ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2563
1) ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
-โรงเรียนปทุมพิทยาคมได้รับรางวัลชมรมทูบีนัมเบอร์วันในประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ระดับต้นแบบรักษามาตรฐานพร้อมเป็นเพชร ระดับประเทศ ปี 2564 ได้รับคัดเลือก
เป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ To BE NUMBER ONE ระดับภาคะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี 2564
-โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้รับคัดเลือก โครงงานคุณธรรม (สพฐ.) ธรรมะ.ไอดอล จัดโดยคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มได้ที่ใจเรา”เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ พระปิยมหาราช ในหัวข้อเรื่อง “สืบสานสายใยน้องพี่ วิถีไทย วิถีพุทธ”
ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2563. จัดโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-โรงเรียนปทุมพิทยาคม ผ่านการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของ
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
-โรงเรียนปทุมพิทยาคม ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเลื่อนไหวกิจกรรมของ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ วันที่
18 มกราคม 2564
-โรงเรียนปทุมพิทยาคมได้ประเมินผ่าน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภั ย ป้องกันโรค
COVID-19 ) จากกรมอนามัย
-ได้รับคัดเลือกจากสํานักงานศึกษาธิการอําเภอเป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เฟส2
-ครูทุกคนมีความสามารถในจัดการเรียนการสอน ทําให้ผลการทดสอบสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ o-net 2563 มีคะแนนเฉลี่ย 57.95 สูงกว่าระดับประเทศคะแนนเฉลี่ย 54.29 ในรายวิชาภาษาไทย ใน
วันที่ 13-14 มีนาคม 2564
-นายสุรพล กิจเกียรติ์ ครูชํานาญการพิเศษ ได้รับประกาศเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 10
ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564
-นางนวลนภา บรรพตาธิ และนางสุกานดา โคระรัตน์ ครูชํานาญการพิเศษ ได้รับเกียรติบัตร “10,000
คุรุชน คนคุณธรรม” โรงเรียนคุณธรรม โดย สพม.อบอจ. วันที่ 16 เมษายน 2564
-นางนวลนภา บรรพตาธิ ได้รับรางวัล ชมเชยการประกวดนวัตกรรม สรรค์สร้างคนดี โดย สพม.อบอจ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

-นางสาวดรรชนี ดอกดวง และนางนวลนภา บรรพตาธิ ได้รับเกียรติบัตรครูที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู โดยการแบ่งปันเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อครูดีผ่านภาพถ่าย หรือ คลิปวีดีโอ
ตามโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี...เพื่อเด็กดี ประจําปี 2563 กิจกรรม “คารวะครูผู้สร้าง ผู้นําทางชีวิต ”
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ในระหว่าง วันที่ 14 กรกฎาคม - 10 กันยายน 2563
-ครูในโรงเรียนปทุมพิทยาคม จํานวน 6 คน คือ (นายนครชัย วงศ์จันทร์, นายยรรยง สินธุ์งาม, นาง
อัญญานี โคตถา, นางสาวฐิติมากร ทองล้วน, นางสาวอารีรัตน์ คําวัน, นางสุกานดา โคระรัตน์) ได้รับรางวัล
ข้าราชการครูดีเด่น ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 ในวันที่ 16 มกราคม 2564
-ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง”ปีที่ 15 ปีการศึกษา
2563 (ระดับประเทศ) โดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ในระหว่าง วันที่ 19 มีนาคม 2564
-นวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (ในส่วนของโรงเรียน) ปีการศึกษา 2563
1. นวัตกรรมการพัฒนาการศึกษา To be Number
2. นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL)
-นวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (ในส่วนของครู) ปีการศึกษา 2563
1. เรื่อง โรงเรียน ZERO WASTE SCHOOL โดย นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
2. เรื่อง เส้นสายลายคณิตศิลป์ โดย นางสาวดรรชนี ดอกดวง
3. เรื่อง สร้างสุขภาพจิตที่ดีด้วยพานบายศรีอีสาน โดย นางธมกร อาภาวัณสงค์
4. เรื่อง เยาวชนรุ่นใหม่ใสใจ 5 ส โดย นางสุกานดา โคระรัตน์
5. เรื่อง ครู ETV โดย นางวันเพ็ญ ชาวทอง
6. เรื่อง แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องพหุนาม ชั้น ม.1 โดย นายเปรมมินทร์ จันทร์กองกวิน
7. เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางนวลนภา บรรพตาธิ
-งานวิจัยในชั้นเรียน ส่งไปสพฐ. จานวน 10 เรื่อง ดังรายชื่อ
1. นายสุพจน์ โสภาพล
2. นางพินพร แก้วมีศรี
3. นางจุรีรัตน์ ปัญญจพงษ์
4. นายพงษ์โสภณ เศรษฐมาตร
5. นางสุกานดา โคระรัตน์
6. นางสาวดรรชนี ดอกดวง
7. นายดนัย กัณหรักษ์
8. นายเปรมมินทร์ จันทร์กองกวิน
ผ่านเกณฑ์ สพฐ. ได้เกียรติบัตร
9. นายปิยะณัฐ ทันหาบุรุษ
10. นางนวลนภา บรรพตาธิ

2) ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
-รั บ รางวัล ผู้ บ ริ ห ารที่มี ผ ลงานดีเด่ น ประจํา ปี 2562 จากหน่ ว ยงานจากสมาคมผู้ บ ริห ารโรงเรีย น
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
-รับรางวัลข้าราชการครูดีเด่น ประเภทผู้อํานวยการโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 เนื่อง
ในวันครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในวันที่ 16 มกราคม 2563
-ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาสมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
-ได้รับคัดเลือกเป็นสนามแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง ที่ 46 หรือ
"ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" จัดที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11–20 มกราคม พ.ศ. 2562
-เป็นผู้จั ดการทีมนักเรี ยนปทุมพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศกาบัดดี้ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค 3 ณ จังหวัดนครพนม ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
-เป็นผู้จัดการทีมนักเรียนปทุมพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายหาด(หญิง) รุ่นอายุ ไม่
เกิน 18 ปี การแข่งขัน กีฬาชิงชนะเลิ ศแห่ งจังหวัดอุบลราชธานี ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันที่ 15
มกราคม 2563
-เป็นผู้จัดการทีมนักเรียนปทุมพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาชักกะเย่อทีมหญิง ในการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันที่ 10-20 พ.ค. 2562
-ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุน กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวัน
วิสาขบูชา วันสําคัญสากลโลก จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี 2562 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
-สนับสนุนให้บุคลากรส่งผลงาน ครู ดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563 หอประชุมบุณยเกตุ
หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในวันที่ 10
มกราคม พ.ศ. 2564
-โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้สอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ ในการทดสอบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) สทศ. ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564

3) ผลงานดีเด่นของครู
-ครูทุกคนมีความสามารถในจัดการเรียนการสอน ทําให้ผลการทดสอบสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ o-net 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 57.95 สูงกว่าระดับประเทศคะแนนเฉลี่ย 54.29 ใน
รายวิชาภาษาไทย ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564
-นางนวลนภา บรรพตาธิ ครูชํานาญการพิเศษ ได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 9ณ
ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563

-นายสุรพล

กิจเกียรติ์ ครูชํานาญการพิเศษ ได้รับประกาศเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 10 ณ
ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564
-นางนวลนภา บรรพตาธิ และนางสุกานดา โคระรัตน์ ครูชํานาญการพิเศษ ได้รับเกียรติบัตร “10,000
คุรุชน คนคุณธรรม” โรงเรียนคุณธรรม โดย สพม.อบอจ. วันที่ 16 เมษายน 2564
-นางนวลนภา บรรพตาธิ ได้รับรางวัล ชมเชยการประกวดนวัตกรรม สรรค์สร้างคนดี โดย สพม.อบอจ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
-นางสาวดรรชนี ดอกดวง และนางนวลนภา บรรพตาธิ ได้รับเกียรติบัตรครูที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู โดยการแบ่งปันเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อครูดีผ่านภาพถ่าย หรือ คลิปวีดีโอ
ตามโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี...เพื่อเด็กดี ประจําปี 2563 กิจกรรม “คารวะครูผู้สร้าง ผู้นําทางชีวิต ”
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ในระหว่าง วันที่ 14 กรกฎาคม - 10 กันยายน 2563
-ครูในโรงเรียนปทุมพิทยาคม จํานวน 6 คน คือ (นายนครชัย วงศ์จันทร์, นายยรรยง สินธุ์งาม, นาง
อัญญานี โคตถา, นางสาวฐิติมากร ทองล้วน, นางสาวอารีรัตน์ คําวัน, นางสุกานดา โคระรัตน์) ได้รับรางวัล
ข้าราชการครูดีเด่น ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 ในวันที่ 16 มกราคม 2564
-นางนวลนภา บรรพตาธิ และคณะวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้ าน
คณิตศาสตร์ ตามโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบนัวตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

4) ผลงานดีเด่นของนักเรียน
-คณะนั ก เรี ย นชมรมทู บี นั ม เบอร์ วั น เข้ า ร่ ว มแสดงผลงานการดํ า เนิ น งานชมรมทู บี นั ม เบอร์ วั น
ระดับประเทศ ประจําปี 2563 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 14-18 สิงหาคม 2563 ของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

-คณะนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เข้าร่วมแสดงผลงานการดําเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี 2563 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2564 ของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

-เด็กหญิงศิรินภา สายกนก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1–ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่
69 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสวนถาด สวนแห้ง ลักษณะสวนจิ๋ว
ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

-นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี
ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 6 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
-นางสาวศศิธร เกตุวัตร์ ได้เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูความเป็นหนึ่ง รุ่นที่
24 ในวันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2563 ณ เดอะไฟน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

