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ค าน า 
 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๔ ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท า
รายงานการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)  
เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา สะท้อนผลงานที่ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
จุดเด่น จุดด้อย รวมทั้งข้อจ ากัดท่ีต้องการพัฒนา เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในปีต่อไป รวมทั้งน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารชนเพื่อน าไปสู่ 
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองประจ าปีของสถานศึกษาพร้อมน าเสนอผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อย 
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นสารสนเทศท่ีให้ประโยชน์แก่สถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องในการติดตามผลการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาได้ระดับหนึ่ง หากเอกสาร
ฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด คณะผู้จัดท าขออภัยไว้ ณ ที่นี้  
 
 
       กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
           โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  
  ด้วยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี 
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ตามแนวใหม่)  
ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  
และมาตรฐานสากล ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
                     คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ฉบับนี้ของโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษาในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปลวกแดง
พิทยาคมต่อไป 
 
 
 
      
   
 

 

 

(นายสุชาติ  จิตต์อารี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง 
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๑.๑ ข้อมูลทั่วไป  
 

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ที่ตั้ง เลขที่ ๕๐๐ หมู่ ๑ ต าบลปลวกแดง  อ าเภอปลวกแดง   
จังหวัดระยอง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  
โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๕-๙๐๗๑ โทรสาร ๐-๓๘๖๕-๙๑๙๘  
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 

   ๑) ประวัติโรงเรียน  
 

    โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเปิดสอนในนามโรงเรียนสาขาของ
โรงเรียนบ้านค่าย อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีนักเรียนในระยะแรก ๓๖ คน และอาศัย
อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านปลวกแดง โดยมีนายสมคิด สุทธิศรี มาช่วยปฏิบัติราชการ ต่อมา    
มีผู้บริจาคท่ีดินให้กับโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ก. จ านวน 
๑ หลัง ๖ ห้องเรียน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐๐ หมู่ ๑ ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
เปิดท าการสอนในอาคารหลังใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ โดยมีผู้บริจาคที่ดินให้ก่อสร้างอาคารเรียนดังนี้ 

๑. นายรัง – นางตา ตรงจริง บริจาค ๓ ไร่ 
๒. นายหยิ่น– นางจิตร บุตรนามดี บริจาค ๕ ไร่ ๙๓ ตารางวา 
๓. นายเถื่อน – นางค าภู เจริญราษฎร์ บริจาค ๒ ไร่  
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมได้รับการอนุมัติให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ 

ปลวกแดง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 

   ๒) ผู้บริหารที่เคยด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จ านวน ๑๑ คน ดังนี้ 
 

๑. นายสมคิด สุทธิศรี (๑ มิถุนายน ๒๕๑๘ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐) 
๒. นายพีระพัฒน์  ทรงเที่ยง (๙ กรกฎาคม ๒๕๓๐ – ๑ ตุลาคม ๒๕๓๒) 
๓. นายสงคราม ลิ้มในเมือง (๒ ตุลาคม ๒๕๓๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖) 
๔. นายจ านง ไชยรัตน์ (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙) 
๕. นายธงชัย ผ่องแผ้ว (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒) 
๖. นายบุญเกิน ลอยแก้ว (๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔) 
๗. นายสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ – ๒๗ มกราคม ๒๕๔๖) 
๘. ดร.นิพนธ์  เสือก้อน (๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖) 
๙. ดร.มนูญ เชื้อชาติ  (๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒) 
๑๐. ดร.สุริสา บุญโชติหิรัญ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ – ๘ ธนัวาคม ๒๕๕๔) 
๑๑. นายบ ารุง  ชูประเสริฐ    (๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) 

 

และผู้บริหารคนปัจจุบันเป็นล าดับที่ ๑๒ คือ นางบุศยรัตน์  พันธ์เครือบุตร  
มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
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   ๓) แผนที่โรงเรียน 

 

   ๔) ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

อาคารเรียนจ านวน ๔ หลัง อาคารประกอบจ านวน ๖ หลัง  ส้วม ๕ หลัง  สนามฟุตบอล  
๑ สนาม  สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม สนามเปตอง จ านวน ๑ สนาม  สนามฟุตซอล  
จ านวน ๑ สนาม สนามวอลเลย์บอล จ านวน ๑ สนาม สนามตะกร้อ จ านวน ๑ สนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  โรงเรยีนปลวกแดงพิทยาคม (Self – Assessment Report : SAR)                              
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ |  

๓ 

 

   ๔) ข้อมูลงบประมาณ 
 

งบประมาณ (รับ – จ่าย) 
 

รายรับ จ านวน/บาท รวมจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 13,546,171.90 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง ๓,๑00,000.๐๐ 
เงินนอกงบประมาณ 9,490,0๐๐.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 16,848,685.90 
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) - - - 

รวมรายรับ 23,036,171.90 รวมรายจ่าย ๑9,948,685.๙ 
 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ ๑3.46 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 73.14 ของรายรับ 
 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
 

๑) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน 
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖1 3 ๘๙ ๑ 11 16 
 

 

 
 
 
 
 
 

๔, ๔%

๗๐,๗๑%

๑, ๑%

๑๖, ๑๖%

๘, ๘%

ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ
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๔ 

 

 

๒) วิทยฐานะครู 
 

 

วุฒิการศึกษา ครูผู้ช่วย คร ู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 

จ านวน (คน) 35 27 20 11 

 
 

๓) จ านวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน 
 

สาขา จ านวน (คน) 
๑. บริหารวิชาการศึกษา 3 
๒. ภาษาไทย ๑0 
๓. คณิตศาสตร์ ๑๒ 
๔. วิทยาศาสตร์ ๑๔ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๑๗ 
๖. สังคมศึกษา ๑๒ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 
๘. สุขศึกษาและพลศึกษา ๗ 
๙. ศิลปะ 6 
๑๐. พัฒนาผู้เรียน 4 
๑๑. แผนการเรียน IP 5 
๑๒. สนับสนุนการเรียนการสอน 3 

รวม 99 

38%

29%

21%

12%

ครูผู้ช่วย ครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ
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๔) ข้อมูลผู้บริหาร 
 

  

            ๔.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน นางบุศยรัตน์  พันธ์เครือบุตร โทรศัพท์  
๐๘๑-๕๙๐๙๕๓๕ E-mail : daly-261@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุดการศึกษา
มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน 
 ๔.๒ รองผู้อ านวยโรงเรียนจ านวน ๓ คน 
  ๑) นายพนม  ร่มเย็น  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา โทรศัพท์๐๘๖ – ๘๒๐๙๙๕๐ E – mail: panompdp@gmail.com 
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  ๒) นางอุไร  วงศ์ค าแสง วุฒิการศึกษาสูงสุดการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษาโทรศัพท์ ๐๙๔-๔๘๑๕๓๙๙ E – mail : urai๑๙๐๓๑๙๖๙@gmail.com 
รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป 
  ๓) นางสาวเดือนเพ็ญ  ตันเงิน วุฒิการศึกษาสูงสุดการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษาโทรศัพท์ ๐๘๑-๓๔๐๒๘๒๒ E – mail : 
duenpen_tan@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารบุคคล 
 
 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน  
 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖1 รวม ๑,๗13 คน  

ระดับชั้น  ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
จ านวนห้อง  ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐ ๗ 7 ๖ 20 
เพศ ชาย 181 169 164 514 63 51 46 156 

หญิง 206 219 206 631 141 130 129 408 
รวม  387 388 370 1,145 206 187 175 568 
เฉลี่ยต่อห้อง  39 39 37  29 27 29  
 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวม ๑,๗๔๔ คน  

ระดับชั้น  ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
จ านวนห้อง  ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐ ๗ ๖ ๖ ๑๙ 
เพศ ชาย ๑๖๖ ๑๗๔ ๑๘๗ ๕๒๗ ๕๔ ๕๑ ๖๓ ๑๖๘ 

หญิง ๒๒๔ ๒๑๒ ๑๙๓ ๖๒๙ ๑๔๑ ๑๔๐ ๑๓๙ ๔๒๐ 
รวม  ๓๙๐ ๓๗๙ ๓๗๖ ๑,๑๔๕ ๑๙๕ ๑๙๑ ๒๐๒ ๕๘๘ 
เฉลี่ยต่อห้อง  ๓๙ ๓๘ ๓๗  ๒๘ ๓๒ ๓๔  
 

mailto:panompdp@gmail.com
mailto:urai๑๙๐๓๑๙๖๙@gmail.com
mailto:duenpen_tan@hotmail.com
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จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวม ๑,๗๖๕ คน  

ระดับชั้น  ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
จ านวนห้อง  ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐ ๖ ๖ ๖ ๑๘ 
เพศ ชาย ๑๗๐ ๑๙๖ ๑๗๙ ๕๔๕ ๕๓ ๖๗ ๖๒ ๑๘๒ 

หญิง ๒๑๘ ๑๙๕ ๑๙๔ ๖๐๗ ๑๔๗ ๑๕๒ ๑๓๒ ๔๓๑ 
รวม  ๓๘๘ ๓๙๑ ๓๗๓ ๑,๑๕๒ ๒๐๐ ๒๑๙ ๑๙๔ ๖๑๓ 
เฉลี่ยต่อห้อง  ๓๙ ๓๙ ๓๗  ๓๓ ๓๖ ๓๒  
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ของแต่ละปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
ปีการศึกษา ๒๕๕9 – ๒๕๖1

๓๘๘

๓๙๐

๓๘๗

๓๙๑

๓๗๙

388

๓๗๓

๓๗๖

370

๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

จ านวนนักเรียน (คน)

ม.๓ ม.๒ ม.๑
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  
ปีการศึกษา ๒๕๕9 – ๒๕๖1 

๒๐๐

๑๙๕

206

๒๑๓

๑๙๑

187

๑๙๔

๒๐๒

175

๐ ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

จ านวนนักเรียน (คน)

ม.๖ ม.๕ ม.๔
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๑.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 
 

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
yt 

 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖1 ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๖.๙๒ ๒๘.๖๙ ๓๖.๔๘ ๒๘.๘๔ 
คะแนนเฉลี่ยระดบัจังหวัด ๕๖.๘๗ ๓๑.๖๒ ๓๗.๒๘ ๓๐.๙๒ 
คะแนนเฉลี่ย สงักัด สพฐ. ๕๕.๐๔ ๓๐.๒๘ ๓๖.๔๓ ๒๙.๑๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ ๕๔.๔๒ ๓๐.๐๔ ๓๖.๑๐ ๒๙.๔๕ 
 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยรายวชิาภาษาไทย สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดบัจังหวัด ระดบัสังกัด สพฐ. 
และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดบัสังกัด สพฐ. และ
ระดับประเทศ สว่นวชิาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษของนักเรียน ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับ
จังหวัด ระดับสงักัด สพฐ. และระดับประเทศ 
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๙ ๓๖
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๒๙
.๑

๐

๕๔
.๔

๒

๓๐
.๐

๔ ๓๖
.๑

๐

๒๙
.๔

๕

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖1 ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๖.๘๗ ๒๗.๑๕ ๓๑.๒๘ ๓๓.๙๕ ๒๗.๙๕ 
คะแนนเฉลี่ยระดบัจังหวัด ๕๐.๗๑ ๓๕.๕๕ ๓๓.๐๖ ๓๖.๓๔ ๓๕.๑๔ 
คะแนนเฉลี่ย สงักัด สพฐ. ๔๘.๑๖ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๕ ๓๕.๔๘ ๓๑.๑๕ 
คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ ๔๗.๓๑ ๓๐.๗๒ ๓๐.๕๑ ๓๕.๑๖ ๓๑.๔๑ 
 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาวทิยาศาสตร์ สูงกว่า คะแนนเฉลีย่ระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศ
ส่วนวชิาภาษาไทย คณิตศาสตร ์สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และภาษาอังกฤษของนักเรียน  
ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยทัง้ระดับจงัหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ  
 

 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕๖1 

 

 

 

ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

2560 ๔๖.๐๑ ๒๑.๔๙ ๒๙.๙๕ ๒๘.๗๕ 

2561 ๕๖.๙๒ ๒๘.๖๙ ๓๖.๔๘ ๒๘.๘๔ 

หมายเหตุ  คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของปีการศึกษา 2561 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยของการสอบ 
ในปีการศึกษา 2560 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน-60 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน-๖1

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕๖1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
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ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

2560 ๔๗.๕๑  ๒๑.๒๔  ๒๘.๙๐  ๓๒.๙๓  ๒๖.๘๘  

2561 ๔๖.๘๗ ๒๗.๑๕ ๓๑.๒๘ ๓๓.๙๕ ๒๗.๙๕ 

หมายเหตุ  คะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาอังกฤษของปีการศึกษา 2561 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบในปีการศึกษา 2560  
ส่วนรายวชิาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 ต่ ากว่า ปีการศึกษา 2560  
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน-60 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน-๖1

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕๖1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
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๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖1  
 
 

๑) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2560 กับ ปีการศึกษา 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560 กับ ปีการศึกษา 2561 
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๑.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖1  
 
 

๒) จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 

 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 

แหล่งเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ใช้ 

ม. ๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ห้องวิทยาศาสตร ์ 387 388 370 206 187 175 
แปลงเกษตร 387 - - - 187 - 
ห้องคอมพิวเตอร์ 387 388 370 206 37 35 
ห้องฝึกงานการงานอาชีพ  
 - ห้องงานเกษตร 387 - - - 187 - 
 - ห้องอุตสาหกรรม - 388 370 - - - 
 - ห้องงานคหกรรม - 75 25 - 187 175 
ห้องดนตรไีทย 387 370 7 - - - 
ห้องดนตรสีากล 387 50 370 35 30 175 
ห้องนาฏศิลป์ 387 25 15 206 - 76 
ห้องศิลปะ - 388 - 206 187 - 

 
 
 จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

387 387 387 387 387 387 387

388
0

388 388 370
50 25

370

0

370 370
7

370
15

206

0

206
0

35

206

187

187

37
187

30
0

175

0

35 175

175

76

จ า
นว

นนั
กเ

รีย
น 

(ค
น)

ม. ๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖



รายงานการประเมินตนเอง  โรงเรยีนปลวกแดงพิทยาคม (Self – Assessment Report : SAR)                              
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ |  

๑๔ 

 

 
 
 

      

บุคคลที่ใช้บริการ 
จ านวนที่ใช้บริการ/วัน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

นักเรียน ๔๕๙ ๔๘๗ ๖๕๕ ๕๗๘ ๘๔๔ ๙๕๗ ๑,๓๑๐ ๑,๐๐๖ ๑,๐๑๙ 

บุคลากร 22 24 33 26 39 4 34 26 26 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ห้องสมุดโรงเรียน 

จ านวนนักเรียนเฉลี่ยที่ใชห้้องสมุดในการสืบค้นข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
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๒)  จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 
 

 

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 
 

แหล่งเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ใช้ 

ม. ๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
สวนไทย พัทยา 387 - - - - - 
สวนนงนชุ    58 50 45 
ค่ายลูกเสืออ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล  388     
ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุร ี - - 370 - - - 
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  
(น้ าตกกระทิง) 

  370    

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม - - - 202 - - 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร - - - 202 - - 
ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ 34 33 31 - - - 
สวนป่าสิริเจริญวรรษ  - - - 63 59 64 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี 34 ๓3 31 63 59 64 
วัดไพรสณฑ์ อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง - - - 202 - - 
ระบบนิเวศทางทะเล วิหารหลวงพ่อด า 
วัดช่องแสมสาร ชลบุรี 

- - - 63 59 64 
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๑.๖ ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  
  
  

สถานศึกษา 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑. รางวัลพระราชทาน ระดบัดีเด่น โครงการชมรม TO BE NUMBER 
ONE ระดับภาคกลาง-ภาคตะวนัออก เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ระดับประเทศ 
 

กรมสุขภาพจิตกระทรวง
สาธารณสุข                

2. รางวัลพระราชทาน ระดบัภาคกลางและภาคตะวันออก  
การแข่งขันน าเสนอผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE  

กรมสุขภาพจิตกระทรวง
สาธารณสุข  
               

 
  

คณะครู-บุคลากร 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

หน่วยงานราชการอื่น ๆ 
นางอเนชา  พิลาวัลย์ โล่รางวลั บุคคลที่ด าเนนิการดีเด่น

ด้านการป้องกันควบคุมการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
 

กรมควบคุมโรค 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
นายชัยธนภัทร์  เสงีย่มรัตน์ รางวัล “คุรุปูชนีย์”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
นางสาวสุวิชา  กุฎีศรี รางวัล “คุรุปูชนีย์” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
นายวรพล  ไทยประโคน รางวัล “คุรุปูชนีย์” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
นางสาวเนาวรัตน์  เข้มค า รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
นางสาวสุกัญญา  นวนบริบูรณ์ รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
 

นางสาวรุ่งณภา  บุญสอน เหรียญเงิน ประเภท OBEC 
AWARDS ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
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คณะครู-บุคลากร 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
นางสาวสุกัญญา  นวนบริบูรณ ์ เหรียญทอง ประเภท OBEC 

AWARDS ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

นายชัยธนภัทร์  เสงีย่มรัตน์ เหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภท 
Best Practice ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

นายวรนนัท์  วรรณราศรี   เหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภท 
Best Practice ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

นางสาวเนาวรัตน์  เข้มค า เหรียญเงิน ประเภท OBEC 
AWARDS ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

นางอเนชา  พิลาวัลย์ เหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภท 
Best Practice ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียน 
การสอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
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คณะครู-บุคลากร 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
นางวรรณภานันท์  วิสิฐธนาเดชน์ เหรียญเงิน ประเภท OBEC 

AWARDS ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

 

นักเรียน 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ระดับประเทศ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
                  ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
นางสาวสุธิดา  ประทุมเพ็ชร ์
นางสาวอภิสรา  สิงห์ดอนแก้ว 

รางวัล เหรียญทอง การแข่งขัน
พูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุน่  
ม.4-ม.6  
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เด็กหญิงธัญญาลักษณ ์  
                          สุราษฎร ์

รางวัล เหรียญทอง การแข่งขัน
เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ม.1-ม.3  
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เด็กชายศักดิ์ดา  สิงขรณ์ รางวัล เหรียญทอง การแข่งขัน
วาดภาพลายเสน้ (Drawing)  
ม.1-ม.3  
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เด็กหญิงภัทราพร  แสงอ่อน รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันขับ
ร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  
ม.1-ม.3  
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายจิรพนธ์   บุตรเสมียน
นางสาวมณิดา  รักษาชาติ
นางสาววิภาวรรณ  โพธิ์เกลี้ยง 

รางวัล เหรียญทองแดง  
การแข่งขันประติมากรรม 
 ม.4-ม.6  
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เด็กชายปฏิภาณ  เพ่งพินิจ 
เด็กหญิงวราภรณ์  จั่วจันทึก 

รางวัล เหรียญทองแดง  
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพ 
ด้วยการปะติด ม.1-ม.3 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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นักเรียน 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ระดับประเทศ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 
นายไชยวฒัน์  บุญเฟือง รองชนะเลิศ อันดบั 2 ประเภท 

บุคคลชาย กีฬาวู้ดบอล ประเภท
นับจ านวนประต ู

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ระดับภาค 
นางสาวปารณีย์  กุลกั้ง - รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒ 

วิ่ง ๘๐๐ เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒ 
วิ่ง ๔*๔๐๐ เมตร 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นางสาวปริณดา  โนนทะน า รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒ 
วิ่ง ๔*๔๐๐ เมตร 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นางสาวปัทมาวรรณ   
                    มากประโคน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒ 
วิ่ง ๔*๔๐๐ เมตร 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นางสาววรรณษา  หวังผล รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒ 
วิ่ง ๔*๔๐๐ เมตร 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นางสาวศุภธิดา  ค ามูล รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒  
พุ่งแหลน 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นายปณชัย  ทิมครองธรรม - รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั ๑ 
กระโดดไกล 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั ๑
เขย่งก้าวกระโดด 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นายบุญญฤทธิ์  กรุดกาง รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒  
นับจ านวนการต ี

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นายโชคชัย  แซ่กัง รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒  
นับจ านวนการต ี

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นายธีรภพ  บญุเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒  
นับจ านวนการต ี

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นายอรรถพงษ์  พรหมเมศ รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒  
นับจ านวนการต ี

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นายธีรเดช  ตนัหยง รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒  
นับจ านวนเกท 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นายไชยวฒัน์  บุญเฟื่อง รางวัลชนะเลิศ นับจ านวนเกท การกีฬาแห่งประเทศไทย 
เด็กหญิงกมลชนก  มุสิกะวัน รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑  

เขย่งก้าวกระโดด 
การแข่งขันกีฬาบางแสน 
จ้าวลมกรด ครั้งที่ ๑๒  
จังหวัดชลบุรี 
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นักเรียน 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวปริณดา  โนนทะน า รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒  
วิ่ง ๑๕๐๐ เมตร 

การแข่งขันกีฬาบางแสน 
จ้าวลมกรด ครั้งที่ ๑๒  
จังหวัดชลบุรี 

นางสาวศุภธิดา  ค ามูล - รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑  
พุ่งแหลน 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒ 
ขว้างจักร 

การแข่งขันกีฬาบางแสน 
จ้าวลมกรด ครั้งที่ ๑๒  
จังหวัดชลบุรี 

นายปณชัย  ทิมครองธรรม - รางวัลชนะเลิศกระโดดไกล 
- รางวัลชนะเลิศเขย่งก้าวกระโดด 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑  
พุ่งแหลน 

การแข่งขันกีฬาบางแสน 
จ้าวลมกรด ครั้งที่ ๑๒  
จังหวัดชลบุรี 

ระดับจงัหวัด 
เด็กหญิงปารณีย์  กุลกั้ง - รางวัลชนะเลิศวิง่ ๘๐๐ เมตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒  
วิ่ง๔*๔๐๐เมตร 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดระยอง   

เด็กหญิงอรพรรณ  กลิ่นราย รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑  
วิ่ง ๔*๑๐๐เมตร 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดระยอง   

เด็กหญิงปานปรียากร  
                      สิทธิพรมมา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒  
วิ่ง ๔*๔๐๐เมตร 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดระยอง   

เด็กหญิงกัลยารัตน์  เย็นฉ่ า - รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑  
วิ่ง ๘๐๐ เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑  
วิ่ง๔*๑๐๐เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒  
วิ่ง๔*๔๐๐เมตร 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดระยอง   

เด็กหญิงกมลชนก  มุสิกะวัน - รางวัลชนะเลิศ กระโดดไกล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑ 
เขย่งก้าวกระโดด 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑  
วิ่ง๔*๑๐๐เมตร 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดระยอง   

เด็กหญิงณัฐนิชา   
                 พรหมประดิษฐิ ์

- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒ 
กระโดดไกล                
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑  
วิ่ง ๔*๑๐๐เมตร 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดระยอง   
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นักเรียน 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงมนัสนัน  พนัธัง รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒  
วิ่ง๔*๔๐๐เมตร 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดระยอง   

เด็กหญิงกุลธิดา  ทองหล่อ - รางวัลชนะเลิศ ทุ่มน้ าหนัก 
- รางวัลชนะเลิศ พุง่แหลน 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒ 
ขว้างจักร 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดระยอง   

เด็กหญิงค าพร  วงเวียน - รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑  
พุ่งแหลน 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑  
ทุ่มน้ าหนัก 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑ 
ขว้างจักร 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดระยอง   

นางสาวปริณดา  โนนทะน า - รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑  
วิ่ง ๘๐๐ เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑  
วิ่ง ๔*๑๐๐เมตร 
- รางวัลชนะเลิศ วิ่ง ๔*๔๐ เมตร 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดระยอง   

นางสาวปัทมาวรรณ   
                     มากประโคน 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒  
วิ่ง ๑๐๐ เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒ 
กระโดดไกล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑  
วิ่ง ๔*๑๐๐ เมตร 
- รางวัลชนะเลิศ วิ่ง ๔*๔๐ เมตร 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดระยอง   

นางสาววรรณษา  หวังผล - รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒  
วิ่ง ๒๐๐ เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒ 
เขย่งก้าวกระโดด 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑  
วิ่ง ๔*๑๐๐เมตร 
- รางวัลชนะเลิศ วิ่ง ๔*๔๐ เมตร 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดระยอง   

นายปณชัย  ทิมครองธรรม - รางวัลชนะเลิศ พุง่แหลน 
- รางวัลชนะเลิศ กระโดดไกล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑ 
เขย่งก้าวกระโดด 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดระยอง   
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นักเรียน 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวศุภธิดา  ค ามูล - รางวัลชนะเลิศ  พุง่แหลน 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒ 
ขว้างจักร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑  
วิ่ง ๔*๑๐๐เมตร 
- รางวัลชนะเลิศ วิ่ง ๔*๔๐ เมตร 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดระยอง   

นางสาวสุชานนัท์  สปุินณะ - รางวัลชนะเลิศ ขวา้งจักร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑  
พุ่งแหลน 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดระยอง   

เด็กชายศักย์ศรณ์  แซ่เตียว - รางวัลชนะเลิศวิง่ ๔๐๐ เมตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑ 
เขย่งก้าวกระโดด 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดระยอง   

นายศิรวัฒน ์ กลางประพนัธ ์ เหรียญเงิน อันดับ 8 การแข่งขัน
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวจีรนันท ์ พงษ์พิทักษ ์ เหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขัน
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กหญิงสุทธิฉันท ์  
             กาญจนาภรณ์ภัณฑ ์

เหรียญเงิน อันดับ 7 การแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3  
 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กหญิงชยุดา  ภิรมย์ เหรียญทองแดง อันดับ 5 
การแข่งขันพินิจวรรณคดี  
ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวธัญพร  มั่นยืน เหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ การแข่งขันพินิจ
วรรณคดี ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กหญิงสุนันท์ธิดา  กาบแก้ว เหรียญทอง การแข่งขัน 
การท่องอาขยานท านองเสนาะ  
ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวสุชาดา  ฤทธิมาศ เหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 การแข่งขัน 
การท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   
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นักเรียน 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาววนัชพร  รางน้อย 
นางสาวสุธินนัท์  บุญมาตย ์

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
โคลงสีสุ่ภาพ ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวทพิยรัตน ์ เข็มเพ็ชร 
นายอดิเทพ  เกิดเรียน 

เหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวสุพิชญา   
                    วิสูตรตระการ 

เหรียญเงิน อันดับ 7 
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวศุภาวรรณ  ขจร เหรียญเงิน อันดับ 4 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวกันยกร  ศิระฐากูร
นางสาวจิรนันท ์ ธรรมนาม 
นางสาววรมน  โฉมเฉลา 

เหรียญทอง อันดับ 4  
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-
ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กชายสิทธิพร  ฉายรัศมี 
เด็กชายอนุพงศ ์ ขุนหมื่น 

เหรียญเงิน อันดับ 5 การแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กหญิงปาริชาต ิ ผ่านชมภ ู
เด็กหญิงมนันญา  ปากจั่น 

เหรียญเงิน อันดับ 6 การแข่งขัน
ต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) 
ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กชายชิษณพุงศ ์ จ าเริญใหญ่ เหรียญเงิน อันดับ ๕ การแข่งขัน
เวทคณิต ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กหญิงชนิกานต ์ รัตนภิรมย์ 
เด็กหญิงนุชศรา  เงินจันทร ์
เด็กหญิงอรปรียา  เทียมพูล 

เหรียญทองแดง อันดับ 7  
การแข่งขันอัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวธนัชภรณ ์  
                   วิริยะกร่ิมกมล
นางสาวมิ่งขวัญ  เกิดผล 
นางสาวอัมภิณ ี มันลา 

เหรียญทองแดง อันดับ 7 
การแข่งขันอัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖ 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   
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นักเรียน 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาววชิุดา  เขํ็มมี 
นางสาวศกุณตรัตน ์ จะกุลชร 
นายไตรภพ  หาญทะเล 

เหรียญเงิน อันดับ 5 การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวทอรุ้ง  พรมค า 
นายธนวัฒน ์ บุดดา 
เด็กหญิงพัทนันท ์ ชาวข่าว 

เหรียญทอง  อันดับ 5  
การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ม.๑-ม.๓ 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวพรพชิชา  อินทรสร 
นางสาวสุภารัตน ์ เทพสันทดั 
นายอานนท ์ ศรีโกศล 

เหรียญทอง อันดับ 8  
การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ม.๔-ม.๖ 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กหญิงสตางค ์ ขาวหนู 
เด็กหญิงสมฤทัย  โอเจริญ 

เหรียญทอง อันดับ 8  
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กชายธนพล  ลอยจัตตุรัส
เด็กชายพงศ์ศิริ  ศรีอ้วน 

เหรียญทองแดง การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภท 
บินนาน ปล่อยอิสระ ม.๑-ม.๓ 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กชายณัฐวัตร  ค าติ 
เด็กชายสุรศักดิ์  ใครอามาตย ์

เหรียญแดง อันดับ 7 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง  
ประเภทสามมิติ (๓D)  
ปล่อยอิสระ ม.๑-ม.๓ 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กหญิงทิพย์ญาภรณ์    
                         สุพโรจน ี

เหรียญทอง รองชนะเลิศ  
อันดับ 2 การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กหญิงจรรยาพร   ภิลัยวัลย์
เด็กหญิงชนิศา   ภูศรีฤทธิ์  
เด็กหญิงปริญญาพร   โล้ลา  
เด็กหญิงลลิตธิมา  แย้มวาจา 
เด็กหญิงสิริรัฐ   นันทะกุล  

เหรียญทอง รองชนะเลิศ  
อันดับ 2 การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-ม.3 
 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวกชวรรณ   นิยะนันท ์ 
นางสาวพรปวีณ์  ตรีทิพศิริศีล  
นางสาวพรหมพร   ไวว่อง  
นายหิรัญกฤษฎิ์   พู่ตระกูล  
นางสาวเบญญทิพย ์ เฉยไว  

เหรียญทอง อันดับที่ ๕ 
การประกวดโครงงานคุณธรรม  
ม.๔-ม.๖ 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   
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นักเรียน 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายพสักร  สุขแก้ว  
นายภาณุพน   คล้ายเปีย  
นายวิศวชิต   ค าสวน  
นายสวุพิชญ ์  ศรีทองอ่อน  
นายเขมชาติ   ไขสังเกต 

การประกวดภาพยนตร์สั้น  
ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวกาญจนี   เป็นสุข  เหรียญทอง อันดับที่ 4 
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กชายนพเก้า   ตรีทิพศิริศีล  
เด็กหญิงอภิญญา   ไกรยบุตร 

เหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 การประกวดมารยาท
ไทย ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวขวัญหทัยชนก  สดใส 
นายธีรวัฌน์   ปิ่นพงษ ์

เหรียญทองแดง  การประกวด
มารยาทไทย ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กหญิงณัฐนิชา 
                  พรหมประดิษฐ ์
เด็กหญิงอรพรรณ  กลิ่นราย 

เหรียญทอง  การแข่งขัน 
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   
 

เด็กหญิงกนกวรรณ  เขียวงาม
เด็กชายกัมปนาท  นาเขียวงาม 
เด็กหญิงชนิตา  พงษ์สุระ 
เด็กหญิงชลธิชา  อินนั่งแทน่ 
เด็กชายชัยมงคล  พรมส่วน 
เด็กหญิงณัฐชยาภรณ ์ เล็กใจซื่อ 
เด็กชายภัทรภณ  ดงไร 
เด็กชายศรัณย์  คู้จ้อย 
เด็กหญิงเมธาวดี  มากพล ู
เด็กชายเอกราช  บุญยัง 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันคีตมวยไทย ม.1-ม.6 
 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวปัทมาวรรณ  
                     มากประโคน
นางสาววรรณษา  หวังผล 

เหรียญทอง อันดับ 11 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.4-ม.6 
 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กหญิงประกายดาว เพ็รชมณี เหรียญทอง อันดับ 5 การแข่งขนั 
"ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   
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นักเรียน 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายจิตตพิัฒน ์ แซ่ปัง เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดบั ๑ 
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"  
ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กหญิงณัฐริณีย์  มีผาพงษ ์ เหรียญทอง อันดับ 6 การแข่งขนั
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวจนัทราภิภัทร  พลเสน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กหญิงภัทรินทร์  ทองอินทร์ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวปริญดา  แดนจ่า เหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ การแข่งขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กหญิงธัญญาลักษณ ์ สุราษฎร ์ เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวเนตรอัปสร  พรมศาลา เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม-
ไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กชายปฏิภาณ  เพ่งพินิจ 
เด็กหญิงวราภรณ์  จั่วจันทึก 

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะตดิ  
ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กชายศักดิ์ดา  สิงขรณ์ เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
วาดภาพลายเสน้ (Drawing)  
ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวชลธชิา  พรมเขจร เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันวาดภาพลายเสน้ 
(Drawing) ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นายจิรพนธ์   บุตรเสมียน 
นางสาวมณิดา  รักษาชาต ิ
นางสาววิภาวรรณ  โพธิ์เกลี้ยง 

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
ประติมากรรม ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   
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๒๗ 

 

นักเรียน 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายสุทธชิัย  สว่างอารมณ ์ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นายณรงค์ฤทธิ ์ พึ่งมา เหรียญเงิน อันดับที่ 5  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑  
  

นางสาวชฏาภรณ ์ วังหล้า 
นายพงศกร  พวงแก้ว 
นายวธัญญ ู พิทักษ์ชาต ิ
นายศราวฒุ ิ ช่วยนา 
นางสาวเพชรลดา  จวงพันธ ์
นางสาวโขมพัทธ ์ โคตรจันทร 

เหรียญทอง อันดับที่ 4  
การประกวดวงดนตรีสตริง  
ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กหญิง ภัทรวดี  แสงอ่อน เหรียญเงิน อันดับที่ 9 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑ 
 
   

นางสาวธนพร  มุงคุณมณี เหรียญทอง อันดับที่ 9 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กชายพิทักษ์พงษ ์ ทัดชัยภูมิ เหรียญเงิน รองชนะเลิศ  
อันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทชาย  
ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นายฤทธชิัย  หล่ าแก้ว เหรียญทอง อันดับที่ 4 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 
ลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวดวงเดือน  พัทยา เหรียญทอง อันดับที่ 4 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กชายอภิวิชญ ์ ค าศรี เหรียญเงิน อันดับที่ 6 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   
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๒๘ 

 

นักเรียน 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายสราวุฒ ิ จุลมุส ิ เหรียญเงิน อันดับ 4 การแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย 
ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กหญิงภัทราพร  แสงอ่อน เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวกุลนาถ  วงค์โน เหรียญเงิน อันดับ 4 การแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กชายวสนัต ์ วงเวียน เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันขับร้องเพลง 
พระราชนพินธ์ ประเภทชาย  
ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นายศิริมงคล  หมื่นฤทธิ์ เหรียญเงิน อันดับ ๔ การแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กหญิงธัญชนก  จันทภูม ิ เหรียญเงิน อันดับ 7 การแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวนฤมล  ปานจตัุรัส เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กชายกิตติภณ  ท าบุญ 
เด็กหญิงขนิษฐา  ครามสูงเนิน 
ฯลฯ 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดขับขานประสานเสยีง  
ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวกรรณิการ ์ น่วมภักดี
นายกฤตวัตร  จ้อยคล้าย 
ฯลฯ 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดขับขานประสานเสยีง 
ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวณัฐรินทร์   กล่อมจอหอ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech)  
ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กชายเมธี  สุวันจนัทา เหรียญเงิน อันดับ 5 การแข่งขัน
เล่านิทาน (Story Telling)  
ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   
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๒๙ 

 

นักเรียน 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงนมัสฌิมา   แก้วศรี
เด็กชายนนันภัทร  เย็นใจ 
เด็กชายนาธาร   วงศ์ศร 
เด็กหญิงประภัสสร   ใจภักดี 
เด็กหญิงปิยธิดา  หิมลี 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(Skit) ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นายปริญญา  ดอกค า เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story -
Telling) ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวกมลชนก  ชัยราช 
นางสาวณัฐนา  ชัยชุมภู 
นายพัตยศ  แสงเมือง 
นายรัชภูม ิ เทพภูเขียว 
นางสาวรัญชิดา  งามละม่อม 

เหรียญเงิน อันดับ 4 การแข่งขัน
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  
ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กชายชัยณรงค์  ทองอร่าม 
เด็กชายพงษส์ุพัฒน ์ นาควิมล 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจนี 
 ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวศิรดา  ดีสัตถา 
นางสาวสิรินดา   รักชื่น 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจนี 
 ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวสุธิดา  ประทุมเพ็ชร ์
นางสาวอภิสรา  สิงห์ดอนแก้ว 

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
พูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุน่  
ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑    

นางสาวกฤษณา  อองกุนนะ 
นางสาวนฤมล  บุญแย้ม 

เหรียญแดง อันดับ 4 การแข่งขัน
เล่าเร่ืองจากภาพภาษาจีน  
ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวชุติยานันต ์ พันเงิน 
นางสาวนันทิกานต์  ลาย
ประดิษฐ ์
นายพสุสรณ ์ อินทอง 
นางสาวสุชาดา  แจ่มจันทร ์
นายเขมทัต  ทวีการ 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขัน การแข่งขันละครสัน้
ภาษาจนี ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กหญิงณาริตา  ก้อนทอง 
เด็กหญิงโมไนย  คนแรง 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   
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นักเรียน 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวทิฆัมพร  แซ่เอ้ียะ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กหญิงภัคจิรา  หัตถาพันธ์ 
เด็กชายเนตรพฤทธิ ์ ทับเอ่ียม 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันการสร้างการ์ตนู 
เร่ืองสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กชายทวีโชค  เหมะธุลิน 
เด็กชายธีธัช  ประเคนเครื่อง 

เหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขัน
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 
Animation) ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

เด็กชายทะนงศักดิ ์ แซ่ตั๊น 
เด็กชายธนวฒัน ์ พระบุญม ี

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์ม.1-ม.3 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นายปฐมพร  ศรไชย 
นายอานันต ์ กึ่มทอง 

เหรียญทอง อันดับ 5 การแข่งขัน
การสร้าง Motion Infographic 
ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นายนวพล  หมื่นตาค า 
นายหัสชัย  สง่าแสง 

เหรียญทอง อันดับ 8 การแข่งขัน
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร ์ 
ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นายฐิติกร  โพธิ์สอน 
นางสาวปริญญา  บ ารุงสุนทร 
นางสาวพรชิตา  ปริญญา 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ 
 ม.4-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นางสาวกัญญารัตน ์ สิงทยม 
นางสาวณัจฉรีย ์ ล้อตระกูลนุกจิ 
นางสาวธนัชภรณ ์วิริยะกร่ิมกมล 
นางสาวพรสุภา  เอกฉัตร 
นายรัฐภูม ิ มัญยานนท ์
นางสาววงษ์วรวรรณ  ล้อมวงษ ์
นายสิรภพ  หาญทนงค ์
นางสาวสุชาดา  ฤทธิมาศ 
นางสาวอัญชล ี นามวงษา 
นางสาวเกวลนิ  รัตนเหลี่ยม 
 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
ม.1-ม.6 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 
๖8 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง ๑   

นายภาณุพน  คลา้ยเปีย 
นายพสักร  สุขแก้ว 
นายธีรภัทร  ประชาเขียว 

รองชนะเลิศอันดบั ๒  
การประกวดภาพยนตร์สั้น 
ระดับชัน้มัธยมศึกษา 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดระยอง 
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นักเรียน 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายวิศวชิต  ค าสวน 
นายสวุพิชญ์  ศรีทองอ่อน  

รองชนะเลิศอันดบั ๒  
การประกวดภาพยนตร์สั้น 
ระดับชัน้มัธยมศึกษา 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดระยอง 

นางสาวจิณณพัต  พรหมทอง          รางวัลชมเชย การตอบปญัหา
เก่ียวกับประวัติและผลงานของ
สุนทรภู ่ระดับชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดระยอง 

นางสาวจนัทราภิภัทร  พลเสน     รองชนะเลิศ อันดบั ๒ 
การประกวดวาดภาพจาก
วรรณคดี ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดระยอง 

 

นักเรียน 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

หน่วยงานอื่น ๆ จากภายนอก 
นายภูมินทร์  ชูเชิด รองชนะเลิศ อันดบั 2  

การตอบปัญหาดา้นสงัคม 
งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท ์
วันดอกไม้บาน” มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจันทบุร ี

นายภูมินทร์  ชูเชิด 
นางสาวศุภธิดา  ค ามูล 
นางสาวดวงฤทัย  แย้มสรวล 

รางวัลชมเชย การแข่งขัน 
ตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร ์

โครงการเปิดบ้านมนษุยศาสตร์
วิชาการ “จิตอาสา เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
ร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุร ี

เด็กชายศรัณย์  คู้จ้อย 
เด็กชายคุณากร บรรจง 
เด็กหญิงศิริพร  แวนวน 
เด็กหญิงชนิตา  พงษ์สุระ 
เด็กหญิงกนกวรรณ  เขียวงาม 
เด็กชายภัทรภณ  ดงไร 
เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองบัลลังก ์
เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  เล็กใจซื่อ 
เด็กชายชัยมงคล  พรมส่วน 
เด็กชายเอกราช  บุญยัง 
เด็กชายกัมปนาท  นาเขียวงาม 
เด็กชายสุรชาติ  ค านวณศร ี

รองชนะเลิศ อันดบั 1 การ
ประกวดนาฏมวยไทยอีซูซุ  
“รักชาติ รักษ์มวยไทย” 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จ ากัด 
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ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

 
๑. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามบริบท  
และธรรมชาติวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ รวมถึงมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ด้วยการจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active -
Learning) มีการน าเทคนิค วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การอภิปรายระดมสมอง การเรียนรู้
แบบร่วมมือ แบบลงมือปฏิบัติจริง การใช้กระบวนการกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการจัด
กระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาองค์ความรู้ 
ด้วยตนเองจากการลงมือท า ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการสืบค้นข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่เพ่ือไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจาก 
การน าทฤษฎีความรู้ที่ได้มาพัฒนาชิ้นงาน ผลงาน หรือนวัตกรรม ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning) เป็นการพัฒนานักเรียนตามศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียน รวมทั้งกระตุ้นผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้น และสามารถน าความรู้ไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้ติดตาม
ประเมินผล และจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะ จากประสบการณ์ตรง เช่น การทดลอง 
ทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้  การฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และ
ภาษาจีน จากครูเจ้าของภาษาโดยตรง การบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ และการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการภายใต้กิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการห้องเรียนพิเศษ และโครงการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะทางด้านดนตรี และกีฬาของนักเรียนซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมค่าย
ทักษะกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน กิจกรรม JEC GUIDE CAMP 
(ภาษาอังกฤษ) กิจกรรมศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ศึกษาดูงานนักเรียนแผนการเรียน 

ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
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คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน การจัดกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ภายใน การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศภายใน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ทางภาษาไทยและวันสุนทรภู่ กิจกรรมส่งเสริมทักษะ Com-Art การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
Skit (ละครสั้นภาษาอังกฤษ) พัฒนาความสามารถทางวิชาการ (เพชรสังคมศึกษา) ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้น 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการเรียนรู้จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รอบด้าน 
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมแข่งขันวิชาการภายในและภายนอกเพ่ือเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มี 
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ดนตรี และกีฬาให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งยังมี
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ก าลังใจและเป็นแบบอย่างทางการเรียน เช่น กิจกรรม เพชร ป.พ. 
ส าหรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนสะสม ๓.๕0 ขึ้นไป ของทุกชั้นปี และนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 
ในแต่ละรายวิชา กิจกรรมวันเกียรติยศและปัจฉิมนิเทศส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา  

มีการด าเนินโครงการห้องเรียนพิเศษนานาชาติ (Education Hub) ของโรงเรียนปลวกแดง
พิทยาคมและโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีนเพ่ือแสวงหา 
ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน และเรียนรู้วัฒนธรรม 
 นอกจากนีโ้รงเรียนได้มีการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายเน้นการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน 
อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ได้แก่ โครงการคุณธรรมน าชีวิต โครงการสร้างคุณภาพชีวิต 
ด้วยคุณธรรม โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข โครงการตามรอยพ่อด้วยวิถี
พอเพียง โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการพัฒนาทักษะชีวิต รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
สุขภาวะและจิตสังคมของผู้เรียน เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพซึ่งมีกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย กีฬาสีภายใน และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โครงการส่งเสริม
และอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับนักเรียนเกิดความตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์ 
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้แก่นักเรียนในแต่ละห้องเรียนเพ่ือดูแล 
ด้านความสะอาดภายในโรงเรียน โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซ่ึงมีกิจกรรมที่หลากหลายส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีความกล้าแสดงออก ค้นพบและสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได้ และมีการ
จัดระบบดูแล เฝ้าระวัง ก ากับ ติดตามนักเรียนในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตระหนักถึงสถาบันหลักของชาติอันประกอบด้วย ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรและพิธีการเนื่องในโอกาสวันส าคัญ
ของชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันสถาปนาโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
ดนตรีไทย เช่น กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาวงดนตรีไทย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนวิชาพละศึกษา (นาฏะมวยไทย) เพ่ือบ่มเพาะให้เกิดการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ  
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และสติปัญญา ด ารงตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 

ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และการตั้งค าถาม เรียนรู้ 
เป็นกลุ่ม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในการน าเสนอผลงาน สร้างนวัตกรรมและพัฒนา
ตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์   
ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมีค่านิยม ๑๒ ประการ รวมถึงมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย สามารถยอมรับ 
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ด ารงตน 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งมีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความ 
สามารถ 
ในการอ่าน  
การเขียน  
การสื่อสาร 
และการคิด
ค านวณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

จากกราฟ พบว่า นักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 อยู่ในระดับ ดี - ดีมาก คิดเปน็ร้อยละเฉลี่ย เท่ากับ 
96.02 
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ปรับปรุง ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ 
ในการอ่าน  
การเขียน  
การสื่อสาร 
และการคิด
ค านวณ  
 

ร้อยละของนักเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ตามระดับผลการเรียน 

จากกราฟ  พบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียน 2.5 – 4 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คิดเป็นร้อยละ 54.2 และกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 57.07 

ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์  
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหา 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผล

ประกอบการตดัสินใจ และแกป้ัญหาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ที่มีผลการประเมินในระดับดีขึน้ไป 

จากกราฟ  พบว่า นักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 
เท่ากับ 62.74 
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ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์
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วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)

ร้อยละ
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่มีผลงาน/ชิ้นงาน  
จากการท าโครงงาน (กลุ่มหรือเดี่ยว) และสามารถอธิบายหลกัการ แนวคิด  

ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้แตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้  

จากกราฟ  พบว่า นักเรียนที่มีผลงาน/ชิน้งาน จากการท าโครงงาน (กลุ่มหรือเดี่ยว)  
และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการ
ท างานได้คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย เท่ากับ 95.88 
 

ความ 
สามารถ 
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร  
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

จากกราฟ  พบว่า นักเรียนเฉลีย่ ร้อยละ 88.7 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในการเรียนรู้ การสื่อสาร   
การท างานได้ในระดบั ปานกลาง – ดีเยี่ยม 
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ปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง ดี ดีเยี่ยม
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จ าแนกตามระดับผลการเรียน 

 

 
จากกราฟ  พบว่า นักเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง 2.50 – 4.00 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย เท่ากับ 71.72  
 

ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้ปีการศึกษา ๒๕๖1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

หมายเหตุ  เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เท่ากับ 44.38 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดบัประเทศของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ปีการศึกษา ๒๕๖1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หมายเหตุ  เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เท่ากับ 38.36 
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๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
 
 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา 2561 

 
จากกราฟ พบว่า นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
และค่านยิมตามทีส่ถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 99.21  

 
สุขภาวะ 
ทางร่างกาย 
และจิตสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละเฉลี่ยของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ อยู่ในระดับ ดีชึ้นไป 

 
 

จากกราฟ พบว่า นักเรียนที่มีสขุภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๑ – ๖ อยู่ในระดับ ด ีคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 92.72 
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๓. จุดเด่น 
 3.1 ผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาและร่วมกิจกรรม 
ในโรงเรียนในด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของตนเอง 
มุ่งม่ันฝึกฝนให้เกิดทักษะจนเข้าร่วมแข่งขันในหลากหลายเวทีในระดับต่าง ๆ สามารถน าความรู้ 
ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัด ระดับสหวิทยาเขต 
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
 3.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึนจากการด าเนินโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้มีความรู้ความสามารถ และมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตร
สถานศึกษาก าหนดท าให้ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O - NET) ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในทุกรายวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีการศึกษา 2560 
เช่นเดียวกับผลการทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และภาษาอังกฤษ 
 3.3 กิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นมีกระบวนการด าเนินงานที่เป็นระบบ 
และเป็นรูปธรรม มีความหลากหลายสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานตามหลักสูตร
สถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีสุขภาวะ 
ทางร่างกาย และจิตสังคม สามารถด ารงตนได้อย่างมีความสุขสามารถปรับตัวยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลายไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุข 
 
๔. จุดที่ควรพัฒนา 
  ๔.๑ ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ยังต้องเร่งพัฒนาการมีนิสัยรักการอ่านและ 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือเพ่ิมทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน การตั้งค าถามและการอภิปราย
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน นวัตกรรม
ที่เชื่อมโยงกับวิถีการด าเนินชีวิตรวมถึงและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ 

๔.๒ พัฒนาทักษะด้านการคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนให้สูงขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน ให้กับผู้เรียน 
ทุกระดับชั้น 

๔.๓  ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบตัวเองว่ามีความชอบและถนัดในด้านใด สามารถพัฒนาต่อยอด
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของผู้เรียนที่จบการศึกษา  
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ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมใช้ระบบการบริหารงานโรงเรียนแบบกระจายอ านาจ  
มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยแบ่งกลุ่มบริหารออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือให้งานด าเนินไปตามแผน 
ที่ก าหนด โดยผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการบุคลากรเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  
กลุ่มงานต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อโครงสร้างการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้มีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการศึกษาในทุกภาคส่วนมีการก าหนดกรอบงานแบ่งภาระหน้าที่ออกเป็นฝ่าย/งาน โดยออกค าสั่ง
ให้รับผิดชอบงานทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่มงาน/กิจกรรมและได้จัดท าเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจนโดยผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ด าเนินการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เสนอของบประมาณและด าเนินการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน 
จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนและของกลุ่มงานเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
จัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพ่ือให้งานด าเนินไปตามแผนที่ก าหนด สรุปผลการด าเนินงาน 
ตลอดจการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ปรับปรุงและพัฒนางาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยก าหนดเป้าหมายของผู้เรียนและเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งทางด้าน
วิชาชีพและวิชาการตลอดปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนเพื่อเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การติดต่อสื่อสารระหว่าง
นักเรียนกับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานต่าง ๆ  
อยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยง่ายทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ทั้งยังมีการสรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการพัฒนา 
ในปีการศึกษาต่อไป 
๒. ผลการพัฒนา 

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมมีการจัดท าโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน ผู้บริหาร 
มีหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมการกระจายอ านาจ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของโรงเรียนด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
มีการเสนอโครงการ/กิจกรรมและร่วมกันพิจารณาโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายแก่ผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยการเข้ารับการอบรม/สัมมนา 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าความรู้ที่ได้พัฒนาการจัดการศึกษา มีการจัดท าการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษารวมถึงงานตามกลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่มบริหาร  
ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อีกทั้งมีกิจกรรม/
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ทั้งในด้านการจัดการเรียนรู้และด้าน 
การติดต่อประสานงานท าให้ทั้งการเรียนและการติดต่อประสานงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน 
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับดี 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สรุปจ านวนชั่วโมงอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

5. จัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ 
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ 
ต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและ 
การเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเลิศ 

90.91

7.070.00 2.02

มากกว่า 40 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 31-40 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา

20-30ช่ัวโมง/ปีการศกึษา น้อยกว่า 20
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๔๓ 

 

๓. จุดเด่น 
 ๓.๑ ผู้บริหารมีหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมการกระจายอ านาจ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีการบริหารจัดการบุคลากรเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานต่าง ๆ 
เพ่ือตอบสนองต่อโครงสร้างการปฏิบัติงาน 

3.2 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน  
โดยให้ครูและบุคลาการทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

๓.3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
ต่อผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
 
๔. จุดที่ควรพัฒนา 
  การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างทั่วถึงและตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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๔๔ 

 

 
 
 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 

โรงเรียนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยจัดหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมในสถานศึกษาและ 
จัดการศึกษาให้มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนพร้อมทั้งเน้นการเรียนรู้ที่ 
เกิดจากการปฏิบัติและมีส่วนร่วมของผู้เรียน เช่น การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรม
ชุมนุมตามความสนใจเพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้และพัฒนาทักษะส าคัญ 
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในอนาคตและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรอบแนวคิด
ของทฤษฎี Constructivism ที่มุ่งเน้นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญและนิเทศก ากับติดตาม 
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งพัฒนา
ความรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดระบบการบันทึก 
การรายงานผล และส่งต่อข้อมูลของนักเรียนมีระบบนิเทศการสอนเพ่ือน าผลไปปรับปรุง 
อย่างสม่ าเสมอตลอดจนมีการติดตามการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบท 
ของโรงเรียน  
 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นบุคลากรผู้มีความรู้มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง   
ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมกับองค์กรวิชาการ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องให้มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ ให้สามารถน าความรู้ และทักษะที่จ าเป็นไปใช้ในการศึกษาต่อได้ 
โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และหลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ 
และการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยจัดเตรียมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความพอเพียงส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
นอกจากนีท้างโรงเรียนยังได้จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนให้มีบรรยากาศ 
ของการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อันจะส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีของผู้เรียน ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
และสติปัญญาของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหวังของโรงเรียนที่จะจัดสภาพแวดล้อม 
ให้สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มท่ีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 
ยังให้ความส าคัญกับการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง 
ตลอดทั้งพัฒนาระดับสติปัญญาให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
๒. ผลการพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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๔๕ 

 

ครูมีความสามารถในการวางแผนการท างานและออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียน และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ผู้เรียนจัดการเรียนการสอนเต็มเวลาเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ  
เต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านการสอน ด้านการอบรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานในหน้าที่พิเศษ 
อย่างเต็มก าลังความสามารถ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรมซึ่งการพัฒนาการเรียน
การสอนของครูแต่ละท่านท าให้คณะครูได้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ช่วย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการพัฒนาคุณภาพให้แก่ 
ผู้เรียนในระดับชั้นที่สอนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล สามารถ
พัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะในการจัดท านวัตกรรมการสอน 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ทั้งในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี และ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากับผู้เรียนเป็นส าคัญตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่การสอนและต่อส่วนรวมตลอดจนสามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
โดยได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่น ครูแกนน าการปฏิรูปการเรียนรู้ ครูต้นแบบ เป็นต้น อีกทั้งเป็นผู้มี
ความสนใจใฝ่เรียนรู้ในการเพ่ิมวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้นตลอดจนเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ 
โดยเฉพาะด้านศิลปะ การแสดงดนตรีและความสามารถด้านกีฬา 
 หลักสูตรสถานศึกษามีความหลากหลายเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
โดยบูรณาการความรู้ในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นส่งผลให้ผู้เรียน 
เกิดความภาคภูมิใจและทักษะในการปฏิบัติงานตามความถนัด สามารถก ากับและติดตามผลการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาและน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียน 
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ   
 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์แม่ข่ายแหล่งเรียนรู้โรงเรียนในฝันเป็นศูนย์ต้นแบบ 
การจัดการแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียนได้ตามความต้องการ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับการส่งเสริม 
ด้านสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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๔๖ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
จัดการเรียนรู้ผ่าน 
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 
และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิต 

จากกราฟ พบว่า ครูทั้งหมด ๙๕ คน ส่งแผนการสอน ๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๘๔ 

 

จากกราฟ พบว่า ครูทั้งหมด ๙๕ คน ส่งสื่อ/นวัตกรรมและวิจัยในชั้นเรียน ๘๑ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๖ 
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สรุปส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

จ านวนสมาชิก ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
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สรุปผลการส่งสื่อ/นวัตกรรม และวิจัยในชั้นเรียน 
ปีการศึกษา 2561

จ านวนสมาชิก ส่งสื่อ/นวัตกรมและวิจัยในชั้นเรียน
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๔๗ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ใช้สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการ 
เรียนรู้ 

 
จากกราฟ พบว่า ครูทั้งหมด ๙๕ คน ใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 98.94  

การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 

จากกราฟ พบว่า ครูทั้งหมด ๙๕ คน นิเทศการสอน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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สรุปใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ปีการศึกษา 2561

จ านวนสมาชิก

ใช้ส่ือการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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สรุปนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2561

จ านวนสมาชิก การนิเทศการสอน
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๔๘ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ตรวจสอบและ 
ประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ 
และน าผลมา 
พัฒนาผู้เรียน 

 
จากกราฟ พบว่า ครูทั้งหมด ๙๕ คน นิเทศการสอน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

 

๓. จุดเด่น 
 ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ มีความตั้งใจมุ่งมั่น 
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด  
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา 
เกี่ยวกับนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียนมีรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายตอบสนองความต้องการและความถนัด 
ของผู้เรียน พร้อมทั้งมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีกระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
การจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเดือนละ ๑ ครั้ง 
 มีการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
มีความสุขในการท างานและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  อีกทั้งยังสามารถน าแนวคิดปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการให้บริการกับชุมชน 
และหน่วยงานอื่น ๆ ในด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
๔. จุดที่ควรพัฒนา 

จัดให้มีการอบรมพัฒนา ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอน 
ของครูอยู่เสมอเนื่องจากบุคคลากรในโรงเรียนมีจ านวนครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย 
เป็นจ านวนมากเพ่ือเป็นกระพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
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สรุป การประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

จ านวนสมาชิก การประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
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๔๙ 

 

 
 

 

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนอยู่ในระดับ ๔ ดีเลิศ 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบความส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีเลิศ ด้านมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
 ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาและสภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ
เขียน การสื่อสารอยู่ในระดับดี จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งเสริมความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศ จัดหาแหล่งเรียนรู้ ระบบสืบค้นข้อมูลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้าและจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  
การสืบค้นข้อมูล จัดกิจกรรมเสริมทั้งในและนอกหลักสูตร กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการสร้างนวัตกรรม ชิ้นงาน และผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคลมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด  
ดังที่ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๑ 
 ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษามีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดีเลิศ เนื่องด้วยสถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
มีกระบวนการการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
การจัดระบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้โดยมีแผนงาน  
และโครงการรองรับอย่างเป็นระบบ    
 มาตรฐานที่ ๓ ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 
ดีเลิศ โดยครูมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร  
และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือ

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
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๕๐ 

 

นักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกและมีการประเมิน
จากสภาพจริงในชั้นเรียนมีการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโดยจัดท าในรูปแบบของการวิจัย ตลอดจน 
ครูมีการเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทางวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนา 
และแก้ไขการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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๕๑ 

 

 

 
๑. สรุปผลการประเมิน 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถตามความถนัดของตนเอง 
อย่างเต็มศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการ ดนตรี 
ศิลปะ และกีฬามีผลงานปรากฎทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภาคระดับเขต และ
ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นผลจากการจัด
กระบวนการเรียนการสอน และการสนับสนุน
ส่งเสริมผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ   
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือสืบค้นข้อมูลในการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุงระบบเครือข่าย
ไร้สายภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น Google 
classroom การจัดการเรียนแบบผสมสาน 
เป็นต้น ซึ่งส่งเสริมการสืบค้นเพ่ือสร้างชิ้นงาน 
นวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน 
๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ ส่งผลให้มีสมรรถภาพทาง
กายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  
มีความร่าเริง สดใส เห็นคุณค่าในตนเอง  
และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ตลอดจน 

มีระเบียบวินัยตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๔) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรอยู่ในระดับดี 
โรงเรียนมีการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติด ก ากับ
ติดตาม แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
อย่างใกล้ชิดทั้งจากครู และเพ่ือนในโรงเรียน
ในรูปแบบโครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน และ

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ยังต้องเร่งพัฒนาการมีนิสัยรักการอ่าน
และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือ
เพ่ิม ทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน  
การตั้งค าถามและการอภิปรายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงานรวมถึงการส่งเสริมในด้านทัศนคติ
ที่ดีต่อความเป็นไทย และการใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ 

2) พัฒนาทักษะด้านการคิด กระบวนการ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น รวมถึง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น 

3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบตัวเองว่ามี
ความชอบและถนัดในด้านใดเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพของนักเรียนที่จบ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข สถานศึกษามีการส่งเสริมวิถี
ประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมี
ภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนผ่าน
กิจกรรมสภานักเรียนซึ่งมีผลงานปรากฏ
ชัดเจน 
๕) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนในเรื่องของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
ลงถังเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อความสะดวกใน
การจัดเก็บ และท ากิจกรรมชุมนุมท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ชุมชน เช่น ยุวชนรักษ์น้ า 

 
 
 
  

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) โรงเรียนใช้ระบบการบริหารงานโรงเรียน
แบบกระจายอ านาจโดย  ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการบริหารจัดการบุคลากร 
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานต่าง ๆ  
เพ่ือตอบสนองต่อโครงสร้างการปฏิบัติงาน  
โดยมุ่งเน้นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาในทุกภาคส่วนมีการก าหนดกรอบ
งานแบ่งภาระหน้าที่ออกเป็นฝ่าย/งาน  
โดยออกค าสั่งให้รับผิดชอบงานทั้งรายบุคคล
และเป็นกลุ่มงาน โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ
ประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุม
ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม การประชุมแบบ
มีส่วนร่วมเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน 
และจัดท าแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงาน จัดท า
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้จัดท า
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน  

  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นใน
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ในทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
โดยก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจนจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน
และของกลุ่มงาน เพื่อวางแผนปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณ มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จัดตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผล เพ่ือให้งาน
ด าเนินไปตามแผนที่ก าหนด สรุปผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนด าเนินการนิเทศเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนางานมีการจัดโครงสร้าง
การบริหารให้มีความชัดเจน ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี คุณภาพ มีการ
ด าเนินการ นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล 
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๒) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาและ
ติดตามช่วยเหลือนักเรียน 
๓) มีการให้ความร่วมมือและสร้างเครือข่าย 
ในการจัดการศึกษาทั้งในประเทศ 
ต่างประเทศ โดยการเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิภาค EDUCATION HUB 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เข้าร่วมการ
อบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ มีความตั้งใจมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ 
๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการ
คิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย 
๓) ครูมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนในการจัดการเรียน
การสอน 
๔) โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน มีรายวิชา
เพ่ิมเติมที่หลากหลายตอบสนองความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน พร้อมทั้งมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    จัดให้มีการอบรมพัฒนา ก ากับ ติดตาม ให้
ความช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูอยู่เสมอเนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนมีจ านวน
ครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย
เป็นจ านวนมากเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครู 
 

 
๒. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 ๒) การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนอย่าง 
เป็นระบบตามสภาพจริง 
 ๓) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PCL) ในการร่วมกัน
แก้ปัญหาในการเรียนการสอนเป็นทีมอย่างเป็นรูปธรรม 
 
๓. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑) การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน O-NET 
และ PISA 
 ๒) การส่งเสริมสมรรถนะส าคัญของครูเพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง           
ของผู้เรียน และการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง 
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ภาคผนวก 
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- ค าสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน 

  คุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๑ 
- ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 256๑ 
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รายงานการประเมินตนเอง  โรงเรยีนปลวกแดงพิทยาคม (Self – Assessment Report : SAR)                              
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ |  

๖๑ 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง  โรงเรยีนปลวกแดงพิทยาคม (Self – Assessment Report : SAR)                              
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ |  

๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง  โรงเรยีนปลวกแดงพิทยาคม (Self – Assessment Report : SAR)                              
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ |  

๖๓ 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง  โรงเรยีนปลวกแดงพิทยาคม (Self – Assessment Report : SAR)                              
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ |  

๖๔ 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง  โรงเรยีนปลวกแดงพิทยาคม (Self – Assessment Report : SAR)                              
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ |  

๖๕ 

 

 

  

 



รายงานการประเมินตนเอง  โรงเรยีนปลวกแดงพิทยาคม (Self – Assessment Report : SAR)                              
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ |  

๖๖ 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง  โรงเรยีนปลวกแดงพิทยาคม (Self – Assessment Report : SAR)                              
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ |  

๖๗ 

 

 

  

 



รายงานการประเมินตนเอง  โรงเรยีนปลวกแดงพิทยาคม (Self – Assessment Report : SAR)                              
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ |  

๖๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง  โรงเรยีนปลวกแดงพิทยาคม (Self – Assessment Report : SAR)                              
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ |  

๖๙ 

 

 

 

 

 

 

  

 



รายงานการประเมินตนเอง  โรงเรยีนปลวกแดงพิทยาคม (Self – Assessment Report : SAR)                              
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ |  

๗๐ 

 

 

 

  

 

 



รายงานการประเมินตนเอง  โรงเรยีนปลวกแดงพิทยาคม (Self – Assessment Report : SAR)                              
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ |  

๗๑ 

 

 

 

 

  


