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คำนำ 
 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาพ.ศ.๒๕๖๑นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้ มาตรฐาน
การ ศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื ้นฐานในการประชุม ครั ้งที ่ ๕/2๕๖๑ เมื ่อวัน ศุกร์ ที ่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษเพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งนี้ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการ ศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น 

  ดังนั้น  โรงเรียนผาเทิบวิทยา ได้ดำเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา
และได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  เสนอต่อเขตพ้ืนที่  และผู้ที่เก่ียวข้องวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูล   สำหรับสถานศึกษานำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลสำหรับเขตพื้นที่
นำไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  โดยเขต
พื้นที่  และเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามลำดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดทำรายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

  

         
            
         (นายปิโย   ลุสุข) 
                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษามีการ
จัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนผาเทิบวิทยา จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  
ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม ตาม
สาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษาการจัดทำรายงาน
ประจำปขีองสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

         

            (นายเธียรวุฒิ   พิกุลศรี) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
                                                         วัน  ๓๑  เดือน   มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
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ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

 ๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียน โรงเรียนผาเทิบวิทยา  ที่อยู่  ๑๑๙ หมู่ ๗ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
๔๙๑๒๐ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  โทรศัพท์ ๐๔๒-๐๔๙๘๗๗ โทรสาร.....-.. 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
 โรงเรียนผาเทิบวิทยา ตั้งอยู่บ้านนาคำน้อย มีเนื้อที่ 50 ไร่ 16  ตารางวา ได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 โดยมีผู้บริหาร คือ นายสุวัฒน์ กุลนา,  
  - รายชื่อผู้บริหาร อดีต-ปัจจุบัน 
 นายประดิษฐ์ศักดิ ์ ภักดีพล  (พ.ศ 2540 - 2551)  
 นายศุภลิต  หล้าเชียงของ    (พ.ศ. 2551 -  2559)  
 นายวิษณุกร  จันทรา   (พ.ศ. 2559 - 2564) 
  ปัจจุบันมีผู้อำนวยการ นายปิโย  ลุสุข  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา  
 
 ๑.๒ อาคารสถานที่ (ผังโรงเรียน)  
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 ๑.๓  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
  จำนวนบุคลากรปีการศึกษา ๒๕๖๔   
  1. ผู้บริหาร          จำนวน  1   คน  
  2. ครูประจำการ     จำนวน  20 คน  
  3. ครูพนักงานราชการ   จำนวน  2   คน  
  4. ครูธุรการ             จำนวน  1   คน  
  5. ครูอัตราจ้าง    จำนวน  4   คน  
   6. นักการภารโรง              จำนวน  2   คน 
 
 รวมบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน  ๓๐ คน 
 
 

๑.๔  ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๔  รวม ๓๗๙ คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน ๒๕๖๔) 
 

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

 

จำนวนห้อง 2 2 2 2 2 2 12 

เพศ ชาย 30 24 44 23 20 17 158 

หญิง 31 30 47 27 24 27 186 

รวม 61 54 91 50 44 44 344 

เฉลี่ยต่อห้อง 31 27 46 25 22 22 29 
 
๑.๕ ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน (แผนการเรียน) 

 โรงเรียนผาเทิบวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
มุกดาหาร  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  มีแผนการเรียน  ดังนี้ 

 ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน ๒ แผนการเรียน ได้แก่ 
  แผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
  แผนการเรียนเน้นศิลป์ - ทั่วไป 
 ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน ๒ แผนการเรยีน ได้แก่ 
  แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
  แผนการเรียนสายศิลป์ - ทั่วไป
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ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
 
๑. วิธีดำเนินการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียน ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ทั้ง ๕ สมรรถนะ ตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด,  ความสามารถในการแก้ปัญหา,  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  บนพื้นฐานการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  แบบการระดมสมอง  แบบลงมือปฏิบัติจริง  
แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก ที่ผู้เรียนเกิดทักษะจากการลงมือ
ปฏิบัติมากที่สุด  โดยคำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล  จึงมีทั้งแผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
ซึ่งจะมีการเรียนการสอนในรายวิชา IS (Independent Study) คือ วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ และสำหรับแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป  ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้จะเรียนวิชา
เพิ ่มเติมที่ได้พัฒนาทักษะที่หลากหลาย ได้แก่ งานเกษตร งานช่างไม้ งานช่างปูน งานเชื ่อม งานไฟฟ้า  
นอกจากนี้นักเรียนในโรงเรียนยังได้รับการส่งเสริมด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทุกระดับชั้น  ดังนั้นการจัดการศึกษาที่หลากหลาก 
นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองได้เร็วขึ้นแล้ว  ผู้เรียนยังจะได้เพ่ิมพูนทักษะ (Re – skill)  
พัฒนาทักษะ (Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  สำหรับ
การนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือในการประกอบอาชีพในอนาคตได้  โดยมุ่งพัฒนาครูทุกคนให้
มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนมาใช้ให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรยีนรู้ 
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมาร์ทรูม ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครูเน้นการใช้
คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน จัดให้มีการสอบการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่าน
และการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และรายงานการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ปี ๒๕๖๓ เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาของ
ผู้เรียน  และโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโครงการใหม่ ในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ คือ โครงการ
ห้องเร ียน EIS (English for Integrated Studies) ซึ ่งมีแนวคิดในการจัดการเร ียนการสอนที ่บ ูรณการ
ภาษาอังกฤษกับวิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยผู้สอนจะมีการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารกับนักเรียน ช่วยให้ทั้งครูและนักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ิมข้ึน 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนพัฒนา
สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป โดยเน้นพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและ
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เน้นการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ มีระบบการแนะแนว และโครงการเยี่ยมบ้าน เป็นการดูแลสุขภาวะจิตของ
ผู้เรียน 
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๒. ผลการดำเนินการพัฒนา 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้ดีตาม
หลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีสำคัญ
จำเป็นรวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่ง
เสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละหนึ่งประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  ทั้งนี้มีผลการดำงานเชิง
ประจักษ์ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ที่สูงขึ้น 

 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

65 70.24 ดีเลิศ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

70 73.24 ดีเลิศ 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70 76.54 ดีเลิศ 
๔.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

75 78.68 ดีเลิศ 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  65 65.66 ดี 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 80 92.63 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน 77.28 ดีเลิศ 
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ตารางท่ี ๒ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     

 ๑.การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 
กำหนด  

75 77.86 ดีเลิศ 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  90 95.53 ยอดเยี่ยม 
๓.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลาก
หลาย  

85 92.56 ยอดเยี่ยม 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  80 89.96 ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมิน 88.97 ดีเลิศ 

 
จุดเด่น 
 - ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งเขียนเพื่อการสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยี
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  

- ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
- ดำรงชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
- มีสุขภาพอนามัยดี  สมบูรณ์แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาใน

ระดับต่างๆ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค 
- มีความรู้ความสามารถและเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาในระดับภาค  

จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้เรียนต้องได้รับการส่งเสริมในด้านการปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน สังคม เช่น การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ การรักษาความสะอาดของสถานที่ 
การมีมารยาท ตลอดจนการมีความรับผิดชอบในการทำงาน 
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มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
 
๑. วิธีดำเนินการพัฒนา 

โรงเรียนผาเทิบวิทยา มีโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียนที่ชัดเจนเป็นระบบ  ดำเนินการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน  ซึ่งได้มีการประชุม วางแผน วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา โดย
ใช้ข้อมูลและสารสนเทศประเมินผลทางการศึกษา การระดมความคิดเห็นจากบุคลากรภายในและภายนอก
สถานศึกษา ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผนตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และกลยุทธ์มาจัดเป็นแผนงานโครงการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงาน และนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน  

ในส่วนของการดำเนินงานตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนผาเทิบวิทยาได้ดำเนินการ
เสร ิมสร ้างระบบกลไกในการด ูแลความปลอดภ ัยน ักเร ียน  ด ้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย  
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) นำระบบ MOE Safety Canter ของสถานศึกษาไปเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Website โรงเรียน  Facebook  Line เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองได้เข้าถึง
ระบบมาตรฐานความปลอดภัย  (MOE Safety Canter) ในสถานศึกษา  สำหรับการบริหารจัดการเชิงบูรณา
การในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนได้กำหนดให้มีแผน
เผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา
เพื่อเป็นการเตรียมการและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

 
๒. ผลการดำเนินการพัฒนา 
 ๒.๑ สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติ 

๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามศักยภาพ ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ  

๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
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๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
เป็นระบบ 

๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผล
ให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

ตารางท่ี ๓ ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ     

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  90 92.78 ยอดเยี่ยม 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 80 83.66 ดีเลิศ 

3)ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลั
กสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

80 85.33 ดีเลิศ 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  90 91.33 ยอดเยี่ยม 

5)จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรีย
นรู้อย่างมีคุณภาพ  

90 90.00 ยอดเยี่ยม 

6)จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการแ
ละการจัดการเรียนรู้  

90 92.25 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน 91.78 ยอดเยี่ยม 
 
 
จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่สม่ำเสมอและ
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เสริมสร้างทัศนคติการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงาน
ผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัย ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. พัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการทำงาน 

๒. สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนในเรื่องการอบรมดูแลบุตร 
๓. สร้างค่านิยม ทัศนคติ ให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงความสำคัญด้วยการศึกษา และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาทักษะอาชีพ 
 ๔. สถานศึกษาควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เป็น
ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น 

 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
๑. วิธีดำเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
มีการบูรณาการรายงาน ชิ้นงาน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ตรงตามตัวชี้ วัด ลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละตัวชี้วัด กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมี
การมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนสรุป จัดป้ายนิเทศ เสนอผลงาน และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายใน
ห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน มีการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้มีความทันสมัย 
สอดรับกับวิถีใหม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการ
เสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาหน้าที่พลเมือง เพิ่มเติม และรายวิชาประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักในประวัติศาสตร์ และสามารถปฏิบัติตนใน
ฐานะพลเมืองที่ดี  ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โครงการสอน มีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย  ใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานการการเรียนแบบอาชีพ สร้างพื้นฐานให้นักเรียนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ ครูมีการทำงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน 
 
๒. ผลการดำเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนผาเทิบวิทยา ได้เป็นโรงเรียนแกนนำในโครงการ TFE (Teams For Education) ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และรางวัลนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหาร
จัดการศึกษา ระดับดีเยี ่ยม ลำดับที ่ 1 ในโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ประจำปี
งบประมาณ 2564 ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
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เพื่อเป็นการสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียนเข้าสู่สังคมใหม่ได้
อย่างมีคุณภาพ และได้ขยายเครือข่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ร่วมกับโ รงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 
โรงเรียนอุดมวิทย์ และโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียนใน
เครือข่าย โดยมีโรงเรียนผาเทิบวิทยาเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับเครือข่ายสู่การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
 ครูมีนวัตกรรมกางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียน มีแผนการจัดการเรียนรู้ และโครงการสอน ทุกภาค
เรียน ทำให้การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีการจัดคาบโฮมรูม เยี่ยมบ้านนักเรียนและระบบคัดกรองนักเรียน ทำให้ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยมี
การเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละภาระงานของครู 
 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมนิคุณภาพด้านกระบวนการด้านจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญ 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

1) 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

85 89.23 ดีเลิศ 

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่อ้ือต่อการเรียนรู้ 

90 95.54 ยอดเยี่ยม 

3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 87 92.28 ยอดเยี่ยม 

4) 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพั
ฒนาผู้เรียน 

91 98.65 ยอดเยี่ยม 

5) 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงแ
ละพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

92 94.52 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน 94.04 ยอดเยี่ยม 
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จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นในการสอน ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถตนเองอยู่เสมอ 
จึงได้รับความรู้ใหม่ๆ เพ่ือนำมาสู่การจัดกิจกรรมการสอน โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้คำแนะนำจาก
คณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอ มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร เชิญชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น มีการให้ข้อมูลย้อนกลับมาสู่ผู้เรียนเพ่ือให้พัฒนาตนเองอย่างชัดเจน 
และมีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ที่เข้ามากับการจัดการเรียนการสอนปกติ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 
 
1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ เนื่องจากมีการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายเป็นไปตามปัญหาและความต้องการ พัฒนาตามศักยภาพของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น พัฒนาการของค่าเฉลี่ ยผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัด เจน   มีผลการประเมิน
มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  เนื่องจากสถานศึกษามีการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่าน
มาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุง
แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผลการประเมินในมาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม เนื่องจากครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและจัดการ
เรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการตามหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อ
การเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผล
จากสภาพจริงในทุกครั้ง 
 
2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๒.๑ สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
  โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น ครูจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning ที่เน้นทักษะการคิด การให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ใช้สื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครู
ทำงานวิจัยในชั้นเรียน มีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและ
บริบทสถานศึกษา โรงเรียนผาเทิบวิทยาจัดทำหลักสูตรจากความตอบสนองความต้องการ ตามความถนัด และ
ตามศักยภาพของนักเรียน ครูมีการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน และแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูการจัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการนำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาประยุกต์ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนที่ได้ระดับ 3.0 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระมี
ค่ามากกว่าร้อยละ 50  
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๒.๒ ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  
  โรงเรียนมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระดับผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์ 
และผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ โดยจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ วิ เคราะห์
ข้อสอบโอเน็ตเพื่อเป็นแนวทางในการสอนซ่อมเสริมของครูให้กับนักเรียน อีกท้ังโรงเรียนยังจัดตารางการติว 
โอเน็ตให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่โรงเรียน โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่
สอบมาเป็นวิทยากรร่วมกับคณะครูในโรงเรียน คะแนนผลเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนระดับ
โรงเรียนจึงสูงขึ้น 
    
 ๒.๓ ผลงานเชิงประจักษ์ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โดยนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ  กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ด้านการ
จัดการเรียนการสอน มีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  โรงเรียนมีการบริหาร
และการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศติดตาม จัดให้มีการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมี
ส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา ปรับโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และ
จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนยังมีการประชุมฝ่ายบริหารทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
หรือก่อนจัดกิจกรรมต่างๆ และให้ขวัญกำลังใจแก่คุณครูที่พัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้น  จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง นอกจากนี้โรงเรียนยังมี
การประชุมสรุปงานของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อสิ้นภาคเรียน  มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่
ต่างๆ ในโรงเรียน  จัดประชุมอบรมการปรับปรุงหลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โครงการสอน และการ
ทำวิจัยในชั้นเรียน 
 นอกจากนี้ โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายศรีชัย  พรประชาธรรม  ซึ่งได้เดินทางพร้อมคณะมาตรวจ
เยี่ยมที่โรงเรียน  ด้านการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนตามนโยบายด้านการเพิ่มพูนทักษะ (Re – skill)  
พัฒนาทักษะ (Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และ ด้าน
การจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)   
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนมีการนิเทศการสอน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการนำไปใช้จริง โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของผู้เรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดิน
ทางไกล  เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพรองรับการแข่งขันในประชาคมโลก มุ่งพัฒนานักเรียน
ให้เป็น คนดี คนเก่ง และมีความสุขและยั่งยืน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ต่อไป  ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเห็นเด่นชัด ได้แก่ 
 รางวัลระดับประเทศ 
 - รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2561, 2562, 2563 และ ๒๕๖๔ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ 
จากกระทรวงแรงงาน 
 - รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2562 และปี 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ร่วมสนับสนุน 
 - รางวัลชมเชยโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 14 ประเภทโรงเรียน จากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จำกัด และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
 - รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี 
2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง (ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563) 
 - โรงเรียนผาเทิบวิทยาผ่านการคัดเลือก โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน 
Waste a moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ ประจำปี 2564 
 

รางวัลระดับภาค 
 - รางวัล โล่ห์ TFE (Teams For Education) สถานศึกษานำร่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 11ปีการศึกษา 2562 จากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 - รางวัล โล่ห์โรงเรียนแกนนำเครือข่ายโครงการ TFE (Teams For Education) ระดับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 11ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 - รางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 
“ระดับภูมิภาค” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
  

รางวัลระดับจังหวัด 
 - รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับทอง ประจำปี 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 - รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับทอง ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
 - รางวัลชนะเลิศ กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 
 - รางวัลชนะเลิศ ที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 
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 - รางวัลชนะเลิศ สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 
 - รางวัลนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
ลำดับที่ 1 ในโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ประจำปีงบประมาณ 2564 ศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหาร 
 
3. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีมาตรฐาน เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้
ชัดเจนขึ้น 
 ๒. พัฒนาสถานศึกษาให้มีเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา และผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้  
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ส่วนที่ 3 การประเมินความโดดเด่น 
 ๑. นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ของสถานศึกษาท่ีเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice)  
  แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียน คือ “การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ PTW MODEL 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนผาเทิบวิทยา” ในการประกวดนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ด้านการบร ิหารจ ัดการศ ึกษา โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ประจำปี
งบประมาณ 2564 ของศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม ลำดับที่ ๑ 

 
 ๒. โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
ต่อหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายศรีชัย  พรประชาธรรม  ซึ่งได้เดินทางพร้อมคณะมาตรวจ
เยี่ยมที่โรงเรียน  ด้านการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนตามนโยบายด้านการเพิ่มพูนทักษะ (Re – skill)  
พัฒนาทักษะ (Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และ ด้าน
การจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  ดังนี้ 
 ๑) การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนตามนโยบายด้านการเพิ่มพูนทักษะ (Re – skill)  พัฒนา
ทักษะ (Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
  ๑.๑) เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นสำคัญ จึง มี
ทั้งแผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ซึ่งจะมีการเรียนการสอนในรายวิชา IS (Independent 
Study) คือ วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ และสำหรับ
แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป  ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้จะเรียนวิชาเพิ่มเติมที่ ได้พัฒนาทักษะที่หลากหลาย ได้แก่ งาน
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เกษตร งานช่างไม้ งานช่างปูน งานเชื่อม งานไฟฟ้า  นอกจากนี้นักเรียนในโรงเรียนยังได้รับการส่งเสริมด้าน
ทักษะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และทักษะทางภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทุก
ระดับชั้น 
  ๑.๒) เชิงคุณภาพ 
   ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  เกิด
ทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะทางอาชีพ ดังปรากฏเป็นผลงานที่ประจักษ์ ดังนี้ 
  - รางวัลเหรียญทอง 5 รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1) รายการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม.4-6  
    2) รายการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-6  
    3) รายการนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.1-3  
    4) รายการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-3  
    5) รายการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ ม.1-3 
  - รางวัลชนะเลิศ กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และรางวัลชนะเลิศ สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับ
จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563  
 ๒) การจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
 รูปแบบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)   
 โดยครูผู้สอนและนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทุกคน มีการ
สร้างชั้นเรียนออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Classroom,  Google Meet, Facebook กลุ่มเรียนออนไลน์
ของแต่ละระดับชั้น, แอพพลิเคชั่น LINE และใช้สื่อออนไลน์ในการช่วยสอนเพิ่มเติม เช่น เว็บไซต์ต่างๆ และ
ทาง YouTube โดยกลุ่มวิชาการโรงเรียนได้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูทุกคนรายงานผล
การสอนประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์   
 รูปแบบจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์ (On hands)   
 สำหรับนักเรียนไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการรับชม  ทางโรงเรียนได้ จัดให้คณะครูได้ออกเยี่ยม
บ้านพบปะนักเรียนและผู้ปกครอง  เพื่อติดตามการเรียนของนักเรียน มอบหนังสือเรียน ใบความรู้ ใบงานให้
นักเรียนศึกษา รวมถึงการรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะกับทางผู้ปกครองในการร่วมกันจัดการศึกษา
สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ในวันอังคารและวันศุกร์ 
 สำหรับการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โรงเรียนได้กำหนดให้มีแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด 19 ในสถานศึกษาเพ่ือเป็นการเตรียมการและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็น
แนวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 
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ขั้นตอนการดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  
ระลอกแรก 
 ๑. ขั้นวางแผน 
  -  ผู้บริหารประชุมครู  ร่วมกันวางแผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID – 19) 
  -  จัดทำประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตราการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID – 19)  แจ้งหนังสือเวียนให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ 
  -  สำรวจความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID – 19)  โดยจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ (Google 
form) 
  -  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงาน ได้แก่ คำสั่งครูประจำหมู่บ้าน  เพื่อดูแลการลงพื้นที่
เยี่ยมนักเรียนและติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ แยกตามเขตหมู่บ้านของนักเรียน ,  คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
จัดการเรียนการสอนทางไกล 
  -  จัดทำตารางเรียนและตารางสอนออนไลน์  
  -  จัดอบรมครู เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID – 19) การใช้สื่อเทคโนโลยีและการสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ต่างๆ 
  -  จัดตั้งกลุ่ม Facebook เรียนออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารและช่องทางการ
เรียนออนไลน์ของนักเรียนแยกทุกระดับชั้น 
  

๒. ขั้นดำเนินการ 
  - ครูลงพื้นที่พบปะนักเรียนและผู้ปกครอง ทำความเข้าใจ แจ้งตารางเรียนและนัดหมายการ
เข้าเรียนออนไลน์  
  - ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้  ระดับชั้น ม.๑ - ๓ เรียนรูปแบบออนแอร์ (On Air) 
ผ่าน DLTV และครูสรุปบทเรียนอีกครั้งทางกลุ่มเรียนออนไลน์  และระดับชั้น ม.๔ - ๖ เรียนรูปแบบออนไลน์ 
(Online) ทุกคน 
  

๓. ขั้นตรวจสอบ 
-  มีการนิเทศ และติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในการเรียนรูปแบบออนแอร์ 

และออนไลน์ โดยมีการส่งหลักฐานการเรียน รวมถึงการเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคที่ได้รับจากการเรียนและ
การสอน ผ่านทางช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์ และ กลุ่มเฟซบุ๊ก 

-ครูมีการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ทุกวันศุกร์  โดยแยกกลุ่มลงหมู่บ้านตามที่ได้รับมอบหมาย ขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้ใหญ่บ้าน
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ในการขอใช้พื้นที่ รวมถึงการประสานขอความร่วมมือกับทาง อสม.หมู่บ้านในการตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่มาพบ มี
การประสานนัดหมายกับนักเรียนและผู้ปกครองทางโทรศัพท์และทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ 

๔. ขั้นสรุปและรายงานผล 
 -  มีการส่งรายงานแบบสำรวจสถานการณ์โควิด สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต22 ประจำทุกเดือน 

-  มีการส่งรายงานแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันในสภานการณ์ COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข  ประจำทุกวันที่ ๑ 
และวันที่ ๑๕ ของเดือน 
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนช่วง On site (นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนปกติ)  
 ๑.  โรงเรียนผ่านการประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  โดยได้รับการเห็นชอบและรับรอง 
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนผาเทิบวิทยา  
 ๒.  จัดทำประกาศโรงเรียน เป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID – 19)  โดยครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด  ดังนี้ 
   -  มาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา  มีการตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วย โดยครู
เวรประจำวันวัดอุณหภูมิของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่หน้าประตูโรงเรียน  หากพบว่ามีไข้สูง
จะให้นั ่งพักที ่จุดพักคอย เพื ่อให้ร่างกายได้ปรับอุณหภูมิ  หากอุณหภูมิยังไม่ลดลง ครูเวรประจำวันจะ
ดำเนินการติดต่อโรงพยาบาลให้มารับตัวไปคัดกรองโรคต่อไป 
   -  สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื ่ออยู ่ในสถานศึกษา และหากมี
บุคคลภายนอกสถานศึกษาเข้ามาติดต่อราชการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ  รวมถึงสแกน
คิวอาร์โค้ดไทยชนะด้วย 
   -  มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ  โรงเรียนได้จัดให้มีอ่างล้างมือ เจลล้างมือ 
หรือแอลกอฮอล์เจล บริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน และบริเวณอาคาร เพื่อความสะอาดถูกสุขอนามัย
ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
   -  จัดให้มีการเว้นระยะห่าง  ในการเข้าชั้นเรียน ให้นักเรียนเดินห่่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร  และขึ้น
ลงบันไดห่างกันอย่างน้อย ๓ ขั้นบันได 
   -  ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้งานร่วมกันบ่อยๆ  โดยแม่ค้าโรงอาหารจะทำความสะอาด
หลังนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จ ๒๐ นาที  และในคาบกิจกรรมของทุกวันจะมีการจัดกิจกรรม Big 
cleaning Day ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในบริเวณห้องเรียน 
   -  ลดการแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน  โดยใช้วิธีการจัดเหลื่อมเวลารับประทาน
อาหารกลางวัน ชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๐ น. และชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายเวลา  
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๑๒.๐๐ – ๑๒.๔๐ น. สำหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนได้ใช้รูปแบบการจัดห้องเรียนเว้น
ระยะห่าง ๑ – ๒ เมตร ในห้องที่มีจำนวนนักเรียนไม่่เกิน ๒๐ คน ส่วนห้องที่มีจำนวนนักเรียนเกินจะจัดแบ่ง
นักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเรียนในห้องปกติ และอีกกลุ่มเรียนวิดีโอการสอนออนไลน์กับครูที่ถ่ายทอดสด
จากในห้องเรียน 
 
ขั้นตอนการดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID – 19)  
ระลอกใหม่ 
 ๑.  โรงเรียนผาเทิบวิทยา ยังคงดำเนินการตามข้ันตอนในการระบาดระลอกแรก   
 ๒.  มีการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบการสอนออนไลน์ (Online) ทุกระดับชั้น  
 ๓.  มีการรายงานการจัดการเรียนการสอนของคณะครูในทุกสัปดาห์ที่มีการสอนออนไลน์  
 ๔.  มีการลงพ้ืนที่ของครูประจำหมู่บ้าน สัปดาห์ละ 2 วัน คือวันอังคาร และวันศุกร์  เพื่อติดตาม ดูแล 
และสำรวจข้อมูลเพื่อให้การความช่วยเหลือ ในการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนและผู้ปกครอง  การ
โทรศัพท์ประสานความร่วมมือระหว่างกัน และให้ความเอาใจใส่ต่อการเรียนของนักเรียนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) อย่างทั่วถึง 
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ภาคผนวก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคดิคำนวณ ดี 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  ดีเลิศ 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีเลิศ 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเลิศ 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด  ดีเลิศ 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกจิที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ดีเลิศ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่อื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 

 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาระดับชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
แยก ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวนที ่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ค่า 
เฉลี่ย 

จำนวน 
นร.ที่ไ
ด้ระดับ 

3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ไ
ด้ระดับ 

3 
ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 1115 370 153 172 138 134 61 78 9 2.97 695 62.33 
คณิตศาสตร์ 854 237 112 111 87 120 65 118 4 2.74 460 53.86 
วิทยาศาสตร์ ฯ 1559 385 263 287 197 175 101 135 16 2.85 935 59.97 
สังคมศึกษา ฯ 2036 584 249 517 194 222 122 119 29 2.94 1350 66.31 
สุขศึกษาฯ 1660 1263 188 64 36 49 33 27 0 3.71 1515 91.27 
ศิลปะ 619 270 84 84 78 63 14 20 6 3.21 438 70.76 
การงานอาชีพฯ 848 252 92 158 175 84 58 23 6 2.97 502 59.20 
ภาษาต่างประเทศ 1605 458 207 238 219 258 144 70 11 2.87 903 56.26 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS) 

321 83 39 85 38 32 23 20 1 2.91 207 64.49 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
แยกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น จำนวนที ่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ค่า 
เฉลี่ย 

จำนวน 
นร.ที่ไ
ด้ระดับ 

3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ไ
ด้ระดับ 

3 
ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ม.1 2344 715 324 456 295 313 130 102 9 2.99 1495 63.78 
ม.2 1357 348 178 189 154 197 156 121 14 2.73 715 52.69 
ม.3 1517 489 163 215 142 184 128 168 28 2.80 867 57.15 
ม.4 1796 710 201 279 195 174 97 126 14 3.05 1190 66.26 
ม.5 2246 951 327 360 251 184 89 68 16 3.21 1638 72.93 
ม.6 1357 689 194 217 125 85 21 25 1 3.40 1100 81.06 
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ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

         1. ข้อมูลค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 ใน 4 วิชาหลัก  
เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2562 – 2564) 

     1.1 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

+เพิ่ม/-ลด 
(ผลต่างป6ี2และ63) 

+เพิ่ม/-ลด 
(ผลต่างป6ี3และ64) 

1. ภาษาไทย 52.16 61.77 48.07 +9.61 -13.7 
2. ภาษาอังกฤษ 27.9 30.83 24.28 +2.93 -6.55 
3. คณิตศาสตร์ 22.07 16.67 18.27 -5.40 +1.60 
4. วิทยาศาสตร์ 30.03 30.52 24.67 +0.49 -5.85 

ค่าเฉลี่ย 33.04 34.95 28.82 +1.91 -6.13 
 
 

ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3 เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง  
(ปีการศึกษา 2562 – 2564) 
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1.2 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

วิชา 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

+เพิ่ม/-ลด 
ผลต่างป6ี2และ63 

+เพิ่ม/-ลด 
ผลต่างป6ี3และ64 

1. ภาษาไทย 33.62 35.85 42.93 +2.23 +7.08 
2. สังคมศึกษา 32.58 34.4 32.06 +1.82 -2.34 
3. ภาษาอังกฤษ 22.66 21.59 18.91 -1.07 -2.68 
4. คณิตศาสตร์ 15.21 20.66 17.27 +5.45 -3.39 
5. วิทยาศาสตร์ 22.25 28.69 24.15 +6.44 -4.54 

ค่าเฉลี่ย 25.26 28.24 28.24 +2.98 0.00 
 
 
 
 

  ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.6 เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง  
                                     (ปีการศึกษา 2562 – 2564)  
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2.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ปีการศึกษา 2564 
 

      2.1 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

สาระการเรียนรู้ 
จำนวน

คน 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
โรงเรียน 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ขีดจำกัด
ล่าง 

นักเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่าขีดจำกัดล่าง 

จำนวนคน ร้อยละ 
1. ภาษาไทย 13 48.07 9.17 51.19 51.12 5 38.46 
2. ภาษาอังกฤษ 13 24.28 5.77 31.11 31.05 1 7.69 
3. คณิตศาสตร์ 13 18.27 8.51 24.47 24.41 2 15.38 
4. วิทยาศาสตร์ 13 24.67 8.14 31.45 31.41 2 15.38 

ค่าเฉลี่ย 13 28.82 7.90 34.56 34.50 2.50 19.23 
 
 
2.1 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

สาระการเรียนรู้ 
จำนวน

คน 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
โรงเรียน 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ขีดจำกัด
ล่าง 

นักเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่าขีดจำกัดล่าง 
จำนวน

คน 
ร้อยละ 

1. ภาษาไทย 26 42.93 12.78 46.4 46.28 11 42.31 
2. สังคมศึกษา 27 32.06 7.36 36.87 36.8 8 29.63 
3. ภาษาอังกฤษ 27 18.91 4.68 25.56 25.46 1 3.70 
4. คณิตศาสตร์ 27 17.27 7.78 21.28 21.18 6 22.22 
5. วิทยาศาสตร์ 26 24.15 5.87 28.65 28.58 6 23.08 

ค่าเฉลี่ย 26.60 27.06 7.69 31.75 31.66 6.40 24.19 
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ผลงานเชิงประจักษ์ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

- โรงเรียนผาเทิบวิทยานำกลุ่มแกนนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงงานคุณธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โรงเรียนผาเทิบวิทยานำกลุ่มแกนนำนักเรียนนำเสนอโครงงานคุณธรรม 
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- โรงเรียนจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET, GAT, PAT 
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- โรงเรียนผาเทิบวิทยาได้ดำเนินการตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid -19) โดยนำนักเรียนเข้ารับวัคซีน 

 
 
 
 
 
 

 
- โรงเรียนผาเทิบวิทยาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ 

 
 

 
 
 
 
 
 

- โรงเรียนผาเทิบวิทยาได้ดำเนินการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนรักสถาบันวันมอบเข็มกลัดตรา
โรงเรียนโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู 
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- โรงเรียนผาเทิบวิทยาได้ดำเนินการส่งเสริมได้รับความอนุเคราะห์จาก สภ. ดอนตาล เป็นวิทยากร
อบรมวินัยจราจรนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
- โรงเรียนผาเทิบวิทยารับการตรวจราชการจากท่าน ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการศึกษาและติดตามประเมินผลและรับรางวัลคุรุชน  
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โรงเรียนผาเทิบวิทยาได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยติดต่อกันเป็นปีที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โรงเรียนผาเทิบวิทยาได้รับ โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากสำนัก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และภาคีเครือข่าย 
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- โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง 
จากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศผลรางวัลในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โรงเรียนได้รับรางวัลโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย จังหวัดมุกดาหาร 
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- โรงเรียนได้รับรางวัลผลงานและนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่ดี ระดับภาค โครงการ IFTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  โรงเรียนผาเทิบวิทยา มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกภาคเรียนเพื่อการพัฒนา

สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

- โรงเรียนผาเทิบวิทยา ได้จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ห้องเรียน EIS จากท่านวิทยากร 

ผอ.ชาตรี ประดุจชนม์ 
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- โรงเรียนผาเทิบวิทยา ได้จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โรงเรียนผาเทิบวิทยา ได้จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจำทุกเดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

- โรงเรียนผาเทิบวิทยา มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน 
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- โรงเรียนผาเทิบวิทยา มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียนและห้องเรียนเพ่ือให้พร้อมการ
จัดการเรียนการสอน 
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คำสั่งโรงเรียนผาเทิบวิทยา  
ที่  ๓๒/๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เมื่อวันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  
สำหรับสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา     จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๔  ดังต่อไปนี้ 
 
๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 
  ๑. นายปิโย  ลุสุข   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓. นางอนงค์ภัทร์  โรจน์ธนกุลชัย  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๔. นางสาวอาริด  สระบุรี   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๕. นายอัครพงษ์  สุจริต   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
  ๖. นางนฤมล  จันเต็ม   คร ู   กรรมการ 
  ๗. นายภูริวัฒน ์ จันปุ่ม   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 
 หน้าที ่ อำนวยความสะดวก  ให้คำปรึกษา  ในการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๒.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑. นางนฤมล  จันเต็ม   คร ู   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายภูริวัฒน ์ จันปุ่ม   คร ู   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔. นางอนงค์ภัทร์   โรจน์ธนกุล  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕. นางสาวอาริด  สระบุรี   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๖. นายอัครพงศ์  สุจริต    ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 ๗. นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์  ครูชำนาญการ  กรรมการ   
 ๘.  นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์  คร ู   กรรมการ 
 ๙. นางสาวกชมน ถานัน   คร ู   กรรมการ   
  ๑๐. นางสาวสริตา  ดาวเศรษฐ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ   
 ๑๑. นางสาวสุชาวดี  พิกุลศรี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
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 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑. นางอนงค์ภัทร์  โรจน์ธนกุลชัย  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอัครพงษ์  สุจริต   ครูชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน  คร ู   กรรมการ 
 ๔. นางสาวกิตติธร  พุทธวรรณ  คร ู   กรรมการ 
 ๕. นางสาวพรธิรัตน์  ใจทัด  คร ู   กรรมการ 
 ๖. นางสาวขวัญตา  เหง้าโอสา  คร ู   กรรมการ 
 ๗. นางสาวธิดาพร  บับพาน  คร ู   กรรมการ 
 ๘. นางสาววราลักษณ์  ไพศาล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๙. นายธนพัฒน์  ซามงค์   พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวอาทิตยา  โสภิพันธ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๑. นายภูริวัฒน ์ จันปุ่ม   คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนฤมล  จันเต็ม   คร ู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายอนุชิต  พันธ์กง   คร ู   กรรมการ 
 ๔. นายปฏิวัติ  ผิวทอง   คร ู   กรรมการ 
 ๕. นางสาวเทพศิรินทร์  ราชชิต  คร ู   กรรมการ 
 ๖. นางสาวกรนภา  พิมพ์พรรค์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๗. นางจิราพรรณ  โล่ห์คำ   พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๘. นางสาวภวรรณตรี  พิกุลศรี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 ๙. นางสาวสุพัตรา  แดงบุตร  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่   รวมรวมและประเมินคุณภาพใน สำหรับส่วนงานที่เก่ียวข้องในแต่ละมาตรฐาน 
และนำส่งผลการประเมินแก่คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อไป 
 
๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ชุดที่  ๒ 
  ๑. นายเธียรวุฒ ิ   พิกุลศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
     ๒. นางอนงค์ภัทร์  โรจน์ธนกุลชัย ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
            ๓. นางนฤมล  จันเต็ม คร ู กรรมการ 
      ๔. นายภูริวัฒน์  จันปุ่ม คร ู กรรมการ 
      ๕. นางอนุชิต  พันธ์กง คร ู กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่ ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ทั้ง  ๓  มาตรฐาน ๒๑ ประเด็น โดยให้ใช้วิธีการ 
ประเมินที่หลากหลายและเหมาะสมในแต่ละมาตรฐาน  โดยใช้คณะกรรมการประเมินอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือที่ 
คณะครูจะได้นำผลการประเมินที่ได้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงและพัฒนามาตรนั้นให้มีคุณภาพและประสิทธิ
ภาพ 
 
๔. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๑.  นายภูรวิัฒน์  จันปุ่ม  คร ู   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางนฤมล  จันเต็ม  คร ู   รองประธานกรรมการ 
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 ๓.  นางสาวสริตา  ดาวเศรษฐ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๔.  นางจิราพรรณ  โล่ห์คำ พนักงานราชการ  กรรมการ   

๕. นางสาวสุชาวดี  พิกุลศรี ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวเจนจิรา  ศรียะวงศ์ ครูธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่   จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ   มีความรับผิดชอบ  เสียสละ   
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
 
                                 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 

สั่ง ณ  วันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕   

 
          

                 (นายปิโย   ลุสขุ)   
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 


