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ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  เขต  39 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
  โรงเรียนพิชัย ได้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self Assessment  
Report) ฉบับนี้ เพื่อเป็นกำรสรุปผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพิชัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
โดยสะท้อนผลกำรพัฒนำคุณภำพของโรงเรียน ซึ่งเป็นผลส ำเร็จจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้อง
กับมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 3 มำตรฐำน ได้แก่ คุณภำพ
ผู้เรียน กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร และกระบวนกำรจัดกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ซึ่งมี
เป้ำหมำยเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง ด ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงเป็นสุข 

 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนพิชัย ได้พิจำรณำรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำ (Self Assessment Report) ฉบับนี้ของโรงเรียนพิชัย และมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
จึงสมควรใช้เป็นสำรสนเทศในกำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนให้เจริญก้ำวหน้ำต่อไป  
 

 

    (นายสุเทพ  ไตต่อผล) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิชัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเป็นกำรสรุปผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ท่ีสะท้อนผลกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ  ซึ่งเป็นผลส ำเร็จจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ี
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 3 มำตรฐำน  ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนำ  และระบุแนวทำงกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำในอนำคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำในรอบปีท่ีผ่ำนมำ  
และเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อไป 
  

โรงเรียนพิชัย 
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  กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

โรงเรียนพิชัย  ต้ังอยู่เลขท่ี 9/9 หมู่ ๓ ต ำบลในเมือง   อ ำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำเขต ๓๙ มีกำรจัดกำรศึกษำ ๑ ระดับ คือ ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน : มัธยมศึกษำเปิดสอนต้ังแต่ช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖  มีบุคลำกรสำยบริหำร 3  คน มีบุคลำกรครู  101 คน และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่น ๆ 45 คน รวม ๑49  คน  มีนักเรียน จ ำนวน  ๒,079 คน  ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบส่ี เมื่อวันท่ี วันท่ี 6-8  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช  ๒๕62  โรงเรียนพิชัยได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งตำมระบบประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด ำเนินงำนตำมกฎกระทรวงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
1. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำโดยรวม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยมีผลกำรประเมิน 
    แยกเป็นรำยมำตรฐำน ดังนี้   
 

มำตรฐำนที่ ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
๑ คุณภำพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 
๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภำพในภำพรวม ยอดเยี่ยม 
 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 

ครูมีควำมรู้และมีทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ท้ังนี้เพรำะครูมีควำมมุ่งมั่นต้ังใจในกำร
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง โดยเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร และกำรอบรม
ตำมท่ีหน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด รวมทั้งผ่ำนกำรอบรมจำกหน่วยงำนอื่นๆ ตำมควำมสนใจ ครูสำมำรถ 
น ำควำมรู้ ทักษะท่ีได้จำกกำรพัฒนำตนเองมำใช้ในกำรพัฒนำ ปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
มีกระบวนกำร PLC ในกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และแก้ปัญหำของนักเรียนในห้องเรียน โรงเรียนมีควำมพร้อม
ท้ังในสำธำรณูปโภค และอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ส่ือ เทคโนโลยี สำมำรถใช้จัดกำรเรียนกำรสอนได้ 
ทุกห้องเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือเรียน หนังสือเสริม ส่ือวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับจ ำนวนนกัเรียน 
จัดให้มีสภำพแวดล้อมท้ังภำยนอกห้องเรียนท่ีสะอำด ร่มรื่น ภำยในห้องเรียนมีระเบียบ สะอำดเอื้อต่อ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง โดยใช้กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ SMART Model 
ท่ีเป็นรูปธรรม ร่วมกับระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำแบบธรรมำภิบำล กำรกระจำยอ ำนำจ 
และกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร
ของนักเรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม  นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีมำเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้และทักษะกำรสืบค้น 
น ำมำใช้งำนและน ำมำออกแบบจัดท ำเป็นโครงงำนด้ำนอำชีพ  มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู ้
ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมหลักสูตร มีระเบียบวินัย มีมำรยำทและปฏิบัติตน



 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

ตำมวิถีไทย วิถีชุมชนและท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพิชัยใช้ระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ด ำเนินกำรเย่ียมบ้ำนนักเรียนครบร้อยละ 100 นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง มีน้ ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถนะตำมเกณฑ์ มีสุขภำพจิตดี มีทักษะในกำรเล่นกีฬำและแสดงออก
ทำงดนตรี 
 

3. ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น 
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน  โรงเรียนพิชัยได้ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำง 

กำรเรียนของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมท้ังกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตรอย่ำงหลำกหลำย ส่งผลให้
นักเรียนมีควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียน สำมำรถพัฒนำตนเองได้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ มีทักษะใน
กำรด ำเนินชีวิต นอกจำกนี้โรงเรียนยังได้ส่งเสริมควำมเป็นเลิศให้กับนักเรียนโดยเข้ำร่วมกำรแข่งขันในเวที
ต่ำง ๆ ส่งผลให้ได้รับรำงวัลท้ังในระดับภูมิภำค  ระดับชำติ และหน่วยงำนต่ำงๆ  โรงเรียนได้จัดเตรียม 
ควำมพร้อมของนักเรียนในกำรศึกษำต่อหรือกำรมงีำนท ำโดยร่วมกับสถำบันต่ำง ๆ จัดแนะแนวและฝึก
อำชีพระยะส้ันให้กับนักเรียน ตลอดจนจัดกำรศึกษำแบบทวิศึกษำร่วมกับวิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย  

โรงเรียนพิชัย จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อพัฒนำให้นักเรียน 
มีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีท้ังกิจกรรมในหลักสูตรรำยวิชำเรำรักชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ และ
กิจกรรมนอกหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมห้องเรียนสีขำว และโครงงำนคุณธรรม เป็นต้น 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร โรงเรียนพิชัยเป็นโรงเรียนท่ีมีกำรแข่งขันสูง มีรูปแบบ
กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ SMART Model ท่ีเป็นรูปธรรม ร่วมกับระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำแบบกระจำยอ ำนำจ และกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้น
คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย ครูสอนตรงสำขำวิชำเอก และครู
ครบตำมเกณฑ์ ครูผู้สอนมีกำรพัฒนำตนเองได้รับกำรเล่ือนวิทยฐำนะท่ีสูงขึ้น ได้รับรำงวัลผลงำนทรงคุณค่ำ 
สพฐ. (OBEC AWARDS) โรงเรียนพิชัยใช้ระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำร รวมถึง
กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ เป็นระบบถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน มีระบบ ICT  
เข้ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรและจัดเก็บข้อมูลโดยได้พัฒนำระบบสำรสนเทศขึ้นมำใช้งำนภำยในโรงเรียน 
เช่น ระบบจัดเก็บค ำส่ัง (Document Management System) ส ำหรับจัดเก็บค ำส่ังภำยในโรงเรียนใน
รูปแบบออนไลน์ โดยท่ีครูสำมำรถเรียกดูค ำส่ังหรือค้นหำค ำส่ังย้อนหลังได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และระบบ
กำรจัดกำรข้อมูลกำรอบรม (Training Data System) ใช้ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลกำรอบรมพัฒนำตนเองแบบ
ออนไลน์ เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรพัฒนำตนเองต่อไป ท ำให้ครูและบุคลำกรทุกคนสำมำรถเรียกใช้ข้อมูล
สำรสนเทศได้ตลอดเวลำ ส่งผลให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจด ำเนินกำรต่ำงๆ ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำยังมีส่วนร่วมในกำรก ำกับดูแลและให้ควำม
เห็นชอบ ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินกำรแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพื่อช่วย
ยกระดับคุณภำพของสถำนศึกษำ 
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ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ พบว่ำ ครูผู้สอนมีควำมต้ังใจใน
กำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ตนเอง 
จัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เรียนผ่ำนกระบวนกำรคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำร
และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้และน ำไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ 
ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก น ำเสนอผลงำน แสดงควำมคิดเห็นคิดเป็น ท ำเป็น รัก
กำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้จำกส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง สำมำรถเรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณำกำรสำระกำร
เรียนรู้และทักษะด้ำนต่ำงๆ ตลอดจนผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัยอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ท้ังโดยทำงตรงและทำงอ้อม จำกโครงงำนในรำยวิชำต่ำงๆ ได้แก่ โครงงำนวิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์ 
ภำษำไทย สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี เป็นต้น ส่งผลให้ครูในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพได้รับรำงวัลผลงำนทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภำคและ
ระดับประเทศ 

 นอกจำกนี้ โรงเรียนยงัส่งเสริมให้ครูทุกคนได้จัดท ำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้และเพื่อช่วยแก้ปัญหำในช้ันเรียน ท้ังนี้ครูยังได้รับกำรส่งเสริมให้เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำน และกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเวทีต่ำง ๆ ในทุกกลุ่มสำระท้ังในระดับจังหวัด และระดับประเทศ เช่น กำรประกวดผล
กำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) โดยเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพมัธยมศึกษำ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนคุณภำพของนักเรียน  พบว่ำ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในด้ำนกำรคิด

ค ำนวณอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง และครูผู้สอนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ตรงตำมตัวชี้วัด ส่งเสริม
กระบวนกำรคิดของนักเรียน เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET)  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และ 6 ให้มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่ำคะแนนเฉล่ียระดับประเทศในทุกรำยวิชำ 
 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลำกรของโรงเรียนมีควำม
เข้ำใจในกำรจัดท ำเครื่องมือในกำรประเมินในกำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำท ำให้เกิดในกำร
ด ำเนินงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
          ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ ควรน ำแหล่งเรียนรู้ และปรำชญ์
ชำวบ้ำนในท้องถิ่น เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และครู
ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกระบวนกำรเรียนรู้ในห้องเรียนไปปรับประยุกต์ใช้ใน
ยุค 4.0 และครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน ำไปใช้พัฒนำตนเอง 
 

แผนกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับคุณภำพ (อย่ำงน้อย ๑ ระดับ) 

          ด้ำนคุณภำพของนักเรียน   
          แผนปฏิบัติงำนท่ี ๑ โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรทดสอบระดับชำติเพื่อให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรทดสอบระดับชำติเฉล่ียสูงกว่ำระดับประเทศในทุกรำยวิชำ 
          แผนปฏิบัติงำนท่ี 2 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีควำมเข้มแข็ง 
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          ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
          แผนปฏิบัติงำนท่ี ๑  กำรขับเคล่ือนระบบกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศภำยใต้รูปแบบ 
กำรบริหำรจัดกำร  SMART Model  
           แผนปฏิบัติงำนท่ี 2  ติดต้ังกล้องวงจรปิดภำยในห้องเรียน และบริเวณต่ำงๆ ของโรงเรียน 

          ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ   
แผนปฏิบัติงำนท่ี 1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำสมรรถนะ และทักษะ

กระบวนกำรคิดของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในยุค 4.0  
แผนปฏิบัติงำนท่ี 2  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ PLC  เพื่อให้ครูสร้ำง

นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือโรงเรียนพิชัย  ท่ีอยู่  9/9 หมู่ 3 ต ำบลในเมือง  อ ำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  สังกัดส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39  โทรศัพท์ 0-5542-1402   โทรสำร 0-5542-1406 
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
 
๒.  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๒.๑ จ ำนวนบุคลำกร 
 

กลุ่มสาระ 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1. ฝ่ำยบริหำร 1 2 3 
2. ภำษำไทย 2 8 10 
5. คณิตศำสตร์ 4 10 14 
4. วิทยำศำสตร์ 5 10 15 
9. สุขศึกษำและพลศึกษำ 4 4 8 
6. สังคมศึกษำฯ 2 11 13 
7. ศิลปะ 4 3 7 
8. กำรงำนอำชีพฯ 7 10 17 
3. ภำษำต่ำงประเทศ 3 11 14 
10.กลุ่มพัฒนำผู้เรียน 2 1 3 

รวม 34 70 104 
11.บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 0 1 1 
12.พนักงำนรำชกำร 2 0 2 
13.ลูกจ้ำงประจ ำ 3 0 3 
14.ลูกจ้ำงช่ัวครำว (สพฐ.) 1 5 6 
15.ลูกจ้ำงช่ัวครำว (บกศ.) 14 13 27 
16.ลูกจ้ำงช่ัวครำว (ครูต่ำงชำติ) 1 3 4 
17. ไปช่วยรำชกำร 0 2 2 

รวม 21 24 45 
รวมทั้งสิ้น 55 94 149 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันท่ี....11 มีนำคม 2563..... 
 



๒ 
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 ๒.๒ วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

กลุ่มสาระ 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี รวม 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
๑. ฝ่ำยบริหำร - - 1 2 - - - - 3 
๒. ภำษำไทย - - 1 6 1 2 - - 10 
๓. คณิตศำสตร์ - - 2 6 2 4 - - 14 
๔. วิทยำศำสตร์ - - 4 7 1 3 - - 15 
๕. สุขศึกษำและพลศึกษำ - - 2 3 2 1 - - 8 
๖. สังคมศึกษำฯ - - 1 3 1 8 - - 13 
๗. ศิลปะ - - - 1 4 2 - - 7 
๘. กำรงำนอำชีพฯ - - 2 7 3 4 1 - 17 
๙. ภำษำต่ำงประเทศ - - 2 3 1 8 - - 14 
๑๐. กลุ่มพัฒนำผู้เรียน - - 1 - 1 1 - - 3 

รวม 0 0 16 38 16 33 1 0 104 
11. บุคลกรทำงกำรศึกษำอื่น - - - - - 1 - - 1 
12. พนักงำนรำชกำร - - - - 1 - 1 - 2 
13. ลูกจ้ำงประจ ำ - - - - - - 3 - 3 
14. ลูกจ้ำงช่ัวครำว (สพฐ.) - - - - 1 5 - - 6 
15. ลูกจ้ำงช่ัวครำว (บกศ.) - - - - 3 8 11 5 27 
16. ลูกจ้ำงช่ัวครำว (ครูต่ำงชำติ) - - - - 1 3 - - 4 
17. ไปช่วยรำชกำร - - - - - 2 - - 2 

รวม 0 0 0 0 6 19 15 5 45 
รวมทั้งสิ้น 0 0 16 38 22 52 16 5 149 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันท่ี....11 มีนำคม 2563..... 
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 ๒.๓ สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รวมคาบ 
เฉลี่ย จ านวน 

(คน) 
จ านวน 

คาบเฉลี่ย 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
คาบเฉลี่ย 

1.      ภำษำไทย 11 19.36 11 18.73 19.05 

2.      คณิตศำสตร์ 13 20.15 13 19.76 19.96 

3.      วิทยำศำสตร์ 21 21.14 21 18.67 19.91 

4.      สุขศึกษำฯ 10 18.70 9 17.33 18.02 

5.      สังคมศึกษำฯ 15 20.33 15 19.80 20.07 

6.      ศิลปะ 8 19.90 8 19.00 19.45 

7.      กำรงำนอำชีพฯ 15 17.07 15 17.14 17.11 

8.      ภำษำต่ำงประเทศ 19 19.47 19 18.89 19.18 

9.      แนะแนว 2 19.00 2 21.00 20.00 

10.    บรรณำรักษ์ 2 12.00 2 12.00 12.00 

รวม/เฉลี่ย 116 18.71 115 18.23 18.47 

 
 
 

0, 0%

54, 36%

74, 50%

21, 14%

แผนภูมิแสดงจ านวนคน และร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
ปีการศึกษา 2562

ปริญญำเอก

ปริญญำโท

ปริญญำตรี

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี



๔ 
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๓. ข้อมูลนักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕62 รวม 2,079 คน  (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน  2562) 

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม 
ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 

รวม รวม
ทั้งหมด ม.ปลาย 

จ านวนห้อง 12 12 11 35 6 6 7 19 54 
เพศ ชำย 246 233 203 682 85 81 78 244 926 

หญิง 233 243 236 712 165 143 133 441 1153 
รวม 479 476 439 1394 250 224 211 685 2079 

เฉลี่ยต่อห้อง 39.67 39.91 39.83 41.67 37.33 30.14 36.05 38.50 39.67 
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๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 
1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ข้ึนไป 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 6  ปีกำรศึกษำ  2560 – 2562 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรด ระดับ 3 ขึ้นไป
รำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับช้ัน ม.1-6 ปีกำรศึกษำ 2560-2562
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2561
2560



๖ 
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2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ระดับ 2 ขึ้นไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 6  ปีกำรศึกษำ  2560– 2562 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน 
ระดับ 2 ข้ึนไป รำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ระดับช้ัน ม.1-6 ปีกำรศึกษำ 2560-2562

2562

2561

2560



๗ 
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3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ระดับ 2 ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 6  ปีกำรศึกษำ  2560 – 2562 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ 2 ข้ึนไป
รำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ระดับชั้น ม.1-6 ปีกำรศึกษำ 2560-2562
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๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
 

 

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
ระดับโรงเรียน 54.72 31.57 25.84 29.78
ระดับจังหวัด 55.57 32.46 26.50 29.77
ระดับสังกัด 55.91 32.98 26.98 30.22
ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07
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ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 

 
 
 

ภำษำไทย สังคมศึกษำฯ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
ระดับโรงเรียน 40.94 36.66 25.50 22.30 29.35

ระดับจังหวัด 42.66 35.83 28.08 24.69 29.07

ระดับสังกัด 43.02 36.10 28.97 25.62 29.40

ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
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๒) เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561-2562 
 

    ๒.๑) ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยรายปีการศึกษา 

2561 2562 ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 
๑) ภำษำไทย 53.85 54.72 0.87 
๒) ภำษำอังกฤษ 27.21 31.57 4.36 
๓) คณิตศำสตร์ 28.48 25.84 -2.64 
๔) วิทยำศำสตร์ 35.7 29.78 -5.92 

คะแนนเฉล่ีย 36.31 35.48 -0.83 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ - 2.29 

 

 
 จำกกรำฟข้ำงต้น พบว่ำ คะแนนเฉล่ียในภำพรวมมีค่ำลดลง 0.83 คิดเป็นร้อยละ 2.29 โดยมี

วิชำท่ีมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนจ ำนวน 2 วิชำ คือ วิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้น  
0.87 และ 4.36 ตำมล ำดับ และวิชำท่ีมีคะแนนเฉล่ียลดลงจ ำนวน 2 วิชำ ได้แก่ วิชำคณิตศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียลดลง 2.64 และ 5.92 ตำมล ำดับ 

 
 

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
2561 53.85 27.21 28.48 35.7
2562 54.72 31.57 25.84 29.78
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๒.๒) ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยรายปีการศึกษา 

2561 2562 ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 
1. ภำษำไทย 47.03 40.94 -6.09 
2. สังคมศึกษำ 35.30 36.66 1.36 
3. ภำษำอังกฤษ 26.49 25.50 -0.99 
4. คณิตศำสตร์ 29.89 22.30 -7.59 
5. วิทยำศำสตร์ 31.21 29.35 -1.86 

คะแนนเฉล่ีย 33.98 30.95 -3.03 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ -8.92 

 

 
 
จำกกรำฟข้ำงต้น พบว่ำ คะแนนเฉล่ียในภำพรวมมีค่ำลดลง 3.03 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 8.92 โดยมี

วิชำท่ีมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนจ ำนวน 1 วิชำ คือวิชำสังคมศึกษำ มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน  1.36 คะแนน และมีวิชำท่ีมี
คะแนนเฉล่ียลดลงจ ำนวน 4 วิชำ ได้แก่ วิชำภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์มีคะแนนเฉล่ีย
ลดลง 6.09  0.99  7.59  และ 1.86 ตำมล ำดับ 

 
 
 

ภำษำไทย สังคมศึกษำฯ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย
2561 47.03 35.30 26.49 29.89 31.21 33.98
2562 40.94 36.66 25.50 22.30 29.35 30.95
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๖. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕62 
 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕62 
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ศูนย์กำรเรียนรู้กลุ่มสำระฯต่ำง ๆ ห้องปฏิบัติกำร 3D

หอประชุมภักด์ิกมล ห้องคอมพิวเตอร์



๑๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕62 
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อุทยำนประวัติศำสตร์ สุโขทัย กองบิน 46 พิษณุโลก วัดพระแท่นศิลำอำสน์

อ ำเภอลับแล อุตรดิตถ์ วัดพิพัฒน์มงคล หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ผ้ำ ม.นเรศวร

อุทยำนแห่งชำติ ดอยขุนตำล ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ม.กรุงเทพ และม.รังสิต 



๑๔ 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๗. ผลงานดีเด่นโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา 2562 

 รางวัลประเภทสถานศึกษา 
๑. ระบบกำรดูเเลช่วยเหลือนักเรียน ประจ ำปี 2562 ระดับทอง ประเภทโรงเรียนขนำดใหญ่ 

ระดับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39  

๒. จัดกิจกรรมพัฒนำทักษะทำงด้ำนอำชีพของนักเรียน ตำมโครงกำร 1 คน 1 สมรรถนะอำชีพ 
ระดับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39 ประจ ำปีงบประมำณ 2562  

 รางวัลประเภทผู้บริหาร 
๑. บุคคลท่ีมีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่นในกำรป้องกันและเเก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประจ ำปี 2562 ด้ำนกำรจัดกำร 

๒. รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมศึกษำผู้ปฏิบัติงำนหน้ำท่ีดีเด่น ประจ ำปี 2561 ของสมำคม
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมศึกษำ 

๓. ระบบกำรดูเเลช่วยเหลือนักเรียน ประจ ำปี 2562 ระดับทอง ประเภทโรงเรียนขนำดใหญ่ 

 
 รางวัลประเภทครู 

ระดับชาติ 
๑. นำยทศพล เหรียญเจริญ โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ กิจกรรม กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 23 ธันวำคม  
2562 

๒. นำยไผท เสือน้อย โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
กำรแข่งขันซูโดกุ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 
ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 23 ธันวำคม  2562 

๓. นำงสำวอัญชลี จันจัด โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม กำรแข่งขันซูโดก ุระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้ง
ท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 23 ธันวำคม  2562 

๔. นำงสุจินดำ มีรอด โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงนิ กิจกรรม 
กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 23 ธันวำคม  
2562 

 
 
 



๑๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๕. นำงสำวอรพรรณ สงสังข์ โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 
23 ธันวำคม  2562 

๖. นำงสำวกำนดำ สุขแดง โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 
23 ธันวำคม  2562 

๗. นำงสำวอภิญญำ จำดศรี โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 
23 ธันวำคม  2562 

๘. นำงสำวกนกวรรณ เท่ียงฟัก โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 
23 ธันวำคม  2562 

๙. นำงภัทรธนันท์ ดีสุ โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 
23 ธันวำคม  2562 

๑๐. นำยมิตรชัย ทำบุดดำ โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำนสำมมิติ (3D) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 
21 - 23 ธันวำคม  2562 

๑๑. นำยระวีพนัธ์ เปรมวิชิต โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำนสำมมิติ (3D) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 
21 - 23 ธันวำคม  2562 
 

๑๒. นำยมิตรชัย ทำบุดดำ โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 
21 - 23 ธันวำคม  2562 



๑๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๑๓. นำยระวีพนัธ์ เปรมวิชิต โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 
21 - 23 ธันวำคม  2562 

๑๔. นำยวรวิทย์ เมืองก้อน โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม กำรแข่งขัน "ศิลปส์ร้ำงสรรค์" ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 23 ธันวำคม  2562 

๑๕. นำยธีรภัทร สอนอุทัย โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 
23 ธันวำคม  2562 

๑๖. นำยกำนต์ ช่วงบุญศรี โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงนิ 
กิจกรรม กำรแข่งขันกำรจัดกำรค่ำยพักแรม ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 23 ธันวำคม  
2562 

๑๗. นำยรัชพล ศรีริอ่วม โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงนิ กิจกรรม 
กำรแข่งขันกำรจัดกำรค่ำยพักแรม ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 23 ธันวำคม  2562 

๑๘. นำยดลธรรม จ ำปำ โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
กำรแข่งขันกิจกรรมสภำนักเรียน ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 23 ธันวำคม  2562 

๑๙. นำงสำวทิพรัตน์ มูลมณี โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม กำรแข่งขันกิจกรรมสภำนักเรียน ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 23 ธันวำคม  2562 

๒๐. นำยบุญลือ หนุนนำค โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม กำรแข่งขันกิจกรรมสภำนักเรียน ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 23 ธันวำคม  2562 

๒๑. นำงชลันดำ จันทร์มลฑำ โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงนิ 
กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 
23 ธันวำคม  2562 

 



๑๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๒๒. นำงสำวหนึ่งฤทัย กำรเกณขำย โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 
23 ธันวำคม  2562 

๒๓. นำงชลันดำ จันทร์มลฑำ โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 
23 ธันวำคม  2562 

๒๔. นำยทิวำ เรืองศรี โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
กำรประกวดโครงงำนคอมพวิเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 
23 ธันวำคม  2562 

๒๕. นำงสำวปิยพร เอกำ โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้ำร่วม กิจกรรม กำรแข่งขันกำร
ออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 
23 ธันวำคม  2562 

๒๖. นำงสำวสุรัตน์ ปำนศักดิ์ โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้ำร่วม กิจกรรม กำรแข่งขัน
กำรออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 
23 ธันวำคม  2562 

๒๗. นำงชะนัตร์ตำ ตุ้มบุตร โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงนิ 
กิจกรรม กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 
23 ธันวำคม  2562 

๒๘. นำงสำววรำภรณ์ สีหลักร้อย โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงนิ 
กิจกรรม กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 
23 ธันวำคม  2562 

๒๙. นำงชลันดำ จันทร์มลฑำ โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงนิ 
กิจกรรม กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 23 ธันวำคม  2562 



๑๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๓๐. นำยทิวำ เรืองศรี โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 
69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 23 ธันวำคม  2562  

๓๑. นำยสวรำชย์ มีเจริญ โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 
23 ธันวำคม  2562 

๓๒. นำยโฆษิต ส่ือสำร โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 
23 ธันวำคม  2562 

๓๓. นำยฐิติ วรินทรีย์ โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 
69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 23 ธันวำคม  2562 

๓๔. นำงสำวอันธิกำ ตรีพรม โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 23 ธันวำคม  2562 

๓๕. นำงสำวปอยขวัญ เขมำ โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวหวำนเพื่อสุขภำพ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 
23 ธันวำคม  2562 

๓๖. นำงสำวสมหวัง ทองเทศ โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวหวำนเพื่อสุขภำพ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งท่ี 69 ภำคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันท่ี 21 - 
23 ธันวำคม  2562 

 
ระดับภาค 

๑. นำงสำวรัชดำ  ทองอ้วน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน 16-17 มีนำคม 
2563 

๒. นำงสำวณัฎฐกลฉัตร์ สระทองอยู่ ผู้ฝึกสอน กำรเเข่งขัน CROSSWORD CHAMPIONSHIP 
2019 วันท่ี 23 สิงหำคม  2562 

 



๑๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
๑. นำยทศพล เหรียญเจริญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 

กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  
ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๒. นำยสวรำชย์ มีเจริญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวลัระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม กำร
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๓. นำยโฆษิต ส่ือสำร  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม กำร
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562  

๔. นำยโฆษิต ส่ือสำร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
กิจกรรม กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๕. นำยไพฑูรย์ วนัวิชัย  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวลัระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 
๑  กิจกรรม กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๖. นำยฐิติ วรินทรีย์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม กำร
แข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 
พฤศจิกำยน 2562 

๗. นำงสำวอันธิกำ ตรีพรม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม 
กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๘. นำงสำวปอยขวัญ เขมำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรแข่งขนัท ำอำหำรคำวหวำนเพื่อสุขภำพ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม
ท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 



๒๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๙. นำงสำวสมหวัง ทองเทศ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม 
กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวหวำนเพื่อสุขภำพ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม
ท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๐. นำงสำวณัฐวรรณ รัตนเสถียร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑ กิจกรรม กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวหวำนเพื่อสุขภำพ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๑. นำงสุกัญญำ ทองอิ่ม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวลัระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 
๑ กิจกรรม กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวหวำนเพื่อสุขภำพ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๒. นำยกำนต์ ช่วงบุญศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรแข่งขันกำรจัดกำรค่ำยพักแรม ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๓. นำยรัชพล ศรีริอ่วม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวลัระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม กำร
แข่งขันกำรจัดกำรค่ำยพักแรม ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๔. นำยดลธรรม จ ำปำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม กำร
แข่งขันกิจกรรมสภำนักเรียน ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๕. นำงสำวทิพรัตน์ มูลมณี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรแข่งขันกิจกรรมสภำนักเรียน ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๖. นำยบุญลือ หนุนนำค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรแข่งขันกิจกรรมสภำนักเรียน ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 
 



๒๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๑๗. นำงสำวพจนีย์ สิงโตทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กำร
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๘. นำงสำวเชำวนีนำถ อินทมินทร์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๙. นำงสำวนวรัตน์ ปฐมเสรีพงษ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำร
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๒๐. นำงสำวพจนีย์ สิงโตทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำร
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๒๑. นำงนฤมล สุธำพรต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวลัระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ 
กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๒๒. นำยภูวำเดช ธิปธวินกุน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี 
๑ กิจกรรม กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๒๓. นำงรัศมี ธัญน้อม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทสร้ำงทฤษฎีหรือค ำอธิบำยทำง
คณิตศำสตร์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 
พฤศจิกำยน 2562 

๒๔. นำงสำวอัญชลี จันจัด ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 
๑ กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทสร้ำงทฤษฎีหรือค ำอธิบำยทำง
คณิตศำสตร์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 
พฤศจิกำยน 2562 



๒๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๒๕. นำยไผท เสือน้อย ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้ำร่วม กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ 
ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๒๖. นำงรัศมี ธัญน้อม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 
2562 

๒๗. นำยไผท เสือน้อย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 
2562 

๒๘. นำงสำวทิพวัลย์ ศรีทวี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 
๒ กิจกรรม กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับช้ัน ม.๑ - 
ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๒๙. นำงสำวอนุตรีย์ พำนกุหลำบ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ กิจกรรม กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๓๐. นำงปริญดำ สอนอุทัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 
๑ กิจกรรม กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับช้ัน ม.๔ - 
ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 
 

๓๑. นำงสุดำภรณ์ บุญเสือ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 
๑ กิจกรรม กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับช้ัน ม.๔ - 
ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

 
 



๒๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๓๒. นำยบุญเกล้ือ บุญเสือ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม กำรแข่งขัน
คิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 
2562 

๓๓. นำงรัศมี ธัญน้อม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
กิจกรรม กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๓๔. นำงสำวอัญชลี จันจัด ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 
๒ กิจกรรม กำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๓๕. นำยไผท เสือน้อย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
กิจกรรม กำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๓๖. นำงสำวอัญชลี จันจัด ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 
๑ กิจกรรม กำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๓๗. นำยไผท เสือน้อย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม กำร
แข่งขันซูโดกุ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 
พฤศจิกำยน 2562 

๓๘. นำงสำวอัญชลี จันจัด ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรแข่งขันซูโดกุ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 
พฤศจิกำยน 2562 

๓๙. นำงวธัญญำ นิ่มพริก ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวลัระดับเหรียญทองแดงกิจกรรม กำร
แข่งขันเวทคณิต ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 
พฤศจิกำยน 2562 



๒๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๔๐. นำงพัธยำ บุญเสือ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม กำรแข่งขันพูด
ภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม
ท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๔๑. นำงสำวชไมพร ศักดิ์ศิริ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๔๒. นำงภัคฐิกำนต์ จันทำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม กำรแข่งขัน
เล่ำนิทำน (Story Telling) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๔๓. Mr.Kristhian Camo ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขัน
เล่ำนิทำน (Story Telling) ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๔๔. MissAmalina Awang ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๑ กิจกรรม กำรแข่งขันละครส้ันภำษำอังกฤษ (Skit) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๔๕. นำงสำววิชญำพร ทำเหล็ก ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑ กิจกรรม กำรแข่งขันละครส้ันภำษำอังกฤษ (Skit) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๔๖. นำงสำวณิชำรัศมิ์ รุจิพัชรศักดิ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑ กิจกรรม กำรแข่งขันละครส้ันภำษำอังกฤษ (Skit) ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๔๗. นำงสำวสุชำดำ นำคเทศ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๑ กิจกรรม กำรแข่งขันละครส้ันภำษำอังกฤษ (Skit) ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 



๒๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๔๘. นำงสำวณัฎฐกลฉัตร์ สระทองอยู่ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม กำรแข่งขันต่อศัพท์ภำษำอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๔๙. นำยศิริวัฒน์ เช้ือบำง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรแข่งขันต่อศัพท์ภำษำอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๕๐. นำยพชร เตชณสิทธิ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน 
 กิจกรรม กำรแข่งขันพูดภำษำจีน ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๕๑. นำงสำวสำวิตรี จุ้ยศรีแก้ว ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรำงวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ กิจกรรม กำรแข่งขันพูดภำษำจีน ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๕๒. MissTang Hongdeng ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี 
๑ กิจกรรม กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพภำษำจีน ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๕๓. นำงสำวประทุมพร อภิวงค์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรำงวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑ กิจกรรม กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพภำษำจีน ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๕๔. นำงสำวณัฐริกำ สดสะอำด ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑ กิจกรรม กำรแข่งขันละครส้ันภำษำจีน ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๕๕. นำงสำวประทุมพร อภิวงค์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑ กิจกรรม กำรแข่งขันละครส้ันภำษำจีน ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 



๒๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๕๖. นำงสำวประทุมพร อภิวงค์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้ำร่วมกิจกรรม กำรแข่งขันเขียนเรียงควำม
ภำษำจีน ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 
2562 

๕๗. นำงอนงค์นำฎ เอิบบุญญำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ กิจกรรม กำรแข่งขันคัดลำยมือส่ือภำษำไทย ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๕๘. นำงอนงค์นำฎ เอิบบุญญำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรม กำร
แข่งขันคัดลำยมือส่ือภำษำไทย ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๕๙. นำงสำวเชำวนีนำถ อินทมินทร์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๖๐. นำงสำวพจนีย์ สิงโตทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ กิจกรรม กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๖๑. นำยทศพล เหรียญเจริญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กำร
แข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๖๒. นำงสำวละอองดำว พรมจวง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม (กำรเขียนเรียงควำม) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๖๓. นำงวัฒนำ ค ำแก้ว ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมกำรแข่งขัน 
เรียงร้อยถ้อยควำม (กำรเขียนเรียงควำม) ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม
ท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 



๒๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๖๔. นำยบุญลือ หนุนนำค ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ 
กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๖๕. นำงสำวบุญส่ง นำคสุขมูล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ กำพย์ยำนี ๑๑ (๖ บท) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๖๖. นำงสำวบุญส่ง นำคสุขมูล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ กิจกรรม กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ โคลงส่ีสุภำพ (๔ บท) ระดับช้ัน ม.๔ - 
ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๖๗. นำงสำววรรณวนัช ใจภักด ีครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรม กำร
แข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำไทย (ค ำคมเดิม) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม
ท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๖๘. นำงสำวเชำวนีนำถ อินทมินทร์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำไทย (ค ำคมเดิม) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๖๙. นำงอนันต์ ช่ืนชม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
กิจกรรม กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำไทย (ค ำคมเดิม) ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๗๐. นำงสำวพจนีย์ สิงโตทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑ กิจกรรม กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ระดับช้ัน ม.
๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๗๑. นำงสำวบุบผำชำติ บุตรตะรำช ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ กิจกรรม กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 



๒๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๗๒. นำงสุจินดำ มีรอด ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม กำร
ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๗๓. นำงสำวอรพรรณ สงสังข์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๗๔. นำงสำวชัฐชฎำ ยศสุรินทร์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรำงวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม.๔ - ม.
๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๗๕. นำงสุจินดำ มีรอด ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๗๖. นำงสำวกนกวรรณ เท่ียงฟัก ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑ กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.๑ 
- ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๗๗. นำงภัทรธนันท์ ดีสุ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๗๘. นำงสำวกำนดำ สุขแดง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๗๙. นำงสำวอภิญญำ จำดศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 



๒๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๘๐. นำงสำวกนกวรรณ เท่ียงฟัก ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ กิจกรรม กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ม.๑ 
- ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๘๑. นำงภัทรธนันท์ ดีสุ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
กิจกรรม กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๘๒. นำงสำวกนกวรรณ เท่ียงฟัก ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๘๓. นำงภัทรธนันท์ ดีสุ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม กำร
แข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๘๔. นำงกมลทิพย์ ส ำรำญจักร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำร
ประกวดผลงำนส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๘๕. นำงนิตยำ อ่องทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวลัระดับเหรียญทอง 
 กิจกรรม กำรประกวดผลงำนส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๘๖. นำงสำวกำนดำ สุขแดง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๒ กิจกรรม กำรประกวดผลงำนส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๘๗. นำงสำวอภิญญำ จำดศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๒ กิจกรรม กำรประกวดผลงำนส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 



๓๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๘๘. นำยมิตรชัย ทำบุดดำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำนสำมมิติ (3D) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๘๙. นำยระวีพนัธ์ เปรมวิชิต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำนสำมมิติ (3D) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๙๐. นำยมิตรชัย ทำบุดดำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๙๑. นำยระวีพนัธ์ เปรมวิชิต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๙๒. นำยธีรภัทร สอนอุทัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 
๑ กิจกรรม กำรประกวดวงดนตรีสตริง ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม
ท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๙๓. นำยธีรภัทร สอนอุทัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๙๔. นำยธีรภัทร สอนอุทัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
ท่ี ๒ กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๙๕. นำยธีรภัทร สอนอุทัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญงิ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 



๓๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๙๖. นำยธีรภัทร สอนอุทัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญงิ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๙๗. นำยธีรภัทร สอนอุทัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขัน
ขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๙๘. นำยธีรภัทร สอนอุทัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม
ท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๙๙. นำยธีรภัทร สอนอุทัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม
ท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๐๐. นำยเรวัตร จันทร์แจ่ม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 
๑ กิจกรรม กำรแข่งขันเด่ียวจะเข้ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๐๑. นำยวรวิทย์ เมืองก้อน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรแข่งขัน "ศิลป์สร้ำงสรรค์" ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๐๒. นำยวรวิทย์ เมืองก้อน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขัน 
"ศิลป์สร้ำงสรรค์" ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 
พฤศจิกำยน 2562 

๑๐๓. นำยวรวิทย์ เมืองก้อน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
ท่ี ๒ กิจกรรม กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 



๓๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๑๐๔. นำงสำวสำวิตรี ค ำต่อ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม กำรแข่งขัน
วำดภำพระบำยสี ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 
พฤศจิกำยน 2562 

๑๐๕. นำงสำวสำวิตรี ค ำต่อ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขัน
เขียนภำพไทยประเพณี ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 
 

๑๐๖. นำงสำวสำวิตรี ค ำต่อ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขัน
เขียนภำพไทยประเพณี ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๐๗. นำงสำววิไลลักษณ์ ลอบุญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม 
กำรแข่งขันเขียนภำพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๐๘. นำงสำววิไลลักษณ์ ลอบุญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ กิจกรรม กำรแข่งขันเขียนภำพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๐๙. นำงสำววปุน ขยัน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
กิจกรรม กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๑๐. นำงสำววิไลลักษณ์ ลอบุญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑ กิจกรรม กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๑๑. นำงสำววิไลลักษณ์ ลอบุญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม กำร
แข่งขันวำดภำพลำยเส้น (Drawing) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 



๓๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๑๑๒. นำยวรวิทย์ เมืองก้อน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขัน
วำดภำพลำยเส้น (Drawing) ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๑๓. นำยฉัตรเกษม สุขเกษม โรงเรียนพิชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี ๑ กิจกรรม กำรแข่งขันร ำวงมำตรฐำน ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๑๔. นำงณฐวรรณ วันจ๋ิว ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวลัระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
กิจกรรม กำรแข่งขันร ำวงมำตรฐำน ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๑๕. นำยฉัตรเกษม สุขเกษม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๒ กิจกรรม กำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม
ท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๑๖. นำงณฐวรรณ วันจ๋ิว ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวลัระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
กิจกรรม กำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๑๗. นำยฉัตรเกษม สุขเกษม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๑๘. นำงณฐวรรณ วันจ๋ิว ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวลัระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม กำร
แข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๑๙. นำยสมศักดิ์ จุลพลพงษ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำร
แข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม
ท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 



๓๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๑๒๐. นำงอำรีรัตน์ ทองมำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวลัระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขัน
ตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๒๑. นำงนิตยำ ไทยผดุง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขัน
ตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๒๒. นำงสุกัญญำ จีรำคม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวลัระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขัน
ตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๒๓. นำงสำวจิรชญำ คงสมจรูญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
กำรประกวดเพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๒๔. นำยอนุ อรรคเดโช  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวลัระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรประกวด
เพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 
พฤศจิกำยน 2562 

๑๒๕. นำงสำวนวรัตน์ ปฐมเสรีพงษ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
กำรประกวดเพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๒๖. นำงสำคร ธรรมชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรประกวด
เพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 
พฤศจิกำยน 2562 

๑๒๗. นำงสำวทิพรัตน์ มูลมณี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๒ กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 



๓๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๑๒๘. นำงสำวยุวรัตน์ จันทร์เติม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๒๙. นำงสำวธีริศรำ วันมำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 
๒ กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม
ท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๓๐. นำงสำวนฤมล อินฟำกท่ำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๓๑. นำงสำวสุภำภรณ์ หว่ำเกตุ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ กิจกรรม กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๓๒. นำยณัฎฐพัชร์ ปิ่นโชติกำญจนกุล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 
กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๓๓. นำงสำวปุณยนุช พรมเพ็ชร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำร
ประกวดมำรยำทไทย ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

 
๑๓๔. นำงสำวอุทิศ มำดบังอ่อน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำร

ประกวดมำรยำทไทย ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๓๕. นำงสุมำลี โสดจ ำปำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวลัระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
กิจกรรม กำรประกวดมำรยำทไทย ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 



๓๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๑๓๖. นำยเทพินทร์ จันทร์กระจ่ำงครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑ กิจกรรม กำรประกวดมำรยำทไทย ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๓๗. นำยทิวำ เรืองศรี  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
กิจกรรม กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม
ท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๓๘. นำงสำวสุรัตน์ ปำนศักดิ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๑ กิจกรรม กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๓๙. นำงชลันดำ จันทร์มลฑำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม กำร
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๔๐. นำยทิวำ เรืองศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม กำรแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับกลำง ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 
พฤศจิกำยน 2562 

๑๔๑. นำยทิวำ เรืองศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
กิจกรรม กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๔๒. นำงสำวศกลวรรณ บุญสิงห์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑ กิจกรรม กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 
อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 

๑๔๓. นำงชลันดำ จันทร์มลฑำ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 



๓๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

๑๔๔. นำยทิวำ เรืองศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม กำร
แข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
กำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 
11 พฤศจิกำยน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
1.  กระบวนการพัฒนา 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    โรงเรียนพิชัยมีกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  มีการจัด
กิจกรรม/โครงการ เพื่อพฒันาศักยภาพของผู้เรียน  ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ โดยในวิชาภาษาไทยโรงเรียนพิชัยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได้พฒันา
ผู้เรียนครบทุกทักษะทางภาษา ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด การจัดท าหลักสูตรการสอน
วิชาเพิ่มเติม ในรายวิชาเสริมสร้างทักษะภาษาไทย ใหผู้้เรียนกลุ่มท่ีอ่านเขียนไม่คล่อง ซึ่งครูผู้สอนได้จัด
กิจกรรมฝึกทักษะการอ่านการเขียนท้ังในคาบเรียน และนอกเหนือจากในคาบเรียน มีการสอนซ่อมเสริมฝึก
ทักษะการอ่าน การน าส่ือต่าง ๆ มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
โรงเรียน เช่น การคัดกรองการอ่านการเขียน การจัดกิจกรรมโครงการรักการอ่าน การจัดค่ายเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่ายพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางภาษาไทย ระดับ ม.ต้น การแข่งขันการ
อ่านและการเขียนในกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ โครงการรักษ์
ภาษาไทย สัปดาห์ภาษาอังกฤษ  วันวาเลนไทน์ รวมถึงการเชิญวิทยากรมาสอนเสริมให้ความรู้กับผู้เรียนใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องเรียน นอกจากนี้
ทางโรงเรียนพิชัยยังมีการทดสอบความสารมารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้กับผู้เรียนทุกคน เพื่อท่ี
ผู้เรียนจะได้ทราบว่าความสามารถทางด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนอยู่ในระดับใด ในส่วนของ
การพัฒนาความสามารถในด้านการคิดค านวณของผู้เรียน โรงเรียนได้ด าเนินการ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท้ังในและนอกห้องเรียน ท่ีส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง ดังนี้ กจิกรรม
ปรับความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ กิจกรรมติวโอเน็ตและ
เตรียมสอบของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ กิจกรรมการ
อบรมโครงงานคณิตศาสตร์ กิจกรรมการอบรม GSP กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุใน
โรงเรียน และกิจกรรมการแข่งขันเอแม็ทและซูโดกุ “พิชัยครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ ครั้งท่ี 
6” และ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ครั้งท่ี 4 โรงเรียนพิชัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศของ
นักเรียนทางด้านการใช้ภาษา และการค านวณโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีมีความช่ืนชอบทางด้านเกมการใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการค านวณมารวมกลุ่มกันท ากิจกรรมหลังเวลาเลิกเรียนในทุก ๆ วัน ได้แก่ 
ชมรมเอแม็ท ค าคม และครอสเวิร์ดเกม และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ท้ัง
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศจนได้รางวัลมากมายเป็นที่ประจักษ์ อาทิเช่น รางวัล
ชนะเลิศ การประกวดเล่าเรื่อง  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หัวข้อ “เรื่องเล่าพื้นบ้าน ผี ความเช่ือใน
ท้องถิ่น” โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ความเช่ือและภูมิปัญญาของชุมชน รางวัลชมเชย การแข่งขัน
กลอนสด ระดับภาคเหนือ ตามโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
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แข่งขันรอบรู้วรรณคดี  มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขต  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน 
แบรนด์ครอสเวิร์ด  เอแม็ท  ค าคม  ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติประจ าปี  2562 รางวัลชนะเลิศ 
และรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันแม็กซ์พลอยส์  ทริปเป้ิลเกมชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งท่ี 5  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้น 

 ด้านการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาของผู้เรียน โรงเรียนพิชัยส่งเสริมให้ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมกระบวนการคิดของผู้เรียนในช่ัวโมงเรียน โดยใช้การเรียนรู้แบบ Active Learning ในทุกรายวิชา  
ส่งเสริมให้มีการบูรณาการเรียนการสอนโดยใช้สะเต็มศึกษาในทุกระดับช้ัน ส่งเสริมให้ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานหลักสูตร 
(PCK)  ยังได้จัดให้มีกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ได้แก่ ค่ายพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ ค่ายพัฒนาทักษะทางหุ่นยนต์ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
จริยธรรม  กิจกรรมโรงพักจ าลอง  กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว  กิจกรรมสภานักเรียน การท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์โดยใช้บอร์ดสมองกล KidBright การเขียนแอพพลิเคชัน และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศจนได้รางวัลมากมาย
เป็นท่ีประจักษ์ อาทิเช่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 การประกวดนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  “เตาเผา
ข้าวหลามพลังงานชีวมวล” รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  สาขาประยุกต์  
“เครื่องคลึงเอนกประสงค์” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภท 
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภท  สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และงานศิลปหัตกรรม
นักเรียนท้ังระดับเขต และระดับภาคเป็นต้น 
  ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากจะ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดแล้วยังส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ของผู้เรียนโดยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้แก่ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงาน
ภาษาไทย โครงงานอาชีพ โครงงานคุณธรรม โครงงานต้านภัยยาเสพติด และโครงงานสะเต็มศึกษา  
กิจกรรมชุมนุม Pro-science กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ ตลอดจนผลงานผู้เรียน อันเกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนได้แก่ ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  กิจกรรมผังความคิด หนังสือเล่มเล็ก เกม  
ส่ือวีดีทัศน์ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์การท าโครงงานคอมพิวเตอร์โดยใช้บอร์ดสมองกล KidBright การเขียน
แอพพลิเคชัน ต่าง ๆ  เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับผู้เรียนโดยการส่งผลงานผู้เรียน
เข้าร่วมประกวดในเวทีต่าง ๆ จนได้รับรางวัล อาทิเช่น รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี เป็นต้น 
  



๔๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  โรงเรียนพิชัยมีกระบวนการ 
ในการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ส่ือออนไลน์ หรือแอพพลิเคชันต่าง ๆ อาทิ เช่น การท าข้อสอบออนไลน์ Kahoot! Zoom  Plickers  Line 
Facebook รวมทั้ง Google Apps เป็นต้น มาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ท้ังภายในเวลาเรียนและนอก
เวลาเรียน ในทุก ๆ รายวิชา และนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารนอกหลักสูตรต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น การประกวด 
การแข่งขันหุ่นยนต์ การท าหนังส้ัน การประกวดอนิโฟกราฟิก และการใช้โปรแกรมทางด้านการสืบค้น
ข้อมูลในห้องสมุด นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับผู้เรียนโดยการส่งผลงานผู้เรียนเข้าร่วม
ประกวดในเวทีต่าง ๆ จนได้รับรางวัล อาทิเช่น รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน 
การสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการออกแบบส่ิงของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี เป็นต้น 

 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิชัยจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท้ัง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการจัดครูผู้สอนตรงตามวิชาเอก ครูผู้สอนด าเนินการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ โดยมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามธรรมชาติของวิชา เช่น การจัดกิจกรรม Active Learning  การ
จัดกิจกรรมแบบ 5E เป็นต้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระจะเริ่มจากการวิเคราะห์
ผู้เรียน มีการคัดกรองผู้เรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง ในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือมี 
การส่ือสารท่ีไม่เหมาะสมกับระดับช้ัน จากนั้นแต่ละกลุ่มสาระฯ ได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อแก้ไข
ปัญหาท่ีพบ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เปิดสอนวิชาสร้างเสริมภาษาไทย วิชาเสริมทักษะ
ภาษาไทยโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภายในกลุ่มสาระ ดูแลและแก้ไขปัญหาผู้เรียน 
ท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องอย่างต่อเนื่องท้ัง 3 ปี พบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีสูงขึ้นและสามารถจบหลักสูตร
ได้ตามเวลาท่ีก าหนด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กับเนื้อหาตามมาตรฐานหลักสูตร (PCK) มีการเปิดวิชาวิทยาศาสตร์เสริมความรู้ วิชาคณิตศาสตร์เสริม
ทักษะมีการคัดเลือกข้อสอบ O-NET มาสอนเสริมให้กับผู้เรียน และมีการปรับวิธีสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
เป็นต้น มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างน้อย 
1 ครั้งต่อภาคเรียน และก ากับดูแลการวัดผลประเมินผล การซ่อมเสริมของครูแต่ละวิชาอย่างต่อเนื่องตลอด
ภาคเรียน และมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบระดับชาติ โดยให้ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ 6 ทดสอบ Pre O–NET ระดับโรงเรียนทุกคนเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับการท าข้อสอบและ 
การระบายค าตอบ และจัดให้มีคาบส าหรับนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และปีท่ี 6 ส าหรับทบทวนความรู้
และเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ ตลอดท้ังปีการศึกษาสัปดาห์ละ 1 คาบ โดยมีการ
หมุนเวียนรายวิชาท่ีสอนทบทวนความรู้ และนอกจากนี้ยังมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาสอนเสริมความรู้ 
การสร้างความตระหนักในการสอบO-NET และการสอบการสอบวัดความถนัดท่ัวไป (GAT) เป็นต้น    

ด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ นอกจากนี้ผู้เรียนโรงเรียนพิชัย
ยังมีการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการมีงานท าให้กับผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมแนะ
แนวศึกษาต่อให้กับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และปีท่ี 6 โดยเชิญสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ 
ตลอดจนรุ่นพี่ ศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพต่าง ๆ มาแนะน าแนวทางในการการศึกษาต่อ 
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นักเรียนทุกคนได้ท าแบบทดสอบทางอาชีพเพื่อค้นหาความถนัด และความสามารถของแต่ละบุคคล 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนวในทุกระดับช้ัน นอกจากนี้โรงเรียนพิชัยยงัได้จัดกิจกรรมตลาด 
นวัตวิถ ีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูล แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน
อาชีพในชุมชนของนักเรียนเองแล้วน ามาจัดกิจกรรมตลาดนวัตวิถีเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม 
และเรียนรู้วิถีชีวิตในแต่ละชุมชน หรือแต่ละต าบล นอกจากนี้กิจกรรมแนะแนวยังได้ด าเนินการจัดโครงการ
อบรมอาชีพ  

 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โรงเรียนได้
จัดท ากิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม 
จิตส านึก และอัตลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
โดยมีการพัฒนาโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพิชัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ 
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ครูท่ีปรึกษา ครูผู้สอน ครูฝ่ายกิจการนักเรียน และผู้ปกครอง
คอยดูแลพฤติกรรมของนักเรียนท่ีรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน ดังนี้ 
กิจกรรม ปรับสภาพผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนใหม่ได้มีทัศนคติและค่านิยมอันดีต่อสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนา
และส่งเสริมระเบียบวินัยและความประพฤติ กิจกรรมเสริมสร้างปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 
ประการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม ฯ อบรมแกนน าป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรับรู้และตะหนักในเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข การต้ังครรภ์
ก่อนวัยอันควร โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน 
กิจกรรมเดือนเเห่งการรณรงค์ค้นหาผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรม
เสริมสร้างปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ี 
พึงประสงค์ของนกัเรียน “ค่ายวิวัฒน์ยุวชน” กิจกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึง่ความดี หนึ่งคุณธรรม" โครงงาน
คุณธรรมซึ่งเป็นโครงงานท่ีเกิดจากผู้เรียนร่วมกันคิดร่วมกันท าเพื่อปลูกฝังความมีคุณธรรมให้กับผู้เรียน และ
สังคม 
 โรงเรียนพิชัยมีการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษว์ัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย โดยมีการจัดกิจกรรมท้ังในหลักสูตร 
และนอกหลักสูตร โดยกิจกรรมในหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรในรายวิชาเพิ่มเติม เรารักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย  กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ไทย 
การแสดงโขน วงดนตรีมังคละ กิจกรรมนอกหลักสูตร กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ได้แก่ 
กิจกรรมหล่อเทียนจ าน าพรรษา กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเมือง
พิชัย กิจกรรมวันพระในโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste)  นอกจากนี้ทางโรงเรยีน 
ยังสนับสนุนให้นักเรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ กับชุมชน เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง  
ประเพณีตักบาตรเทโว งานวันมหัศจรรย์ผลไม้เมืองอุตรดิตถ์ งานบ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัย เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมท่ีดีงามของคนในท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองพิชัย กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
หนึ่งหอ้งเรียน หนึง่ความดี หนึ่งคุณธรรม กิจกรรมมัคนายกน้อยและสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 
กิจกรรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมตลาดนวัตวิถีเมืองพิชัย 
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ด้านการพัฒนาให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีนั้น โรงเรียนพิชัย ได้จัดให้มีการพัฒนาผู้เรียนโดย ด าเนินการ
จัดท าฐานข้อมูลโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นโปรแกรมวิเคราะห์และการคัดกรองผู้เรียน
รายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตนเอง (SDQ) ช่วยเหลือครูในการคัดกรองปัญหาและให้การช่วยเหลือ
เบ้ืองต้นแก่เด็กในโรงเรียน  นอกเหนือจากการคัดกรองและประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้โปรแกรม 
SDQ ดังกล่าวแล้ว โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ
ร่วมกับผู้อื่น รู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดความสามัคคี 
มีความเป็นผู้น า และผู้ตามท่ีดี เช่น กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมโรงพักจ าลอง  โครงการห้องเรียนสีขาว 
กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมปรับสภาพผู้เรียนใหม่ ระดับช้ัน ม.1 
และ ม.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยภายในโรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายใน เป็นต้น 

นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น โดยมีกระบวนการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความตระหนักและส านึกดีในการปฏิบัติตนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย ให้เป็นไปตามบริบทของเหตุการณ์ปัจจุบัน ท้ังนี้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อ 
การอยู่ร่วมกันของผู้เรียนมีการรวมกลุ่มน าเสนอความคิดเห็นในรูปแบบของการประชุมกลุ่มของห้องเรียน 
การท างานของสภาผู้เรียน การท างานของต ารวจโรงเรียน การท าหน้าท่ีในคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาว
ท่ีพร้อมไปด้วยองค์ประกอบของศูนย์เสมารักษ์ การให้ค าปรึกษา นอกจากนี้ ได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความกล้าหาญ 
เสียสละ และมีความกตัญญู มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต มีการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียนได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อชนะยาเสพติดจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงเรียนได้น้อมน าโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ในการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อ 
การกระท าส่ิงท่ีไม่ดี และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชุน และสังคม โดยผ่านการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ของโครงการสถานศึกษาสีขาว คือด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา 
ด้านการเฝ้าระวัง ด้านการบริหารจัดการ และมีกระบวนการจัดกิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบัติจริงโดยให้ผู้เรียน
ด าเนินในการจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ของโรงเรียน  
 
2.  ผลการพัฒนา 

ผลจากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
ท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างหลากหลายจึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา สามารถในการสร้างนวัตกรรม และมีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาจึงท าให้มีความรู้ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

นอกจากนี้โรงเรียนพิชัยได้จัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นพฒันาให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค์อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง โดยส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
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หลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมท่ีดี ท้ังนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมิน
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน : ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
๑) มีความสามารถใน

การอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และ
การคิดค านวณ 
(เฉล่ียร้อยละ 
95.50 
ระดับยอดเย่ียม) 
 

 
 
 
 

ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.1 - ม.6 ท่ีมีผลการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่านการเขียน การส่ือสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
(ความสามารถในการอ่านฯ ระดับดีขึ้นไป เฉล่ียร้อยละ 99.54)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.1-ม.6 ท่ีมีผลการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่านการเขียน การส่ือสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ    
(ระดับดีขึ้นไป เฉล่ียร้อยละ 89.17)  
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.1-ม.6 ท่ีมีผลการประเมินความสามารถด้านการคิด
ค านวณได้เหมาะสมตามระดับช้ัน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

  (ระดับดีขึ้นไป เฉล่ียร้อยละ 97.80)  

 
๒) มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ   
อภิปราย  
แลกเปล่ียน ความ
คิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
(เฉล่ียร้อยละ
98.59  
ระดับยอดเย่ียม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.1-ม.6 ท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

วิชาวิทยาศาสตร์ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
  (ระดับดีขึ้นไป เฉล่ียร้อยละ 98.85)  
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.1-ม.6 ท่ีมีผลการประเมินความสามารถ 
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
  (ระดับดีขึ้นไป เฉล่ียร้อยละ 98.32)  

 
๓) มีความสามารถใน

การสร้าง
นวัตกรรม 
(เฉล่ียร้อยละ 
92.36 
ระดับยอดเย่ียม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.1-ม.6 ท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จาก
รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี จ าแนกตามระดับคุณภาพ  

(ระดับดีขึ้นไป เฉล่ียร้อยละ 92.36)  
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๔๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
๔) มีความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 
(เฉล่ียร้อยละ 
93.97  
ระดับยอดเย่ียม) 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.1-ม.6 ท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
  (ระดับดีขึ้นไป เฉล่ียร้อยละ 93.97) ระดับยอดเย่ียม 

 
๕) มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 
(มีความก้าวหน้า
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย ระดับ
ยอดเยี่ยม) 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป (3.0) จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

 
        จากกราฟสรุปได้ว่าจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3.00 ขึ้นไป มีความก้าวหน้าสูงขึ้นร้อยละ 
8.71 และสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน (ร้อยละ 65) อยู่ร้อยละ 6.26 มี
คุณภาพ ระดับยอดเย่ียม 
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๔๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
 แผนภูมิแสดงร้อยละของความก้าวหน้าของผลการทดสอบระดับชาติ 

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
        จากกราฟสรุปได้ว่าผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คะแนนเฉล่ียภาพรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 2.29 
โดยรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีคะแนนความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 
1.62 และ 16.02 ตามล าดับ 

 แผนภูมิแสดงร้อยละของความก้าวหน้าของผลการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
        จากกราฟสรุปได้ว่าผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนเฉล่ียภาพรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 3.03 
โดยรายวิชาสังคมศึกษามีคะแนนความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 3.85 
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๔๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
6) มีความรู้ ทักษะ

พื้นฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องาน
อาชีพ  
(ระดับยอดเย่ียม) 

ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.1-ม.6 ท่ีมีผลการประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

(ระดับดีขึ้นไป เฉล่ียร้อยละ 78.48) เกรดการงาน 
 

 
 

 ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.1-ม.6 ท่ีมีผลการวัดแววความถนัด 
ทางอาชีพของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา 
จ าแนกตามความแตกต่างระหว่างบุคคล   
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๔๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
 ร้อยละของการประเมินทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
ระดับ ม.ต้น  (ระดับดีขึ้นไป เฉล่ียร้อยละ 94.50) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของการประเมินทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ระดับ ม.ปลาย (ระดับดีขึ้นไป เฉล่ียร้อยละ 92.27) 
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๕๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

๑) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
(ระดับยอดเย่ียม) 
 

ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.1-ม.6 ท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดได้เหมาะสม จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

  (ระดับดีขึ้นไป เฉล่ียร้อยละ 99.23)  

 
 

๒) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
(ระดับยอดเย่ียม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.1-ม.6 ท่ีมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  (เฉล่ียร้อยละ 100.00)  

 

 

85
.8

7

84
.3

4

83
.4

0 92
.6

6

96
.4

2

82
.5

1

87
.5

3

13
.6

0

14
.5

6

16
.4

0

6.
45

3.
58

15
.5

8

11
.7

0

0.
52 1.
11

0.
20 0.
88

0.
00 1.
91

0.
77

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.1-6

ดีเย่ียม ดี ผ่าน

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

0 0 0 0 0 0

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

มี ไม่มี

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/2%20เครื่องมือเก็บข้อมูล/4%20รวมเครื่องมือไฟล์%20pdf/มาตรฐานที่%201.2.1%20การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/2%20เครื่องมือเก็บข้อมูล/4%20รวมเครื่องมือไฟล์%20pdf/มาตรฐานที่%201.2.1%20การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/2%20เครื่องมือเก็บข้อมูล/4%20รวมเครื่องมือไฟล์%20pdf/มาตรฐานที่%201.2.1%20การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/2%20เครื่องมือเก็บข้อมูล/4%20รวมเครื่องมือไฟล์%20pdf/มาตรฐานที่%201.2.1%20การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/2%20เครื่องมือเก็บข้อมูล/4%20รวมเครื่องมือไฟล์%20pdf/มาตรฐานที่%201.2.1%20การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/2%20เครื่องมือเก็บข้อมูล/4%20รวมเครื่องมือไฟล์%20pdf/มาตรฐานที่%201.2.1%20การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/2%20เครื่องมือเก็บข้อมูล/4%20รวมเครื่องมือไฟล์%20pdf/มาตรฐานที่%201.2.2%20ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/2%20เครื่องมือเก็บข้อมูล/4%20รวมเครื่องมือไฟล์%20pdf/มาตรฐานที่%201.2.2%20ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/2%20เครื่องมือเก็บข้อมูล/4%20รวมเครื่องมือไฟล์%20pdf/มาตรฐานที่%201.2.2%20ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย.pdf


๕๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่

ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

    (ระดับยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.1-ม.6 ท่ีมีผลการประเมินพฤติกรรมผู้เรียน SDQ 
จ าแนกตามเกณฑ์ 

  (เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ เฉล่ียร้อยละ 97.56)  
 

 

๔) สุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิต
สังคม 

 
(ระดับยอดเย่ียม) 

ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.1-ม.6 ท่ีมีผลการประเมิน 
ความฉลาดทางอารมณ์ EQ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

  (เป็นไปตามเกณฑ์ เฉล่ียร้อยละ 93.71)  
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.1-ม.6 ท่ีมีภาวะโภชนาการ 
น้ าหนักตามเกณฑ์อายุของนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

(ระดับดีขึ้นไป เฉล่ียร้อยละ 76.46) 

 

 ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.1-ม.6 ท่ีมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ  

(ระดับดีขึ้นไป เฉล่ียร้อยละ 96.47) 
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3. จุดเด่น 
โรงเรียนพิชัยได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยจัด

กิจกรรมในหลักสูตรอย่างหลากหลาย  กิจกรรมในหลักสูตรได้แก่ การคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงานในทุกกลุ่มรายวิชา 
เช่น โครงงานภาษาไทย โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning  ตลอดจนบูรณาการสะเต็มศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรได้แก่ ค่ายโครงงาน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมการอบรม GSP กิจกรรมการแข่งขันเอแม็ทและซูโดกุ “พิชัยครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และ 
ซูโดกุ”  การเฝ้าระวังไม่ให้นักเรียนมีผลการเรียนเป็น “0” กิจกรรมการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน 
ได้แก่ ศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น สามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัดและความสนใจ มีผลงานต่าง ๆ 
มารับรองความสามารถของนักเรียน มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถอ่านออกเขียนได้ และประสบ
ความส าเร็จตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนมีความก้าวหน้าสูงขึ้นรอ้ยละ 8.71 และสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน (ร้อยละ 
65) อยู่ร้อยละ 6.26 และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยรายวิชา
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีคะแนนความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 1.62 และ 16.02 ตามล าดับ ส่วนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิชาสังคมศึกษามีคะแนนความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 3.85 และมีคะแนน
เฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศร้อยละ 2.69 และวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนน
เฉล่ียระดับประเทศร้อยละ 0.51 นอกจากนี้โรงเรยีนยังได้ส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับนักเรียนโดยเข้าร่วม
การแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ท าให้ ได้รับรางวัลมากมาย อาทิเช่น  

ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ การ
ประกวดเล่าเรื่อง  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หัวข้อ “เรื่องเล่าพื้นบ้าน ผี ความเช่ือในท้องถิ่น” โครงการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ความเช่ือและภูมิปัญญาของชุมชน รางวัลชมเชย การแข่งขันกลอนสด ระดับ
ภาคเหนือ ตามโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันรอบรู้
วรรณคดี  มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขต  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน 
แบรนด์ครอสเวิร์ด  เอแม็ท  ค าคม  ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติประจ าปี  2562 รางวัลชนะเลิศ 
และรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันแม็กซ์พลอยส์  ทริปเป้ิลเกมชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งท่ี 5  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  

ด้านการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาของผู้เรียน ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 การประกวดนวัตกรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  “เตาเผาข้าวหลามพลังงานชีวมวล” รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
สาขาประยุกต์  “เครื่องคลึงเอนกประสงค์” รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  
ประเภท บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภท  สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และงานศิลป
หัตกรรมนักเรียนท้ังระดับเขต และระดับภาค 
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ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี เป็นต้น 

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการ
ออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน
หุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี เป็นต้น 

นอกจากนี้โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมของนกัเรียนในการศึกษาต่อหรือการมีงานท าโดย
ร่วมกับสถาบันต่าง ๆ มาแนะแนว และมีการฝึกอาชีพระยะส้ันให้กับนักเรียน 
 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงเรียนพิชัยได้จัดกิจกรรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรท่ี
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี ได้แก่  
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันพระในโรงเรียน กิจกรรมความเป็นเลิศทางกีฬา โรงพัก
จ าลอง สภานักเรียน กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมคนดีศรีพิชัย กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เข้าร่วมการ
แข่งขันในเวทีต่าง ๆ ท าให้ ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ เช่น รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดเยาวชนต้นแบบ
เก่งและดี TO BE NUMBER ONE  (TO BE NUMBER ONE DANCERCISE)  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โลก (ระดับจังหวัด) เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาค รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล และวู๊ดบอล ในการ
แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภมูิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาค 
  นอกจากนี้โรงเรียนพิชัยยังด าเนินงานตามกระบวนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ของ
โครงการสถานศึกษาสีขาว  โดยผ่านการรวมกลุ่มระดมพลังสมอง เพิ่มพูนประสิทธิภาพของคุณธรรม
จริยธรรมให้เกิดความตระหนักด้วยวิธีการเพื่อนเตือนเพื่อน  พี่ช่วยน้อง และสร้างพลังในความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในหมู่คณะของตนเอง ใช้ระบบคัดกรองและประเมินผู้เรียนรายบุคคลในทุกภาคเรียน และทุก
ระดับช้ัน เป็นกระบวนการในการด าเนินงานท่ีค่อนข้างเข้มแข็งและชัดเจนในการวิเคราะห์ ให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรม  สามารถจ าแนกแยกแยะถึงสาเหตุในการเบ่ียงเบนพฤติกรรม 
ท่ีรวดเร็วและส่งต่อไปยังหน่วยงานอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแนะแนว และนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลใน
ชุมชน และในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ทางโรงเรียนได้
อาศัยความร่วมมือจาก  3 กิจกรรมย่อยของนักเรียน ท่ีเรียกว่า “ไตรสามัคคี เพิ่มศักดิ์ศรีลูกพิชัย” กล่าวคือ 
การท างานในส่วนท่ี 1 คือ การท างานของสภานักเรียน จะดูแลในเรื่องของการเฝ้าระวัง พร้อมท้ังวาง
แผนการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ส่วนท่ี 2 คือ การท างานของส ารวจโรงพักจ าลอง กล่าวคือ เป็นการ
ท างานเชิงรุก คือลงพื้นท่ี คอยดูแล เป็นหูเป็นตา เพื่อไม่ให้เกิดการล่อลวง ข่มเหง รังแก แก่ผู้เรียน ส่วนท่ี 3 
คือ ชมรม To Be Number One กล่าวคือ การบริการด้านความรู้ ทักษะ รวมทั้งให้ค าปรึกษาแก่เพื่อน 
เมื่อเผชิญกับปัญหาดังกล่าว  
 
4. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ท่ีโรงเรียนก าหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ให้มี
ความก้าวหน้าในปีการศึกษาถัดไป และมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
ประเด็นพิจารณา 2.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
- ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม      
- ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนพิชัยได้ก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ไว้อย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของสังคม  
โดยได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ ผลกำร
จัดกำรศึกษำของปีท่ีผ่ำนมำมีกำรศึกษำข้อมูล
สำรสนเทศภำยในโรงเรียนผลกำรนิเทศ ติดตำม 
ประเมินกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 39 และจัดประชุมระดม
ควำมคิดเห็นจำกบุคลำกรในสถำนศึกษำ และ
เครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำง ๆ ของโรงเรียน เพื่อ
ร่วมวำงแผนในกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ท่ีโรงเรียน 
ก ำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพิชัยมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
สถำนศึกษำ ควำมต้องกำรชุมชน นโยบำยรัฐบำล 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติเป็นไปได้ใน กำรปฏิบัติทันต่อ
กำรเปล่ียนแปลง 
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ประเด็นพิจารณา 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
- ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม      
- ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
     โรงเรียนพิชัยมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยผู้บริหารได้ใช้ 
SMART Model เป็นหลักในการขับเคล่ือนการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนและใช้เป็นเครื่องมือในการ
ก ากับติดตาม วัดผล ตรวจสอบประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
     S : Standard  (มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน) 

     M : Mastery Management   
          (กำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ) 
     A : Accountability  (ควำมรับผิดชอบ) 
     R : Resource  (แหล่งทรัพยำกรสนับสนุน) 
     T : Teamwork  (กำรท ำงำนเป็นทีม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพิชัยมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำท่ีชัดเจน มีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อ
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
โดยควำมร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีกำรน ำ
ข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง ดังนี้  

1.   ด้ำนกำรบริหำรอัตรำก ำลัง โรงเรียนพิชัยมี
ครูตรงตำมสำขำวิชำเอก และมีครบตำม
เกณฑ์ และมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ชัดเจน  

2.   ด้ำนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนพิชัย
มีกำรบริหำรงบประมำณแบบมีส่วนร่วม
โดยคณะครูและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ท่ีมุ่งเน้นพัฒนำทำงด้ำนวิชำกำรมำกกว่ำ 
ร้อยละ 60 

3.   ด้ำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
พิชัยได้พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ทำงออนไลน์เพื่อควำมสะดวก รวดเร็วใน
กำรวิเครำะห์ผล แปลผล และรำยงำนกำร
มำเรียนให้ผู้ปกครองทรำบในทุกวันด้วย 

4.   กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ โดยโรงเรียนเปิดโอกำสให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีส่วนร่วมในกำรร่วม
วำงแผน พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและร่วม
รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง มีกำรระดมทรัพยำกรจำกศิษย์เก่ำ 
เครือข่ำยชุมชน และผู้เกี่ยวข้องมำใช้
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส่งผลให้
สถำนศึกษำมีส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
คุณภำพ 
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กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
มีกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และมี
กำรน ำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดย
มุ่งเน้นคุณภาพนักเรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการ
บริหารสถานศึกษา ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานเป็นแนวทาง 
ในการบริหารจัดการ มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O - NET) ของนักเรียน ยึดหลักการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เป็นกรอบก ากับการ
บริหาร บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 
(Good Governance) ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม 
คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ
และหลักความคุ้มค่าใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน
และแก้ปัญหา เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใช้กรอบ
แนวทางจากยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผนท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา โดยปรับให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของ
สถานศึกษา นอกจำกนี้ยังมกีำรก ำกับ ติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนำงำนอยำ่ง
ต่อเนื่อง มีกำรบริหำรอัตรำก ำลัง ทรัพยำกรทำงกำร
ศึกษำ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบกำร
นิเทศภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ  มีกำรน ำข้อมูลมำ
สำรสนเทศในปีท่ีผ่ำนมำมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น บุคลำกรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ำย
มีส่วนร่วมกำรวำงแผน ปรับปรุง และพัฒนำ และร่วม
รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 

 
 
 
 
 



๕๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา ๒๕62 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

ประเด็นพิจารณา  2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
    สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ      ยอดเยี่ยม      
- ผลการประเมินระดับคุณภาพ   ยอดเย่ียม 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนพิชัยมีกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำน
วิชำกำร ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน เช่ือมโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
หมำยรวมถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มท่ี
เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย โดย
โรงเรียนพิชัยได้พฒันำหลักสูตรสถำนศึกษำ
โรงเรียนพิชัย ท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย เช่ือมโยงกับชีวิตจริงตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 
๒๕๕๑ โรงเรียนพิชัย ได้พฒันำหลักสูตรรำยวิชำ
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
และสำระภูมิศำสตร์ให้สอดคล้องกับ ตัวชี้วัดและ
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง) ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) นอกจำกนี้
ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมควำมเป็น
เลิศของนักเรียนในด้ำนต่ำง ๆ ท่ีนักเรียนสนใจ
ยกตัวอย่ำง เช่น ชมรม CROSSWORD  ชมรม 
A-Math ซูโดกุ ชมรมตัดต่อหนังส้ัน “มดตะนอย
ฟิล์ม” เป็นต้น นอกจำกนี้โรงเรียนยงัได้จัดท ำ
หลักสูตรเสริมส ำหรับผู้เรียนกลุ่มเรียนร่วมด้วย
โดยมีผู้ดูแลเฉพำะทำงเพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะ 
และพัฒนำกำรของนักเรียนเรียนร่วมให้มี
พัฒนำกำรทำงอำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ 
สูงขึ้น 

 

 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนพิชัยปีกำรศึกษำ 2562 มี
ควำมก้ำวหน้ำของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนมีสูงขึ้นร้อยละ 8.71 และสูงกว่ำค่ำ
เป้ำหมำยของโรงเรียน (ร้อยละ 65) อยู่ร้อยละ 
6.26 และผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 โดยรำยวิชำภำษำไทย 
และภำษำอังกฤษ มีคะแนนควำมก้ำวหน้ำคิดเป็น
ร้อยละ 1.62 และ 16.02 ตำมล ำดับ ส่วนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 วิชำสังคมศึกษำมี
คะแนนควำมก้ำวหน้ำคิดเป็นร้อยละ 3.85 และมี
คะแนนเฉล่ียสูงกว่ำคะแนนเฉล่ียระดับประเทศร้อย
ละ 2.69 และวิชำวิทยำศำสตร์มีคะแนนเฉล่ียสูง
กว่ำคะแนนเฉล่ียระดับประเทศร้อยละ 0.51 
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ประเด็นพิจารณา  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
- ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม      
- ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

ขั้นเตรียมการ 
       กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ศึกษำนโยบำย เป้ำหมำย 
จุดเน้น แผนพัฒนำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ.2560-2564) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยมุ่งเน้นท่ีตัวครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้มีกำรพัฒนำตนเอง และน ำผลกำร
พัฒนำลงสู่ตัวผู้เรียนให้เป็นรูปธรรม  โดยสร้ำงควำม
ตระหนักให้ครูได้พัฒนำตนเอง ซึง่จะเห็นได้จำก
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  ผลกำรสอบวัด
ควำมรู้ระดับชำติ (O-NET)  ผลกำรสอบตำมโครงกำร
ประเมนิผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ  
(Programmed for International Student 
Assessment หรือ PISA)  โรงเรียนได้จัดท ำโครงกำร
อบรม กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 
ให้กับคณะครู นอกจำกนั้นโรงเรียนยงัได้จัดโครงกำร
ศึกษำดูงำน ให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และน ำผลท่ี
ได้มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ครูมีควำมสนใจในกำร
พัฒนำตนเองผ่ำนทำงระบบออนไลน์ นอกจำกนั้นยัง
ได้เตรียมควำมพร้อมให้แก่คณะครูในแต่ละกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ให้จัดท ำแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล (ID 
Plan)  
 
ขั้นด าเนินการ 
     ครูและบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำตำมแผน
ท่ีวำงไว้ โดยเน้นกำรอบรมท่ีมุ่งเน้นตำมสำขำวิชำเอก
ท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีสอน คิดเป็นร้อยละ  85 นอกจำกนั้น
ครูในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้มีกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้ (PLC) กันภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คิดเป็น
ร้อยละ 100  อีกท้ังยังมีกำรพัฒนำครูอย่ำงเข้มของ
ครูผู้ช่วยก่อนแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งครู คิดเป็น 
ร้อยละ 100   
 
 

    ผลจำกกำรท่ีครูและบุคลำกรเข้ำรับกำร
พัฒนำ  ท ำให้ครูและบุคลำกรมีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอนหลำกหลำย มีกำรจัดท ำส่ือกำรสอน
หลำยรูปแบบ มีกำรใช้เทคโนโลยี ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน และขยำยผลกำรอบรมให้กับ
คณะครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และทุกคนมี
กำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดย
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และผู้บริหำร
โรงเรียน ส่งผลไปถึงนักเรียน คือ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น มีควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงกำรเรียน ได้เป็นตัวแทนเข้ำ
ร่วมกำรประกวดแข่งขันกับหนว่ยงำนต่ำง ๆ 
ได้รับรำงวัลมำกมำย จนถึงชนะเลิศระดับชำติ  
ด้ำนครูผู้สอนก็มีกำรพัฒนำตนเอง จนได้รับกำร
เล่ือนวิทยฐำนะท่ีสูงขึ้นและได้รับรำงวัลผลงำน
ทรงคุณค่ำ สพฐ.  
 

แผนภูมิแสดงข้อมูลกำรเลื่อนวิทยฐำนะที่สูงข้ึน 
ของข้ำรำชกำรครู ปีกำรศึกษำ 2561-2562 
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กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
ขั้นก ากับติดตามและประเมินผล 
         ครูและบุคลำกรท่ีเข้ำรับกำรพัฒนำ ได้
รำยงำนผลกำรอบรม/สัมมนำต่อผู้บริหำรโรงเรียน  
ผ่ำนระบบData training  และมีกำรขยำยผลกำร
อบรมให้กับคณะครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
นอกจำกนั้นยังมีกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน โดยหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และ
ผู้บริหำรโรงเรียน ซึ่งกำรพฒันำครูและบุคลำกรใน
ครั้งนี้  ได้ส่งผลไปถึงนักเรียน คือ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทำงกำรเรียน ได้เป็นตัวแทนเข้ำร่วมกำรประกวด
แข่งขันกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ท ำใหไ้ด้รับรำงวัลต่ำง ๆ 
มำกมำย จนถึงชนะเลิศระดับชำติ  ส่วนครูผู้สอนท่ีมี
กำรพัฒนำตนเอง กไ็ด้รับกำรเล่ือนวิทยฐำนะท่ีสูงขึ้น 
ได้รับรำงวัลผลงำนทรงคุณค่ำ สพฐ. และรำงวัลกำร
จัดกำรเรียนรู้ห้องเรียนคุณภำพด้วยรูปแบบ 
PHICHAI  MODEL 
 
ขั้นการปรับปรุง 
          ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ได้รับกำร
พัฒนำในหลักสูตรท่ีไม่ตรงตำมสำขำวิชำท่ีจัดกำร
เรียนกำรสอน  ซึ่งโรงเรียนจะด ำเนินกำรส่งเสริมให้
ได้รับกำรพัฒนำในโอกำสต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงข้อมูลกำรเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำตนเอง
ของข้ำรำชกำรครู จ ำแนกตำมเดือน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
 

แผนภูมิแสดงข้อมูลร้อยละกำรเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ
ตนเองของข้ำรำชกำรครู จ ำแนกตำมประเภท 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนครั้งที่ข้ำรำชกำรครูที่กำรเข้ำรับ
กำรอบรมพัฒนำตนเอง ปีกำรศึกษำ 2562 

จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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ประเด็นพิจารณา  2.5  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
-    ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม      
- ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
ขั้นเตรียมการ (Plan) 
      ฝ่ำยบริหำรและคณะท ำงำนร่วมกัน
ก ำหนดลักษณะปัญหำทำงด้ำนส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Aspect) และผลกระทบ
ทำงด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องในโรงเรียน
พิชัย ประชุมก ำหนดกรอบกำรท ำงำนของแต่
ละกลุ่มงำนในฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไปและ 
เฝ้ำติดตำมงำน ก ำหนดวัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยทำงด้ำนกำรจัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
      รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป
กำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนในกลุ่ม 
มอบหมำยหน้ำท่ี  ควำมรับผิดชอบและ
อ ำนำจในกำรตัดสินใจด ำเนินกำรด้ำนกำรจัด
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรจัดให้มีทรัพยำกร
อย่ำงเพียงพอ และควบคุมเอกสำรต่ำง ๆ 

 

ขั้นก ากับติดตามและประเมินผล (Check) 
      ด ำเนินกำรวัด และติดตำมวัดผลของ
กระบวนกำรต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องโดยประเมิน
สถำนะของควำมสอดคล้องตำมข้อก ำหนด
ต่ำง ๆ  กำรจัดกำรบันทึกต่ำง ๆ กำรสรุปผล
กำรด ำเนินงำนตำมกลุ่มงำนต่ำง ๆ ในกลุ่ม
บริหำรงำนท่ัวไป 
ขั้นการปรับปรุง (Action) 
       กำรทบทวนและปรับปรุงกำรจัดภำพ
แวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพโดยด ำเนินกำร
ทบทวนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมโดยฝ่ำย
บริหำร และระบุถึงโอกำสในกำรปรับปรุงเพื่อ
พัฒนำงำนในโอกำสต่อไป 

       กำรพัฒนำเรื่องกำรจัดส่ิงแวดล้อมด้ำนกำยภำพ
ภำยในโรงเรียนเพื่อเอื้อต่อกำรเรียนรู้จัด
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ และมีควำมปลอดภัย 
โดยมีห้องท่ีมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ดังนี้ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์กำรเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสำระฯ
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำร3D ห้องเครือข่ำยไร้พรมแดน 
เป็นต้น  ตลอดจนมีกำรปรับปรุงปรับปรุง
สภำพแวดล้อมด้ำนกำยภำพเพื่อเอื้อต่อกำรเรียนรู้
โดยรอบบริเวณโรงเรียน อำทิเช่น      

- ปรับปรุงสถำนท่ีภำยในโรงเรียนปลอดภัยและอยู่
ในสภำพท่ีใช้งำนได้ 

- กำรก ำจัดนกพิรำบตำมอำคำรและอำคำรประกอบ 

- ติดต้ังถังน้ ำเย็น ส ำหรับนักเรียน 

- ปรับซ่อมระบบสำธำรณูปโภค ต่ำงๆ  (ไฟฟ้ำ  
ประปำ โทรศัพท์) 
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ประเด็นพิจารณา  2.5  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการ 
    และการจัดการเรียนรู้ 
- ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม      
- ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนพิชัยได้จัดหำ กำรพัฒนำ และบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำร จัดกำร
และกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อให้บริหำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศต่ำง ๆ ของโรงเรียนให้มีควำมถูกต้อง 
ทันสมัยโดยน ำเทคโนโลยีมำจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ อำทิ เช่น 
- กำรใช้ SGS ในกำรกรอกคะแนนวัดผล

ประเมินผล 
- กำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อบริหำรกำรศึกษำ 

(EMIS) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ในกำรจัดเก็บข้อมูลประวัติของ
ข้ำรำชกำรครู  

- กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศขึ้นมำใช้งำนภำยใน
โรงเรียน เช่น ระบบจัดเก็บค ำส่ัง (Document 
Management System) ใช้ส ำหรับจัดเก็บ
ค ำส่ังภำยในโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยท่ี
ครูสำมำรถเรียกดูค ำส่ังหรือค้นหำค ำส่ังย้อนหลัง
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว  

- ระบบกำรจัดกำรข้อมูลบุคลำกร (DATA 
PERSONNEL SYSTEM)  ใช้ส ำหรับจัดเก็บ
ข้อมูลกำรอบรมพัฒนำตนเองแบบออนไลน์ และ
ข้อมูลกำรได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ของ
ครู เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรพัฒนำตนเองต่อไป 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนพิชัยจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี 
เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ โดยใช้ระบบ ICT 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศของบุคลำกร
ภำยในโรงเรียน ได้แก่ 
-   ระบบจัดเก็บค ำส่ังรำชกำรภำยในโรงเรียน 

(http://www.phichai.ac.th/phichai/img_uplo
ad1.php)  

 

 
 

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/2%20เครื่องมือเก็บข้อมูล/4%20รวมเครื่องมือไฟล์%20pdf/มาตรฐานที่%202.2.5%20จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้.pdf
http://www.phichai.ac.th/phichai/img_upload1.php
http://www.phichai.ac.th/phichai/img_upload1.php
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กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ใช้ บันทึก

ข้อมูล ประวัติส่วนตัว SDQ EQ ของนักเรียน 
บันทึกำรโฮมรูม กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน เป็นต้น 

 
    นอกจำกนี้ทำงโรงเรียนพิชัยยังได้ใช้ช่องทำง 
Social Media / Social Network โดยใช้
Facebook  Line ในกำรติดต่อประสำนงำน
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของโรงเรียน 
ตลอดจนเพื่อเป็นกำรส่ือสำร และประชำสัมพันธ์
ใหเ้ป็นไปด้วยควำมรวดเร็วขึ้น ได้แก่ 
1) Facebook : โรงเรียนพิชัย สพม.เขต 39 
2) Facebook : ห้องสมุดโรงเรียนพิชัย  
3) Facebook : ห้องเรียนสีขำว โรงเรียนพิชัย 
4) Facebook : สภำนักเรียนโรงเรียนพิชัย 
5) Facebook : งำนนโยบำยและแผนโรงเรียน

พิชัย 
6) Facebook : งำนประกันคุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ โรงเรียนพิชัย 
7) Line : รำชกำร ร.ร.พิชัย 
8) Line : Phichai.pr 
9)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ระบบกำรจัดกำรข้อมูลบุคลำกร (DATA 
PERSONNEL SYSTEM) ข้อมูลกำรอบรมพัฒนำ
ตนเองแบบออนไลน์ และข้อมูลกำรได้รับรำงวัล
จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ของครู
http://www.phichai.ac.th/ph_person/hom
e.php 

 
- ข้อมูลกำรอบรมพัฒนำตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ข้อมูลรำงวัลท่ีได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phichai.ac.th/ph_person/home.php
http://www.phichai.ac.th/ph_person/home.php
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กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน ์
(http://www.student.phichai.ac.th/index.ph
p)ระบบจัดกำรข้อมูลกำรอบรมของบุคลำกรใน
โรงเรียนhttp://www.phichai.ac.th/ 
ph_person/login.php) 

 
- Facebook : โรงเรียนพิชัย สพม.เขต 39 

 
- Facebook : ห้องสมุดโรงเรียนพิชัย  
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กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
 - Facebook : ห้องเรียนสีขำว โรงเรียนพิชัย 

 
- Facebook : งำนนโยบำยและแผนโรงเรียนพิชัย 

 
- Facebook : งำนประกันคุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ โรงเรียนพิชัย 
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จุดเด่น 
๑. โรงเรียนพิชัยมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ โดยผู้บริหำรได้ใช้ SMART 

Model เป็นหลักในกำรขับเคล่ือนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนและใช้เป็นเครื่องมือในกำรก ำกับ
ติดตำม วัดผล ตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

๒. มีครูสอนตรงสำขำวิชำเอกทุกวิชำ และมีครูครบตำมเกณฑ์ และครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำม
ตระหนักในด้ำนกำรพัฒนำตนเอง  และเข้ำรับกำรพัฒนำตนเองจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  เป็นจ ำนวนมำก  
นอกจำกนั้นยังมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้  และสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  (PLC)  ท ำให้ครูและ
บุคลำกร มีควำมรู้และมีกำรพัฒนำตนเองเพิ่มมำกขึ้น  สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับมำพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนให้กับนักเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนสูงขึ้น   นักเรียนเกิดทักษะ และมีควำมรู้
ควำมสำมำรถท่ีสำมำรถน ำไปใช้ได้ในชีวิตประจ ำวัน ได้เป็นอย่ำงดี โดยมีครูผู้สอนมีกำรพัฒนำตนเองจน
ได้รับกำรเล่ือนวิทยฐำนะท่ีสูงขึ้น จ ำนวน 9 คน โดยเล่ือนเป็นวิทยฐำนะเป็นครูช ำนำญกำรพิเศษ 
จ ำนวน 3  คน วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร จ ำนวน 6 คน  

๓. กำรจัดระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำร รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศท่ี
มีประสิทธิภำพ เป็นระบบ ถูกต้อง  สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันโดยใช้ระบบ ICT เข้ำมำช่วยในกำรบริหำร
จัดกำรและจัดเก็บข้อมูลโดยได้พัฒนำระบบสำรสนเทศขึ้นมำใช้งำนภำยในโรงเรียน เช่น ระบบจัดเก็บ
ค ำส่ัง (Document Management System) ใช้ส ำหรับจัดเก็บค ำส่ังภำยในโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์ 
โดยท่ีครูสำมำรถเรียกดูค ำส่ังหรือค้นหำค ำส่ังย้อนหลังได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และระบบกำรจัดกำร
ข้อมูลกำรอบรม (Personnel Data System) ใช้ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลกำรอบรมพัฒนำตนเองแบบ
ออนไลน์ เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรพัฒนำตนเองต่อไป ท ำให้สำมำรถเรียกใช้ข้อมูลสำรสนเทศได้
ตลอดเวลำ ท ำให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถน ำไปใช้ในกำรตัดสนใจด ำเนินกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๔. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรก ำกับดูแลและให้ควำมเห็นชอบข้อเสนอแนะแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพื่อช่วยยกระดับคุณภำพของสถำนศึกษำ 

       
จุดควรพัฒนา 
 แม้ว่ำจะมีครูครบตำมเกณฑ์ แต่มีครูท่ีไปช่วยรำชกำรโรงเรียนอืน่ ซึ่งมีปัญหำในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในวิชำนั้น ๆ  และโรงเรียนต้องจ้ำงครูอัตรำจ้ำงมำสอนทดแทน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
ประเด็นการพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
      ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  

- ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
- ผลการประเมินระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
     ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต โรงเรียนพิชัยได้
ส่งเสริมให้คณะครูได้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู ้ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมี
ความจ าเป็นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ 
การฝึกทักษะ แสดงออกแสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ 
น าเสนอผลงานและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  
 
 
 

จ านวนครูท่ีสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ใน 

ระดับดีเลิศ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

30.77

65.38

3.85

ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการ
เผยแพร่

ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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ประเด็นการพิจารณา ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้    
- ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
- ผลการประเมินระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
       ด้านการใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้  ทางโรงเรียน
ได้สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการใช้
ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู ้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ได้แก่ 

- บทเรียนออนไลน ์
- แบบทดสอบออนไลน์ 
- แบบสอบถามออนไลน์ 
- ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 
- สวนวิทยาศาสตร์ 
- ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 
- ห้องแนะแนว 
- ห้องปฏิบัติการ 

ทางภาษา 
- ห้อง 3D 
- เรือนพยาบาล 
- ห้องสมุด 
- ห้องศูนย์การเรียนรู้ 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมตลาดนวัตวิถี 
- ฯลฯ 

จ านวนครูท่ีสามารถใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ระดับยอดเย่ียม 

 

 

 
 
 
 
 

56.7325.96

17.31

ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสใหผู้้เรียนได้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่เอื้อตอ่การเรียนรู้

ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อตอ่การเรียนรู้
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ประเด็นการพิจารณา 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก    
- ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
- ผลการประเมินระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก โรงเรียนได้ส่งเสริมให้
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข โดยผ่านกิจกรรมท่ี
หลากหลาย อาทิ เช่น โครงการ
ห้องเรียนสีขาว กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  เป็นต้น 
 

จ านวนครูท่ีมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
ระดับ ยอดเยี่ยม 

 
           จากการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
พิชัย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ส่งผลให้ได้รับ
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการและ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีสัมฤทธิผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน ประจ าปี 2562 ประเภท
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81.73

18.27

ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
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ประเด็นการพิจารณา ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน   
- ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
- ผลการประเมินระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
ด้านการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีสอนอย่าง
เป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู ้มีความหลากหลาย ประเมิน
ตามสภาพจริง และให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู ้

จ านวนครูท่ีมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

67.31
30.77 1.92

ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน
ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
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ประเด็นการพิจารณา ๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพือ่พัฒนา 
      และปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ 

- ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
- ผลการประเมินระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ โรงเรียน
ได้ส่งเสริมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
 
 
 
 
 

 

จ านวนครูท่ีมีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู ้ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 
 
 

 
จุดเด่น  

ครูผู้สอนมีความต้ังใจในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนโดยผ่าน
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความ

52.88

32.69

14.42
0.00

ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการ เรียนรู้

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
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คิดเห็นคิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้ จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองสามารถเรียนรู้โดย
เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ตลอดจนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม โดยการสอนโดยใช้โครงงานในรายวิชาต่าง ๆ 
ได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นต้น ส่งผลให้
นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติและระดับภาคเป็นท่ีประจักษ์ อาทิเช่น รางวัลระดับเหรียญทอง งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ในกิจกรรมการแข่งขันพินจิ
วรรณคดี ซูโดกุ โครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ การ
แข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" และการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง เป็นต้น 

 นอกจากนี้ครูทุกคนยังได้จัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียน
และเพื่อช่วยแก้ปัญหาในช้ันเรียน ท้ังนี้ยังได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในเวทีต่าง ๆ  ทุกกลุ่มสาระท้ังในระดับจังหวัด และระดับประเทศ เช่น การประกวดผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์  

 
จุดควรพัฒนา 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ และปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรยีนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมให้นักเรียน
สามารถน าความรู้ท่ีได้จากกระบวนการเรียนรู้ในหอ้งเรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ และทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนเพื่อให้
นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในยุค 4.0  
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ส่วนที่ 3  

สรุปผลแนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นจาก
ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่
ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคต และความต้องการการช่วยเหลือได้ ดังนี้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

โรงเรียนพิชัยได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตรอย่าง
หลากหลาย  กิจกรรมในหลักสูตรได้แก่ การคัดกรองการอ่านการเขียน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ การ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงานในทุกกลุ่มรายวิชา เช่น โครงงานภาษาไทย 
โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning  ตลอดจนบูรณาการสะเต็มศึกษา 
กิจกรรมนอกหลักสูตรได้แก่ ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมการอบรม GSP กิจกรรมการแข่งขันเอแม็ทและซูโดกุ “พิชัย 
ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ”  การเฝ้าระวังไม่ให้นักเรียนมี
ผลการเรียนเป็น “0” กิจกรรมการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน ได้แก่ ศึกษาต่อต่างประเทศ เป็น
ต้น สามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัดและความสนใจ มีผลงานต่าง 
ๆ มารับรองความสามารถของนักเรียน มีทักษะในการด าเนินชีวิต 
สามารถอ่านออกเขียนได้ และประสบความส าเร็จตามหลักสูตรการศึกษา
ภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน  โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนมีความก้าวหน้าสูงขึ้นรอ้ยละ 8.71 และสูงกว่า
ค่าเป้าหมายของโรงเรียน (ร้อยละ 65) อยู่ร้อยละ 6.26 และผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยรายวิชา
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีคะแนนความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 
1.62 และ 16.02 ตามล าดับ ส่วนในระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 วิชา
สังคมศึกษามีคะแนนความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 3.85 และมีคะแนน
เฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศร้อยละ 2.69 และวิชา
วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

        โรงเรียนจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท้ังใน
หลักสูตรและนอกหลักสูตร
เพิ่มเติม เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชา คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียน
ก าหนด และผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET)  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 และ 6 ให้มีความก้าวหน้า
ในปีการศึกษาถัดไป และ 
มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ระดับประเทศ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ร้อยละ 0.51นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับ
นักเรียนโดยเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ท าให้ ได้รับรางวัลมากมาย 
อาทิเช่น  

ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ การประกวดเล่าเรื่อง  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  หัวข้อ “เรื่องเล่าพื้นบ้าน ผี ความเช่ือในท้องถิ่น” โครงการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ความเช่ือและภูมิปัญญาของชุมชน รางวัลชมเชย 
การแข่งขันกลอนสด ระดับภาคเหนือ ตามโครงการพัฒนาทักษะความรู้
ทางภาษาไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ด  
เอแม็ท  ค าคม  ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติประจ าปี 2562 
รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันแม็กซ์พลอยส์  
ทริปเปิ้ลเกมชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งท่ี 5  เป็นต้น 

ด้านการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของผู้เรียน 
ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 การประกวดนวัตกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รางวัลชมเชยการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  สาขาประยุกต์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภท บูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภท  สร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และงาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียนท้ังระดับเขต และระดับภาค 

ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์
ผสม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี เป็นต้น 

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้าง Web 
Applications ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการ
ออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รางวัล
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี เป็นต้น 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โรงเรียนพิชัยได้จัดกิจกรรมท้ังในหลักสูตร
และนอกหลักสูตรท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อ
พัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี ได้แก่  กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันพระในโรงเรียน กจิกรรมความเป็นเลิศ
ทางกีฬา โรงพักจ าลอง สภานักเรียน กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรม
คนดีศรีพิชัย กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ 
ท าให้ ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ เช่น รางวัลชนะเลิศ ในการประกวด
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  (TO BE NUMBER 
ONE DANCERCISE)  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ระดับจังหวัด) 
เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาค รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล 
และวู๊ดบอล ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาค 
  นอกจากนี้โรงเรียนพิชัยยังด าเนินงานตามกระบวนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
โดยผ่านการรวมกลุ่มระดมพลังสมอง เพิ่มพูนประสิทธิภาพของคุณธรรม
จริยธรรมให้เกิดความตระหนักด้วยวิธีการเพื่อนเตือนเพื่อน  พี่ช่วยน้อง 
และสร้างพลังในความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะของตนเอง ใช้ระบบ 
คัดกรองและประเมินผู้เรียนรายบุคคลในทุกภาคเรียน และทุกระดับช้ัน 
เป็นกระบวนการในการด าเนินงานท่ีค่อนข้างเข้มแข็งและชัดเจนในการ
วิเคราะห์ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรม  สามารถ
จ าแนกแยกแยะถึงสาเหตุในการเบ่ียงเบนพฤติกรรมท่ีรวดเร็วและส่ง
ต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแนะแนว และนักจิตวิทยาจาก
โรงพยาบาลในชุมชน และในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวิธีการป้องกันตนเอง
จากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ทางโรงเรียนได้อาศัยความร่วมมือจาก 
3 กิจกรรมย่อยของนักเรียน ท่ีเรียกว่า “ไตรสามัคคี เพิ่มศักดิ์ศรีลูกพิชัย” 
กล่าวคือ การท างานในส่วนท่ี 1 คือ การท างานของสภานักเรียน จะดูแล
ในเรื่องของการเฝ้าระวัง พรอ้มท้ังวางแผนการด าเนินงานในกิจกรรม
ต่างๆ ส่วนท่ี 2 คือ การท างานของส ารวจโรงพักจ าลอง กล่าวคือ เป็น
การท างานเชิงรุก คือลงพื้นท่ี คอยดูแล เป็นหูเป็นตา เพื่อไม่ให้เกิดการ
ล่อลวง ข่มเหง รังแก แก่ผู้เรียน ส่วนท่ี 3 คือ ชมรม To Be Number 
One กล่าวคือ การบริการด้านความรู้ ทักษะ รวมท้ังให้ค าปรึกษาแก่
เพื่อน เมื่อเผชิญกับปัญหาดังกล่าว  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. โรงเรียนพิชัยมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็น

ระบบ โดยผู้บริหารได้ใช้ SMART Model เป็นหลักในการขับเคล่ือน
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนและใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ
ติดตาม วัดผล ตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๒. มีครูสอนตรงสาขาวิชาเอกทุกวิชา และมีครูครบตามเกณฑ์ และครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักในด้านการพัฒนาตนเอง  
และเข้ารับการพัฒนาตนเองจากหน่วยงานต่าง ๆ  เป็นจ านวนมาก  
นอกจากนั้นยังมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  (PLC)  ท าให้ครูและบุคลากร มีความรู้และมีการพัฒนา
ตนเองเพิ่มมากขึ้น  สามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น   
นักเรียนเกิดทักษะ และมีความรู้ความสามารถท่ีสามารถน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้เป็นอย่างดี โดยมีครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองจน
ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น จ านวน 9 คน โดยเล่ือนเป็นวิทย
ฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษ จ านวน 3  คน วิทยฐานะครูช านาญ
การจ านวน 6 คน  

๓. การจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
รวมถึงการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ 
ถูกต้อง  สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันโดยใช้ระบบ ICT เข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลโดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมา
ใช้งานภายในโรงเรียน เช่น ระบบจัดเก็บค าส่ัง (Document 
Management System) ใช้ส าหรับจัดเก็บค าส่ังภายในโรงเรียนใน
รูปแบบออนไลน์ โดยท่ีครูสามารถเรียกดูค าส่ังหรือค้นหาค าส่ัง
ย้อนหลังได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และระบบการจัดการข้อมูลการ
อบรม (Personnel Data System) ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลการอบรม
พัฒนาตนเองแบบออนไลน์ เพื่อน าไปใช้ประกอบการพัฒนาตนเอง
ต่อไป ท าให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา ท าให้
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าไปใช้ในการตัดสนใจด าเนินการต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก ากับดูแลและให้ความ
เห็นชอบข้อเสนอแนะแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา 

 
 
 
 

 
แม้ว่าจะมีครูครบตามเกณฑ์ 
แต่มีครูท่ีไปช่วยราชการ
โรงเรียนอืน่ ซึ่งมีปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอนใน
วิชานั้น ๆ  และโรงเรียนต้อง
จ้างครูอัตราจ้างมาสอน
ทดแทน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                  ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูผู้สอนมีความต้ังใจในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง จัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนโดยผ่าน
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ตลอดจนจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็นคิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้ จากส่ือเทคโนโลยี
ด้วยตนเองสามารถเรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และ
ทักษะด้านต่างๆ ตลอดจนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องท้ังโดยทางตรงและทางออ้ม โดยการสอนโดยใช้
โครงงานในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียนได้รับ
รางวัลระดับชาติและระดับภาคเป็นท่ีประจักษ์ อาทิเช่น รางวัลระดับ
เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ภาคเหนือ 
จังหวัดสุโขทัย ในกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ซูโดกุ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) เครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" และการ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง เป็นต้น 

 นอกจากนี้ครูทุกคนยังได้จัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อเป็นการ
พัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนและเพื่อช่วยแก้ปัญหาในช้ันเรียน 
ท้ังนี้ยังได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในเวทีต่าง ๆ  ทุกกลุ่มสาระท้ังในระดับจังหวัด และระดับประเทศ เช่น 
การประกวดผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) โดยเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์  

 

 
 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุน
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ และ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และจัด
กิจกรรมให้นักเรียน
สามารถน าความรู้ท่ีได้
จากกระบวนการเรียนรู้
ในห้องเรียนไปใช้ในการ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 
และทักษะกระบวนการ
คิดของนักเรียนเพื่อให้
นักเรียนสามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในยุค 4.0  

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล มีการบริหาร

จัดการระบบคุณภาพ ผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
(OBECQA)  

3. พัฒนาบุคลากรหลักของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 
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4. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงตามตัวชี้วัด ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 และ 6 ให้มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศในทุกรายวิชา 

5. พัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพ การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ การน านวัตกรรมเข้ามาบริหาร
จัดการช้ันเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้  

6. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบ 

7. พัฒนาการบริการจัดการคุณภาพโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล  

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. จัดอบรมพัฒนาครูเพื่อการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารหลักสูตรท่ีมุ่งยกระดับ 

การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

2. งบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร และส่ือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียน 
การสอน และค่าสาธารณูปโภค 
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ผลการประเมินภาพรวม 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
บรรลุ 

เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม    
1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม    

๑) มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การส่ือสาร และการ
คิดค านวณ 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิด
ค านวณ ระดับดีขึ้นไป  

ผู้เรียนเฉล่ียร้อยละ 
95.50 มี
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิด
ค านวณ ระดับดีขึ้น
ไป (ยอดเยี่ยม) 

 

๒) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วจิารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 
อภิปราย  แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
ระดับดีขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 98.59 
มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ระดับดี 
ขึ้นไป (ยอดเยี่ยม) 

 

๓) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม  
ระดับดีขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อย 92.36 
   มีความสามารถใน

การสร้างนวัตกรรม 
ระดับดีขึ้นไป 

   (ยอดเยี่ยม) 

 

๔) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร  
ระดับดีขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 
97.01 มี
ความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร ระดับดีขึ้นไป 
(ยอดเยี่ยม) 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
บรรลุ 

เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  
1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 
65.00 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 
71.27 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับดีขึ้นไป  
(ยอดเยี่ยม) 

 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่อ 
งานอาชีพ ระดับดีขึ้น
ไป 

ผู้เรียนร้อยละ 
88.42  มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีต่อ 
งานอาชีพ ระดับดี
ขึ้นไป (ยอดเยี่ยม) 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
      ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
คุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
ระดับดีขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ
99.53  มี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

  (ยอดเยี่ยม) 

 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 
ระดับดีขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 100 
มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย (ยอดเยี่ยม) 

 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย ระดับดี
ขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 
96.32 ยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย (ยอด
เย่ียม) 

 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม ระดับดี
ขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 
84.10  มีสุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิต
สังคม (ยอดเยี่ยม) 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
บรรลุ 

เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ               
                  การจัดการ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้
ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง  

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
(ยอดเยี่ยม) 

 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
ท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย มีการน าข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างได้  
 

มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย มีการน าข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้  
(ยอดเยี่ยม) 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
บรรลุ 

เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ               
                  การจัดการ 

   

๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
และเป็นแบบอย่างได้  
 

ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
และเป็นแบบอย่างได้  
(ยอดเยี่ยม) 

 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนางาน  
 

พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของครู
และสถานศึกษา และ
จัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนางาน  
(ยอดเยี่ยม) 

 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย  
 

จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย  
(ยอดเยี่ยม) 

 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา  
 

จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา  
(ยอดเยี่ยม) 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
บรรลุ 
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน         
                  การสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
                  เป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้     

ครูจ านวนร้อยละ 80  
จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู ้ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มี
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สามารถนาไปจัดกิจกรรม
ได้จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี
นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร่  

ครูจ านวนร้อยละ 
96.15 จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ
นาไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
(ดีเลิศ) 

 

๒)   ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ครูจ านวนร้อยละ 80  
ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู ้รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้โดยสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  

ครูจ านวนร้อยละ 100 
ใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ 
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  
(ยอดเย่ียม) 

 

๓) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูจ านวนร้อยละ 80  
มีการบริหารจัดการ 
ช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรัก
ท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข  

ครูจ านวนร้อยละ 100 
มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก เด็กรักท่ี
จะเรียนรู ้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
(ยอดเย่ียม) 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
บรรลุ 

เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน 
                 การสอนที่เน้นผู้เรียน 
                 เป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 

ครูจ านวนร้อยละ 80  
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม
กับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ
นาผลมาพัฒนาผู้เรียน  

ครูจ านวนร้อยละ 100
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
มีข้ันตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน และนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน  
(ยอดเย่ียม) 

 

๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ 

ครูจ านวนร้อยละ 80  
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพระหว่างครู
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้  

ครูจ านวนร้อยละ 100
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพระหว่างครู
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครู 
และผู้เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ (ยอดเย่ียม) 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
 

      ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับยอด
เย่ียม ท้ังนี ้เพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยผู้เรียนความสามารถใน การอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพ และในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมท้ัง 
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมิน 
ในมาตรฐานท่ี ๑ 
  ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลประเมินในอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
เนื่องจากเป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มี ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีการ
วางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี 2 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินในอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม เนื่องจากครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการ
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลท่ีได้มา
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไป
ตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตาม
ตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุก
ขั้นตอน ดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี 3 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนพิชัย 
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……………………………………………………………………………………. 
 ตามกฎกระทรวงว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ 
สิงหาคม  ๒๕๖๑ จ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ 
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของโรงเรียนพิชัย จึงปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพิชัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โรงเรียนพิชัยจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
   
 

ประกาศ ณ วันที่   31  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
 (นายจลัญ  อินตายวง) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย 
 

 
 
 

(นายสุเทพ  ไตต่อผล) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพิชัย 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนพิชัย 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา 2562 

 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

นักเรียนมากกว่าร้อยละ 85 มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ   อภิปราย  
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

นักเรียนมากกว่าร้อยละ 85 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนมากกว่าร้อยละ 85 มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม  

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

นักเรียนมากกว่าร้อยละ 85 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

นักเรียนมากกว่าร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

นักเรียนมากกว่าร้อยละ 85 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 85 มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียนมากกว่าร้อยละ 85 มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย  

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

นักเรียนมากกว่าร้อยละ 85 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย  

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม นักเรียนมากกว่าร้อยละ 85 มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (ยอดเยี่ยม) 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ี
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นแบบอย่างได้ (ยอดเยี่ยม) 

๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็น
แบบอย่างได้ (ยอดเยี่ยม) 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน (ยอดเยี่ยม) 

๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย (ยอดเยี่ยม) 

๖)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย (ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม 

๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้     

ครูจ านวนร้อยละ 8๕ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรม
ได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่  

๒)   ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ครูจ านวนร้อยละ 8๕ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูจ านวนร้อยละ 8๕ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข  

๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

ครูจ านวนร้อยละ 8๕ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการ
เรียนรู้ 

ครูจ านวนร้อยละ 8๕ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 การก าหนดระดับคุณภาพทุกมาตรฐานและประเด็นพิจารณา (ยกเว้น มาตรฐานที่ 1 ประเด็น
พิจารณา 1.1 ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 5) ก าหนดระดับคุณภาพเป็น ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน ทุกประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

  ระดับ  ยอดเยี่ยม   หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 8๐ - ๑๐๐ 
  ระดับ  ดีเลิศ  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 
  ระดับ  ดี    หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 
  ระดับ  ปานกลาง  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 
  ระดับ  ก าลังพัฒนา  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 
หมายเหตุ 
 เฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ 1.1  ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 5) มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ใช้ระดับคุณภาพดังนี้ 
  ระดับ  ยอดเยี่ยม   หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
  ระดับ  ดีเลิศ  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 50-60 
  ระดับ  ดี    หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 40-50 
  ระดับ  ปานกลาง  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 30-40 
  ระดับ  ก าลังพัฒนา  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ น้อยกว่าร้อยละ 30 
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