (Health School 
Environment) 
          5. บริการอนามัยโรงเรียน (School Health Services) 
          6. สุขศึกษาในโรงเรียน (School Health Education) 
          7. โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัยโรงเรียน (Nutrition and Food 
Safety) 
          8. การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ (Physical Exercises, 
Sport and Recreation) 
          9. การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม (Counseling and Social 
Support) 
          10. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน (Health Promotion for 
Staff) 

นโยบายส่งเสริมสุขภาพ               ๑. การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียน 
           ๒. การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
           ๓. การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
           ๔. การคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 
           ๕. การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่นักเรียน บุคลากรของ
โรงเรียนและชุมชนโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง 
           ๖. การส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง 
           ๗. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านสุขภาพโดยมีผู้เรียนเป็นสำคัญ 
           ๘. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 
           ๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเร ียน
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 



 

 

 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 

 
 
 
 

 

 

                                       โรงเรียนพะทายพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

 



 
 

 
 

                                    บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
 

              โรงเรียนพะทายพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง ต าบลพะทาย อ าเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน  ดีมาก 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

 

จุดเด่น 
          ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
                 ๑. นักเรียนมีสุขภำวะอนำมัยที่ดี มีควำมสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย อำรมณ์ และจิตใจ ท ำให้เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำในด้ำนสุขภำพ 
                 ๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์  สำมำรถปฏิบัติตนอยู่ร่วมในสังคมโลกที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมอันนี้งำม 

               ๓. นักเรียนมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตนเองมีสำธำรณะจิตสำธำรณะในกำรช่วยเหลือผู้อื่น
ทั้งในโรงเรียน ภำยในชุมชน  และหน่วยงำนต่ำง ๆ  
              4. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเองในกำรใช้สื่อเทคโนโลยี ที่มีควำม
ทันสมัยเหมำะสมกับวัย 

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
1. โรงเรียนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำครู 

อันส่งผลถึงกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
2. โรงเรียนมีครูเพียงพอในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีคุณวุฒิ/ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน        

ที่รับผิดชอบ มีควำมสำมัคคีในหมู่คณะ ร่วมแรงร่วมใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนและพัฒนำ
สถำนศึกษำ 

3. โรงเรียนใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนทั้งบุคลำกร กรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่ดี ส่งผลให้
กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ               



 
 

 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
               ๑.   ครจูัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในรูปแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดการปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
     ๒.  ครูใช้เทคโนโลยี Inter net  สื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
     ๓.  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีความรับรับผิด มีความเสียสละ เอาใจใส่นักเรียน 
ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
             
จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
     1.  ควรจัดโครงกำรหรือกิจกรรมเน้นกำรส่งเสริมทักษะทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศให้มีผลสัมฤทธิ์

ที่สูงขึ้น  ทั้งด้ำนทักษะกำรอ่ำน ทักษะกำรเขียน ทักษะกำรพูด และทักษะกำรฟัง ให้มีผลกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง 

    ๒. ผู้เรียนควรได้รับกำรเรียนรู้เพ่ิมเติมจำกสถำนศึกษำในด้ำนบริบทท้องของถิ่น จำกแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน ปรำชญ์ชำวบ้ำน และวิทยำกนในท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักและหวงแหนแหนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นของตนเอง 

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   

          ๑.  คณะผู้บริหำรควรมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง                                                             
          2. ควรบริหำรแบบมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ                               
          3. จัดบรรยำกำศภำยในสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้มีค ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

               ๑. กำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับหลักสูตรสถำนศึกษำให้เกี่ยวข้องกับ
กำรเรียนด้วยสะเต็มศึกษำ (STEM Ed.) กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และหลักสูตรท้องถิ่น  
               ๒.  กำรตรวจสอบและกำรวัดประเมินของครู ครูยังใช้วิธีกำรไม่หลำกหลำย และยังไม่เป็น       
กำรประเมินสภำพจริง เนื่องจำกอำจจะขำดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรตรวจสอบและกำรวัดประเมินผลตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
                ๓. กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ครูยังขำดควำมรู้     
ควำมเข้ำใจที่ชัดเจนในกำรด ำเนินกิจกรรมที่เป็นกระบวนกำร PLC 
                ๔. กำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมกำรสอน ครูมีกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรม
กำรเรียนกำรสอนมีปริมำณน้อย และมีกำรด ำเนินกำรไม่ชัดเจน                       
 
 
 



 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
           ๑. โรงเรียนควรจัดโครงกำรที่เน้นกำรเรียนกำรสอนด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) โดยกำร
จัดหลักสูตรเสริม หรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ภำษำอังกฤษให้มำกขึ้น 
           ๒. โรงเรียนควรตัดหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้วิทยำกรจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น ปรำชญ์ชำวบ้ำนมำเป็น
วิทยำกร หรือมีกำรสัมมนำเกี่ยวท้องถิ่นให้มำกขึ้น 

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
    ๑.  ควรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของครูด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยวิธี 
    ๒.  ผู้บริหำรควรนิเทศก ำกับให้เป็นระบบ (PDCA)และต่อเนื่อง 

              ๓.   ผู้บริหำรควรจัดห้องเรียนอิเล็กทรอนิคและส่งเสริมกำรสืบค้นข้อมูลในกระบวนกำรเรียนรู้ 
ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ 

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

                 ๑. ควรปรับปรุงเกี่ยวกับหลักสูตรสถำนศึกษำให้เกี่ยวข้องกับกำรเรียนด้วยสะเต็มศึกษำ (STEM 
Ed.) กำรเรียนรู้ในสตวรรษที่ ๒๑ และเก่ียวกับหลักสูตรท้องถิ่น   
                 ๒.  ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนำกระบวนกำรตรวจสอบ และกำรวัดประเมินผลตำมสภำพจริง     
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
                  ๓.  ควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)  
ให้เป็นกระบวนกำรที่ขัดเจน  
                  ๔ . ควรส่งเสริมให้ครูจัดท ำวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน จัดท ำเป็นแบบวิจัย 
๕ บทและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนเต็มรูปแบบ  เช่น ชุดแบบฝึกทักษะ ชุดกำรสอน  E- Book  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เป็นต้น  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างท่ีดี  

         โรงเรียนควรปรับปรุงพัฒนางานโครงการโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนโดย
ใช้กิจกรรมซูโดกุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดท าเป็นกระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด หรือ
จัดท าเป็นรูปแบบการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมซูโดกุ 

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   

๑. ผู้บริหารควรส่งเสริมและพัฒนาการบุคลากรให้หลากหลายวิธีให้ 
๒. ผู้บริหารควรบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนา นวัตกรรมตาม 

นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
  
 
 



 
 

 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
                ครูควรถอดบทเรียนควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนที่มีมำตรฐำนและต่อเนื่องของโครงกำรโครงการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมซูโดกุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดท าเป็น
กระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด หรือจัดท าเป็นรูปแบบการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน
โดยใช้กิจกรรมซูโดก ุ
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
               โรงเรียนควรถอดบทเรียนความส าเร็จในการด าเนินงานที่มีมาตรฐานและต่อเนื่องของโครงการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมซูโดกุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดท าเป็น
กระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด หรือจัดท าเป็นรูปแบบการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน
โดยใช้กิจกรรมซูโดกุ และสามารถประยุกต์แนวคิดทักษะ ด้านตรรกะ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้     
เขียนรายงานการพัฒนากระบวนการ หรือรูปแบบ น าเสนอ เข้าแข่งขันระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ      
มีการเผยแพร่ในการแบบอย่างที่ดี  
 
สรุปผลการประเมินความโดดเด่น 
              โรงเรียนพะทำยพิทยำคม มีควำมโดดเด่น คือ “โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ” ซ่ึงได้ด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรโดยมีหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุน ส่งเสริม
สุขภำพของนักเรียน และร่วมมือกันในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน ให้เอ้ือต่อสุขภำพ
ของนักเรียน ในกำรด ำเนินกำรครั้งนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำโครงกำร จนได้รับ
รำงวัล  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น (ระดับเพชร) ประเภทรักษามาตรฐานปีที่ ๒ สถานศึกษาขนาดกลาง 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๒๒  รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพ” ดีเด่น      
ปีที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ จากกระทรวงแรงงาน และ รางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่นแห่ชาติ ระดับ
มัธยมศึกษา ด้านสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๑  ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบที่โดดเด่นในระดับชาติ 
 
  



 
 

 
 

ตอนที่  ๑  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา  

๑. โรงเรียนพะทำยพิทยำคม ตั้งอยู่เลขท่ี 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้ำนแพง ต ำบลพะทำย อ ำเภอท่ำอุเทน  
จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑2๐  โทรศัพท์ 042-530-734  
โทรสำร 042-530-743  E-mail : pathaypit@gmailcom   Website : http://www.ptp.ac.th 

๒. หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ  
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร         
๓. สรุปข้อมูลส ำคัญของสถำนศึกษำ  

 ๓.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  ถึง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖                
 ๓.๒ จ ำนวนผู้เรียน/เด็ก  จ ำแนกตำมระดับชั้น ดังนี้                                                          

ระดับชั้นที่เปิดสอน จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน 
ผู้เรียน/เด็ก  ปกติ 

(คน) 

จ านวน 
ผู้เรียน/เด็ก   

ที่มีความต้องการ
พิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
มัธยมศึกษำปีที่  ๑ 4 51 58 - - 109 
มัธยมศึกษำปีที่  ๒ 5 69 78 - - 147 
มัธยมศึกษำปีที่  ๓ 3 59 84 - - 143 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 12 179 220 - - 399 
มัธยมศึกษำปีที่  ๔ 2 18 46 - - 64 
มัธยมศึกษำปีที่  ๕ 3 22 52 - - 74 
มัธยมศึกษำปีที่  ๖ 3 23 48 - - 71 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 63 146 - - 209 

รวมทั้งหมด 20 242 366 - - 608 
 
๓.๓ ข้อมูลบุคลากร  

 : ผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน   ๒   คน 
 : ครมูัธยมศึกษา    จ านวน  ๓๔  คน 

   : บุคลากรสายสนับสนุน   จ านวน   ๔   คน 

สรุปอัตรำส่วน 
 ระดับมัธยมศึกษำ 
  : อัตรำส่วนของจ ำนวนผู้เรียน  : ครู  เท่ำกับ 1: 17                                        
  : อัตรำส่วนของจ ำนวนผู้เรียน  : 1 ห้องเรียน : เท่ำกับ 30 คน                                                          
  : มีจ ำนวนครู  ครบชั้น    ครบชั้น    ไม่ครบชั้น      
  : ภำระงำนสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดำห์ เท่ำกับ  ๒๕ : สัปดำห ์  



 
 

 
 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  
ผลการด าเนินงาน  
                      จำกกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนพะทำย ยึดหลักกำรใช้
โรงเรียนเป็นฐำน บริหำรงำนตำมกระบวนกำร (PDCA ) โดยอำศัยควำมร่วมมือกับชุมชนให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำใช้สื่อและเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรวม
พร้อมทั้งส่งเสริมกำรวิจัยในชั้นเรียน  รวมทั้งทั้งโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้จัดกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียน ส่งผลให้
ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติเพ่ิมขึ้นในเฉพำะกลุ่ม 5 วิชำหลักรวมไปถึงโครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ส่งผลให้ผู้เรียนทีม่ีควำมสำมำรถพิเศษสำมำรถพัฒนำ
ตนเองจนได้รับรำงวัลในระดับต่ำง ๆ ที่มีกำรแข่งขันฯเช่น กิจกรรมกำรแข่งขันโซโดกุ ,กิจกรรม A – Math  
นอกจำกนี้ ในกำรพัฒนำกำรเรียนและสำมำรถพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน นักเรียนส่วนใหญ่สำมำรถอ่ำน
ออกและอ่ำนคล่องตำมมำตรฐำนกำรอ่ำนของแต่ละระดับชั้น โดยเฉพำะในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 
นักเรียนสำมำรถเขียน สื่อสำร และคิดค ำนวณได้ตำมเกณฑ์ระดับชั้นในระดับดี สำมำรถใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย รวมทั้งผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่
ในระดับดี มีพัฒนำเพ่ิมขึ้นขึ้นตในทุกรำยวิชำ สำมำรถเขียน สื่อสำรได้ดี รู้จักวำงแผน สำมำรถท ำงำนร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ตำมหลักประชำธิปไตย กล้ำแสดงออก และแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสดงหำควำมรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียน รวมทั้งมีควำมรู้ ทักษะ และ
เจตคติที่ดีต่อกำรเรียนและพร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ มีผลคะแนนเฉลี่ยในระดับโรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับ
คะแนนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ กับ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ พบว่ำมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเพ่ิมขึ้นทุกรำยวิชำ 
ยกเว้นวิชำภำษำอังกฤษ 

             ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนส่วนใหญ่ มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด โดยมีกำรจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมทุกสัปดำห์ให้กับนักเรียน  นักเรียนอยู่ในสังคม
อย่ำงมีควำมสุข รู้จักแสวงหำควำมรู้ผ่ำนกิจกรรม รักกำรอ่ำนพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง อีกท้ังผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพจิต ร่าเริงแจ่มใสเหมาะสมกับวัย นักเรียนมีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม มี
สัมมาคารวะ รวมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีมีการรักษา
สุขภาพกายสุขภาพจิต อารมณ์ สังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมแต่ละช่วงวัย ซึ่งโรงเรียนได้ด ำเนินกำรตำม
โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมคุณภำพระดับเพชร ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรำงวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชร 
ติดต่อกันสำมปีซ้อน  

   
 สรุปผลการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
 จุดเด่น 

  ๑. นักเรียนมีสุขภำวะอนำมัยที่ดี มีควำมสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย อำรมณ์ และจิตใจ ท ำให้เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งสอดคล้อง กับอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำในด้ำนสุขภำพ 



 
 

 
 

  2. นักเรียนมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตนเองมีจิตสำธำรณะในกำรช่วยเหลือผู้อ่ืนทั้งในโรงเรียน 
ภำยในชุมชน  และหน่วยงำนต่ำง ๆ  

 ๓. นักเรียนมีความสามารถ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนสามาถน าไปใช้ในการเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นไปในทุกรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 
 ๖. นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบสูง  
 ๗. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมอันดีงำมความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและท้องถิ่น

ของตนเอง 
 ๘. นักเรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสาต่อส่วนรวมและมีความซื่อสัตย์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษาก าหนด 
 ๙.  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพจิต ร่าเริงแจ่มใสเหมาะสมกับวัย 
  

 
 จุดที่ควรพัฒนา 
           ๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET) ในทุกรายวิชาให้สูงขึ้น เน้นกำรส่งเสริมทักษะทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น       
ทั้งด้ำนทักษะกำรอ่ำน ทักษะกำรเขียน ทักษะกำรพูด และทักษะกำรฟัง ให้มีผลกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
            ๒. พัฒนากระบวนส่งเสริมทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เน้นให้นักเรี ยน
สามารถน าความรู้ไปสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้มากขึ้น 
            ๓. พัฒนากระบวนการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 
ด้านภาษา ด้านกีฬา ด้านดนตรี ไดพั้ฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
            ๔.พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ิมเติมจำกสถำนศึกษำในด้ำนบริบทท้องของถิ่น จำกแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน ปรำชญ์ชำวบ้ำน และวิทยำกรในท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักและหวงแหนในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นของตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
                ๑. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยการจัดการสอนเสริม หรือ เชิญวิทยากรภายนอกมาช่วยจัดการ
เรียนการสอน  

      ๒. โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ เน้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยครู
ใช้วิธีการการสอน หรือ ทฤษฎีการสอนที่เกี่ยวข้องการ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มาใช้ หรือน า
นักเรียนไปศึกษาเพ่ิมเติมจากภายนอก 



 
 

 
 

      ๓. โรงเรียนควรส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 
ด้านภาษา ด้านกีฬา ด้านดนตรี ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยการจัดตั้งชุมนุม หรือ จัดห้องเรียนพิเศษ 
       ๔.  ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 

โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน การด าเนินงานตาม
มาตรฐานด้านผู้เรียนได้อย่าง มีความเหมาะสม เป็นไปได้ เชื่อถือได้และเกิดประสิทธิผลแก่นักเรียน ผู้เรียนมี
การพัฒนาทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
โรงเรียนมีความเข้มแข็งในด้านปัจจัยภายใน คือ ความพร้อมและความมีวินัยต่อตนเองและส่วนรวม เคารพกฎ
กติกาของนักเรียน การเอาใจใส่ดูแลนักเรียนของครูเป็นอย่างดี โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ   ได้จัดท าแผนภูมิการบริการชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางในการพัฒนา เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของสถานศึกษาชัดเจน มีการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ การด าเนินงาน
ตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) มีการก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพและปริมาณ มีบริหารแบบมีส่วนร่วม
หลากหลายวิธีและการก าหนดเป้าหมาย และแบบประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการจนประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายทุกโครงการ จนเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสูงขึ้น 
และการได้รับรางวัลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ มีทรัพยากร และแหล่งเรียนทั้งภายนอกและ
ภายใน ที่เป็นโอกาสในการด าเนินงานให้เป็นที่ยอมรับ จากต้นสังกัด หรือสถานศึกษาอ่ืน ๆ และความเชื่อ
ศรัทธา การสนับสนุนจากชุมชน  สถานศึกษาควรถอดบทเรียนความส าเร็จในการด าเนินงานที่มีมาตรฐานและ
ต่อเนื่องของโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมซูโดกุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จัดท าเป็นกระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดหรือจัดท าเป็นรูปแบบการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมซูโดกุ เป็นเกมปริศนาที่จะช่วยฝึกให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทักษะ
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา   ทักษะ
การคิดวิเคราะห์  ฝึกการมีสมาธิ  และสามารถประยุกต์แนวคิดทักษะ ด้านตรรกะ ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เขียนรายงานการพัฒนากระบวนการ หรือรูปแบบ น าเสนอ เข้าแข่งขันระดับประเทศ หรือ
ระดับนานาชาติ มีการเผยแพร่ในการแบบอย่างที่ดี แก่ผู้มาศึกษาหรือเยี่ยม ซึ่ง โครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมซูโดกุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นโครงการที่ประสบ
ความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง จึงเห็นว่าควรที่โรงเรียนพะทายพิทยาคม ควรที่จะพัฒนาโครงการนี้เป็น
นวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดีด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาได้ 

 
 
 



 
 

 
 

ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ผลการด าเนินงาน     

โรงเรียนพะทำยพิทยำคม มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ แนวทำงในกำร
พัฒนำ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของสถำนศึกษำชัดเจน มีกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือสนองควำม
ต้องกำรของผู้เกี่ยวข้องแต่ไม่มีเป้ำหมำย เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ กำรด ำเนินงำนตำมระบบวงจรคุณภำพ (PDCA) 
มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยเชิงคุณภำพและปริมำณ มีบริหำรแบบมีส่วนร่วมหลำกหลำยวิธีและกำรก ำหนด
เป้ำหมำย และแบบประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงกำร/กิจกรรม   ด้ำนกำรบริกำรจัดกำรสถำนศึกษำมีอำคำรเรียน       
อำคำรประกอบห้องเรียนและงบประมำณจำกต้นสังกัดเพียงพอกับควำมต้องกำรตำมบริบทของสถำนศึกษำ 
กำรบริหำรงำนทั้ง ๔ ฝ่ำยมีกำรบริหำรและจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพรวมทั้งได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพ
ปัญหำผลกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำโดยกำรศึกษำข้อมูลสำระสนเทศจำกผลกำรนิเทศติดตำมประเมินกำรจัด
กำรศึกษำตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำและจัดระบบควำมคิดเน้นจำกบุคลำกรในสถำนศึกษำคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนก ำหนดเป้ำหมำยปรับวิสัยทัศน์ก ำหนดพันธกิจกลยุทธ์ในกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำเพ่ือ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนมีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแผนปฏิบัติ
ประจ ำปีให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำและนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ    มอบงำนให้
ผู้รับผิดชอบมีค ำสั่งแต่งตั้งชัดเจนสนองควำมต้องกำรผู้เรียนชุมชนท้องถิ่นสอดคล้องแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  จัดกำรบริหำรด้วยระบบคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
ผู้เรียนมีลักษณะอันเพ่ิงประสงค์มีควำมรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมค่ำนิยมและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงรับผิดชอบต่อสังคมใหม่และก้ำวทันโลก 
 
สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีมาก  
จุดเด่น    

๑. ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ Leadership มีวิสัยทัศน์ชัดเจนและกว้ำงไกลมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำครูอันส่งผลถึงกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 

๒. ผู้บริหำรมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรเป็นระบบ ใช้เทคนิควิธีหลำกหลำย เช่น กำรประชุมแบบมี
ส่วนและระดมสมองให้ทุกฝ่ำยก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยที่ชัดเจน และปรับแผนพัฒนำให้สอดคล้อง
กับบริบทสถำนศึกษำมีครูเพียงพอในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีคุณวุฒิ/ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำนที่
รับผิดชอบ มีควำมสำมัคคีในหมู่คณะ ร่วมแรงร่วมใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนและพัฒนำ
สถำนศึกษำ 

๓. ผู้บริกำรมีกำรนิเทศก ำกับติดตำมเป็นระบบครบวงจรคุณภำพสม่ ำเสมอและต่อเนื่องของ
สถำนศึกษำใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนทั้งบุคลำกร กรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่ดี ส่งผลให้
กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  

1. ผู้บริหำรควรนิเทศก ำกับและติดตำมงำนทุกอย่ำงให้เป็นระบบครบวงจรคุณภำพชัดเจนและ
ต่อเนื่องมีค ำสั่งแต่งตั้งและปฏิทินงำน 



 
 

 
 

2. ผู้บริหำรควรส่งเสริมครูให้มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพเพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจโดยส่งเข้ำอบรมเพ่ือ
พัฒนำตนเองในโอกำสต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดตำมกฎกระทรวงอย่ำงน้อยไม่ต่ ำกว่ำปีละ 20 ชั่วโมง 

3. ผู้บริหำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งเสริม
กำรสืบค้นข้อมูลในกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ 
 
จุดที่ควรพัฒนา                                                                                                                                                           

          1. คณะผู้บริหำรควรมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง                                                             
          2. ควรบริหำรแบบมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ                               
           3. จัดบรรยำกำศภำยในสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้มีค ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบชัดเจน     

ข้อเสนอแนะ  

             ๑.   ควรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของครูด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยวิธี 
   ๒.  ผู้บริหำรควรนิเทศก ำกับให้เป็นระบบ (PDCA)และต่อเนื่อง 

              ๓.  ผู้บริหำรควรจัดห้องเรียนอิเล็กทรอนิคและส่งเสริมกำรสืบค้นข้อมูลในกระบวนกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ 

    ๔. ก ำหนดกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะภำยใน 2ปี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
      โรงเรียนพะทายพิทยาคม สามารถจะด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีได้ คือ สถานศึกษา

มีครูที่มี ความอดทนเสียสละแก่ทางราชการ มีความรับผิดชอบ มีความขยัน รักองค์กร มีความสามัคคี เอาใจใส่
นักเรียน จากการที่ครูได้ด าเนินการตามโครงการ ที่รับผิดชอบจากการเป็นที่ปรึกษาและมีเป็นจ านวนมาก  
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายทุกโครงการ จนเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนสูงขึ้น และการได้รับรางวัลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  โดยสถานศึกษามีปัจจัยภายใน
ที่เป็นจุดเด่นทั้งด้านผู้บริหารและครู มีทรัพยากร   และแหล่งเรียนทั้งภายนอกและภายใน ที่เป็นโอกาสในการ
ด าเนินงานให้เป็นที่ยอมรับ จากต้นสังกัด หรือสถานศึกษาอ่ืน ๆ และความเชื่อศรัทธา การสนับสนุนจากชุมชน  
สถานศึกษาควรถอดบทเรียนความส าเร็จในการด าเนินงานที่มีมาตรฐานและต่อเนื่องของโครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของผู้ เ รี ยนโดยใช้กิจกรรมซู โดกุ  กลุ่ มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  จัดท า เป็น
กระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดหรือจัดท าเป็นรูปแบบการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน
โดยใช้กิจกรรมซูโดกุ เป็นเกมปริศนาที่จะช่วยฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา   ทักษะการคิดวิเคราะห์  ฝึกการมีสมาธิ  และ
สามารถประยุกต์แนวคิดทักษะ ด้านตรรกะ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 
  



 
 

 
 

ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ผลการด าเนินงาน   

        โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนดและประกาศใช้ จ านวน ๕ ประเด็นซึ่งมี หลักฐาน ร่องรอย/ผลการด าเนินงาน 
โครงการกิจกรรม รายงานสรุปการด าเนินงานของโครงการ ที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ ๑๕ โครงการ  โดย ครูส่วน
ใหญ่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล แต่การปรับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การเรียนด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Ed.) การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่น ยังไม่ชัดเจน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนที่
เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในรูปแบบการสอนแบบ Active  Learning เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปและสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองด้วยการสอนแบบโครงงาน  รวมทั้งมีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี สื่อ CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบ off line ใช้ Google Classroom ,Youtube การเรียนรู้
โดยใช้ออนไลน์ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกภายในโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน ตามบริบทสถานศึกษา  
มีการตรวจสอบและการวัดประเมินผลตามสภาพจริง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน          
มีความสุขในการเรียน  นักเรียนแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน    
จัดกิจกรรมเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ (Open house) เพ่ือเป็นเวทีในการจัดแสดงผลงานของครูและนักเรียนใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนและบุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ครูมี
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งการด าเนินการยังไม่ชัดเจน และมี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ครูมีจิตวิญาณความเป็นครู มีความอดทนเสียสละ มีความรับผิดชอบ มีความขยัน      
รักองค์กร มีความสามัคคี เอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดียิ่ งส่งผลต่อการพัฒนาคุภาพผู้เรียนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
สรุปการประเมินด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมาก          
จุดเด่น  
             ๑.   ครูจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ผ่านกระบวนการคิดการปฏิบัติจริงและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ส่งผลต่อการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
    ๒.  ครูใช้เทคโนโลยี Internet สื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
    ๓.   ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีความรับรับผิด มีความเสียสละ เอาใจใส่นักเรียน 
ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 



 
 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
               ๑. กำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับหลักสูตรสถำนศึกษำให้เกี่ยวข้องกับ
กำรเรียนด้วยสะเต็มศึกษำ (STEM Ed.) กำรเรียนรู้ในสตวรรษที่ ๒๑ และเก่ียวกับหลักสูตรท้องถิ่นให้มำกขึ้น 
               ๒.  กำรตรวจสอบและกำรวัดประเมินของครู ครูยังใช้วิธีกำรไม่หลำกหลำย และยังไม่เป็นกำร
ประเมินสภำพจริง เนื่องอำจจะขำดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรตรวจสอบและกำรวัดประเมินผลตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
                ๓. กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ครูยังขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่ชัดเจนในกำรด ำเนินกิจกรรมที่เป็นกระบวนกำร PLC 
                 ๔. กำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมกำรสอน ครูมีกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรม
กำรเรียนกำรสอนมีปริมำณน้อย และมีกำรด ำเนินกำรไม่ชัดเจน     
 
ข้อเสนอแนะ  
                 ๑. ควรปรับปรุงเกี่ยวกับหลักสูตรสถำนศึกษำให้เกี่ยวข้องกับกำรเรียนด้วยสะเต็มศึกษำ (STEM 
Ed.) กำรเรียนรู้ในสตวรรษที่ ๒๑ และเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นให้เพ่ิมขึ้น โดยกำรประชุมสัมมนำหรือกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
                 ๒. ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนำกระบวนกำรตรวจสอบ และกำรวัดประเมินผลกำรเรียนตำมสภำพ
จริง กำรสอนตำมหลักสูตรอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลกำรวัด ประเมินผลมำพัฒนำผู้เรียน โดยให้ได้รับกำร
ฝึกอบรมใน  เรื่อง องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน     
                 ๓. ควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ให้
เป็นกระบวนกำรที่ขัดเจน คือ เริ่มจำกกลุ่มขนำดเล็กก่อน  มีองค์ประกอบของกลุ่ม PLC  มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จำกผู้เชี่ยวชำญ  มีกำรสะท้อนผลกำรปฏิบัติ และท ำกระบวนกำรประมำณ ๒-๓ ใน ๑ ภำคเรียน เป็นต้น  
ควรจัดกำรจัดสัมมนำ หรือกำรศึกษำดูงำนเพิ่มเติม 
                  ๔. ควรส่งเสริมให้ครูจัดท ำวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน จัดท ำเป็นแบบวิจัย 
๕ บท และนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนเต็มรูปแบบ เช่น ชุดแบบฝึกทักษะ ชุดกำรสอน E- Book โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นต้น โดยกำรเข้ำรับกำรอบรม หรือกำรศึกษำดูงำนเพ่ิมเติม  
                 ๕. ก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรภำยในระยะ ๒ ปี 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดี   
                 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สามารถจะด าเนินงานเพื่อพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดี ได้ คือ สถานศึกษา
มีครูที่มี ความอดทนเสียสละแก่ทางราชการ มีความรับผิดชอบ มีความขยัน รักองค์กร มีความสามัคคี เอาใจใส่
นักเรียน จากการที่ครูได้ด าเนินการตามโครงการ ที่รับผิดชอบจากการเป็นที่ปรึกษาและมีเป็นจ านวนมาก  
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายทุกโครงการ จนเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนสูงขึ้น และการได้รับรางวัลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  โดยสถานศึกษามีปัจจัยภายใน
ที่เป็นจุดเด่นทั้งด้านผู้บริหารและครู มีทรัพยากร   และแหล่งเรียนทั้งภายนอกและภายใน ที่เป็นโอกาสในการ
ด าเนินงานให้เป็นที่ยอมรับ จากต้นสังกัด หรือสถานศึกษาอ่ืน ๆ และความเชื่อศรัทธา การสนับสนุนจากชุมชน  



 
 

 
 

สถานศึกษาควรถอดบทเรียนความส าเร็จในการด าเนินงานที่มีมาตรฐานและต่อเนื่องของโครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของผู้ เ รี ยนโดยใช้กิจกรรมซู โดกุ  กลุ่ มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  จัดท า เป็น
กระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดหรือจัดท าเป็นรูปแบบการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน
โดยใช้กิจกรรมซูโดกุ เป็นเกมปริศนาที่จะช่วยฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝึกการมีสมาธิ และ
สามารถประยุกต์แนวคิดทักษะ ด้านตรรกะ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  เขียนรายงานการพัฒนา
กระบวนการ หรือรูปแบบ น าเสนอ เข้าแข่งขันระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ มีการเผยแพร่ในการ
แบบอย่างที่ดี แก่ผู้มาศึกษาหรือเยี่ยม ซ่ึงโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมซูโดกุ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นโครงการที่ประสบความส าเร็จแล้วในระดับหนึ่ง จึงเห็นว่าควรที่โรงเรียน
พะทายพิทยาคม ควรที่จะพัฒนาโครงการนี้เป็นนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของสถานศึกษาได้ 
        

 
  



 
 

 
 

การประเมินความโดดเด่น 
 

ผลการประเมินความโดดเด่น  

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 

 
 

โครงกำรโรงเรยีนส่งเสริมสุขภำพ 
 

 เป็นต้นแบบ มีควำมโดดเด่น ได้รับกำรยอมรับระดับนำนำชำติ (C3) 
 เป็นต้นแบบ มีควำมโดดเด่น ได้รับกำรยอมรับระดับชำติ (C2) 
 เป็นต้นแบบหรือมีควำมโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภำค (C1) 
 ยังไม่เป็นไปตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรประเมินควำมโดดเด่น 

 

บริบทสถานศึกษา 
               โรงเรียนพะทำยพิทยำคม ได้ด ำเนินโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ ซึ่งมีหน่วยงำนภำครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมสุขภำพของนักเรียน และร่วมมือกันในกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน ให้เอ้ือต่อสุขภำพของนักเรียน ในกำรด ำเนินกำรครั้งนี้ ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำโครงกำร จนได้รับรำงวัล  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ประเภท
รักษามาตรฐานปีที่ ๒ สถานศึกษาขนาดกลาง ประจ าปี ๒๕๖๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๒๒ รางวัล 
“สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพ” ดีเด่น ปีที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ จากกระทรวงแรงงาน และรางวัล
พระราชทานโรงเรียนดีเด่นแห่ชาติ ระดับมัธยมศึกษา ด้านสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ จากสมเด็จ      
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นโรงเรียน
ต้นแบบที่โดดเด่นในระดับชาติ 
 
โอกาส   

  โรงเรียนได้ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเรียนส่งเสริมสุขภาพ จนประสบความส าเร็จเนื่องด้วย 
โรงเรียนมีครูผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินงานตาม
โครงการ ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งนักเรียนให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้การด าเนินกิจกรรม
ด าเนินไปด้วยดี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณและวิทยากร จาก
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลพะทาย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลพะทาย โรงพยาบาลอ าเภอพะทาย โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม และสาธารณสุขจั งหวัด
นครพนม เป็นต้น  ตลอดจนท าเลที่ตั้งโรงเรียนที่มีการสัญจรสะดวก ใกล้ชุมชน จึงเป็นโอกาสของโรงเรียน
ด าเนินกิจกรรมของโครงการประสบความส าเร็จ   
 
อุปสรรค 
            โรงเรียนต้องได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและวิทยากรอย่างต่อเนื่องจากต้นสังกัด      
คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และหน่วยงาน เครือข่ายในระดับท้องถิ่นและระดับ
จังหวัด ต่อไป  



 
 

 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
              โรงเรียน ได้ด ำเนินโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ ซึ่งมีหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมสุขภำพของนักเรียน และร่วมมือกันในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม      
ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน ให้เอ้ือต่อสุขภำพของนักเรียน ในกำรด ำเนินกำรครั้งนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๑ มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำโครงกำร จนได้รับรำงวัล  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น สูงสุดคือ รางวัล
พระราชทานโรงเรียนดีเด่นแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ด้านสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ จากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นโรงเรียน
ต้นแบบที่โดดเด่นในระดับชาติ ทั้งนี้โรงเรียน จะต้องพัฒนากระบวนการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพให้เกิดความยั่งยืน โดยการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จใน การพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ส าคัญเกิดจากความสามารถและความร่วมมือของ ทุกหน่วยงานทุกระดับช่วยกัน
ระดมความคิด ร่วมแรงร่วมใจมุ่งมั่นในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาที่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสิ่งส าคัญที่ท า
ให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จและยั่งยืน คือ (๑) ผู้บริหารโรงเรียน เป็นบุคคลส าคัญและเป็นผู้ที่มี
วิสัยทัศน์เรื่องการสร้างสุขภาพ (๒) คณะครู คณะครูท างานเป็นทีม เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองและการ
ประสานการด าเนินงาน ด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายร่วมกัน  (๓) นักเรียนแกนน าและชมรมสุขภาพในโรงเรียน
นักเรียนแกนน าเป็นกลุ่มบุคคลส าคัญที่โรงเรียนต้องพัฒนาให้เป็นผู้น าด้านสุขภาพ (๔) คณะกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของโรงเรียน คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเป็นทีมแกนน าในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนา โดยมีการถอดบทเรียนความส าเร็จจากการด าเนินงานในแต่ละรอบปี สร้างเป็นรูปแบบตามที่โรงเรียน
ก าหนดให้เป็นต้นแบบ ความโดดเด่น ให้ได้รับการยอมรับระดับชาติและระดับที่สูงขึ้นต่อไป  
 

 

 

  



 
 

 
 

ค ารับรองของคณะผู้ประเมิน 

รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 

 ตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา 

 ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่ สมศ. ก าหนด 

 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องตั้งแต่เนื้อหา จุดเด่น                 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด่น 

รายช่ือ ต าแหน่ง ลงช่ือ 
นายสุขวัฒน์  ทุมสิทธิ์ ประธานคณะผู้ประเมิน 

 
ดร.ธนบดี  นันทะ กรรมการคณะผู้ประเมิน 

 
นายสายันต์  ดวงบัณฑิต กรรมการและเลขานุการ 

 
  

วันที่ลงนาม  ๓  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจำปขีองสถานศึกษา โรงเรียนพะทายพิทยาคม ปกีารศึกษา ๒๕๖๔   

 

 
สรุปรางวัลโรงเรียนพะทายพิทยาคม  

โรงเรียนพะทายพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ที ่ รายการ หน่วยงาน 
1. ดูแลระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการนำร่องระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 
2. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2564  ปีท่ี 5 ติดต่อกัน กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 
                                    

ที ่ รายการ ได้รับรางวัล นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน จากหน่วยงาน 

1. 

โครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ฯ Kamalasai AI Robotics Thailand Championship #5 

- การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือแบบใช้ขาในการเคลื่อนที่ ชนะเลิศ 
1. นายนันทพงศ์ เกษสิมมา 
2. นายภาราดร  สอนสิน 

1. นางสาวพิชญภัค  สมปญัญา 
2. นางสาวปานใจ  สุนา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

- การแข่งขันหุ่นยนต์และระบบ Internet of things จากบอรด์ ESP32 ชนะเลิศ 
1. นางสาวศภุานัน พรสว่าง 
2. นางสาวพนิดา คอแก้ว 

1. นางสาวนิศากร  นามวงศ์ 
2. นายคมกริช  มิ่งขวัญ 

- การแข่งขันหุ่นยนต์และระบบ Internet of things จากบอรด์ ESP32 
รองชนะเลิศอับ

ดับ 2 
1. นางสาวอาทิตตา ดงภูธร 
2. นางสาวอัปสร ทะนันใจ 

นางสาวพิชญภัค  สมปญัญา 

- กรแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมตัิ Line Tracking รุ่นประชาชนท่ัวไป 
รองชนะเลิศอับ

ดับ 2 
1. นายณัฐวุฒิ  สำรวมจติ 
2. นางสาวพิชญ์สินี อุดมกัน 

1. นางสาวพิชญภัค  สมปญัญา 
2. นางสาวปานใจ  สุนา 

- การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือแบบใช้ขาในการเคลื่อนที่ รุ่นประชาชน
ทั่วไป 

รองชนะเลิศอับ
ดับ 2 

1. นายภราดร  ดวงพนม 
2. นายวัชรพล  ทศรักษา 

1. นางสาวนิศากร  นามวงศ์ 
2. นายคมกริช  มิ่งขวัญ 

- การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือมือแบบมีสาย  
รองชนะเลิศอับ

ดับ 2 
1. นางสาวณัฐนันท์  โพธิดอกไม ้
2. นางสาวจันทณา  เหวยไทย 

นายคมกริช  มิ่งขวัญ 

2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนการสอน ครูผูส้อนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ในการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งท่ี 10 ปีการศึกษา 
2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ได้รับรางวัล
เหรียญทอง 

- นางสาวพิชญภัค สมปัญญา กระทรวงศึกษาธิการ 
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รางวัลครูและนักเรียน (ต่อ) 
ที ่ รายการ ได้รับรางวัล นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน จากหน่วยงาน 

3. 

ด้านนวัตกรรมแลเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอน การประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดเีด่นท่ีประสบผลสำเร็จและเป็นท่ีประจักษ ์
ครั้งท่ี 10  ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  

ครูผูส้อนยอด
เยี่ยม 

- นางสาวพิชญภัค สมปัญญา สพม.นครพนม 

4. 
ได้รับคัดเลือกให้ไดร้ับทุนการศึกษา ทุนการศึกษาเฉลมิราชกุมารี ระยะ
ที่ 2 รุ่นที่ 5 ปี2564 

ได้รับ
ทุนการศึกษา 

นางสาวมะลิวรรณ พลวงค ์ นางสาวปานใจ สุนา - 

5. 
ได้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นนักเรียน ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 
13 ปีการศึกษา 2564 

ได้รับ
ทุนการศึกษา 

นายกีรติ อ่อนตา นางสาวปานใจ สุนา - 

6. 
การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งท่ี 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ระดับเหรียญทอง นางสาวมะลิวรรณ พลวงค ์
นายศราวุธ มลูชัย 

นางสาวหทัยชนก พลเสนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์

7. 
การแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในการแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งท่ี 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ระดับเหรียญเงิน นางสาวทิพวรรณ อินธิราช 
นายศราวุธ มลูชัย 

นางสาวหทัยชนก พลเสนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์

8. 
โครงการพัฒนาหลักสตูรออนไลน์ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต” และ
สร้างเครือข่าย Clean Energy School 

ผ่านการคดัเลือก
เข้ารอบการ

ประกวดระดับ
ภูมิภาค 

1. นายวรเชษฐ์  สุรินาม   
2. นางสาวอารญา  ทุมส ี
3. นายนราธิป  ทุมพิลา 
4. นายพงษพ์ัฒน์  ศิลปชัย 
5. นายเศรษฐพงษ์  พรมดี 
6.นายเพทาย  นาพรหม 
7. นายกิติพงษ์  เพยีภูเขยีว 
8. นางสาวจีรนันท ์ คูณสาร 
9. นางสาวทิพวรรณ อินธิราช 
10. นางสาวนันทกานตร์  พูลสุวรรณ 
11. นางสาวศุภนัน  พรสว่าง 
 

นางสาวพิชญภัค สมปัญญา 
นางสาวนิศากร นามวงศ ์

นายคมกริช มิ่งขวัญ 

-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

- บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตดูิโอ 
จำกัด 

-สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน 
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รางวัลครูและนักเรียน (ต่อ) 
ที ่ รายการ ได้รับรางวัล นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน จากหน่วยงาน 

 

  

12. นางสาวสุทธิดา  บุญก้อน 
13.นางสาวกัญญารตัน์  สาท ี
14. นางสาวพนิดา  คอแก้ว 
15. นางสาวปวีณา  คำกองแพง 

  

9. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มน้ำโขง ภายใต้หัวข้อ "รักษ์น้ำโขง" 
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

1. นายวรเชษฐ์ สุรินาม 
2. นางสาวอารญา ทุมส ี
3. นางสาวกัญญารตัน์ สาท ี

นางสาวพิชญภัค สมปัญญา 
นางสาวนิศากร  นามวงศ ์

NECTEC 
สวทช. 
สพฐ. 

Kidbright 

10 
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครพนม 2564  กีฬา เปตอง 
ประเภท หญิงคู ่

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

1. นางสาวจริาวรรณ คอแก้ว 
2. นาวสาวอณัทินี พรมด ี

นางวิลาวัณย์ แวงดสีอน 
นางสาวภิรญา พลหนองคณู

นางสาวปิยะนุช จริยะนิตสิกุล 

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
นครพนม 

11. 
โครงการพัฒนาหลักสตูรออนไลน์ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต” และ
สร้างเครือข่าย Clean Energy School 

เหรียญทองแดง 
ระดับประเทศ 

1. นายวรเชษฐ์  สุรินาม   
2. นางสาวอารญา  ทุมส ี
3. นายนราธิป  ทุมพิลา 
4. นายพงษพ์ัฒน์  ศิลปชัย 
5. นายเศรษฐพงษ์  พรมดี 
6.นายเพทาย  นาพรหม 
7. นายกิติพงษ์  เพยีภูเขยีว 
8. นางสาวจีรนันท ์ คูณสาร 
9. นางสาวทิพวรรณ อินธิราช 
10. นางสาวนันทกานตร์  พูลสุวรรณ 
11. นางสาวศุภนัน  พรสว่าง 
12. นางสาวสุทธิดา  บุญกอ้น 
13.นางสาวกัญญารัตน์  สาท ี
14. นางสาวพนิดา  คอแกว้ 
15. นางสาวปวีณา  คำกองแพง 

นางสาวพิชญภัค สมปัญญา 
นางสาวนิศากร นามวงศ ์

นายคมกริช มิ่งขวัญ 

-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

- บริษัท เอ็ดดูเคชั่น 
สตูดโิอ จำกัด 

-สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน 
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ที ่ รายการ ได้รับรางวัล นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน จากหน่วยงาน 

12. 
โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND 
ประจำปี 2565 

ครูผู้นำสื่อ
นวัตกรรมการ
เรียนการสอน 
ระดับประเทศ 

- 
1. ครูพิชญภคั  สมปญัญา 
2. ครรูัชนียา  มูลชัย 
3. ครูนิศากร  นามวงศ ์

บริษัทเอไอเอส  
และกลุม่อินทัช 
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สรุปรางวัลโรงเรียนพะทายพิทยาคม  

โรงเรียนพะทายพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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”

โรงเรียนพะทายพิทยาคม
อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


