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คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปากท่อพิทยาคมฉบับนี้  จัดทำ
ขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงาน
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของ
นักเรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อนำเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที ่ผ่านมาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมินภายนอก  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปากท่อพิทยาคม  ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 
 
 
       (นายศิริชัย ทองหน้าศาล) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพของผู้เรียน   ดีเลิศ 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีเลิศ 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย/เกณฑ์ความสำเร็จที่มีความเหมาะสมกับบริบทและสภาพจริงของ
ผู ้เร ียนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัต ิจริง ประหยัด และคุ ้มค่า โดยมีผลการประเมินคุณภาพที ่มี               
ความเชื ่อถ ือได้ ส ่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู ้ เร ียนการเร ียนรู ้ท ั ้งด้านผลสัมฤทธิ ์ทางว ิชาการและ                  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคำนวณ เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพท่ีเป็นค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและมีความเป็นไทย มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด (ร้อยละ 70) ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสมเป็นไปได้ โดยสถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการท่ีเป็นระบบ (PDCA) ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด  มีกระบวนการและผล
การประเมินคุณภาพที่มีความเชื่อถือได้ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  (ร้อยละ 70) และสถานศึกษา
ดําเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที ่เป็นระบบ ตามเกณฑ์ที ่สถานศึกษากําหนด มี
กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพ ท่ีมีความเช่ือถือได้ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน   
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู ้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสม
รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย มีการนำระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในโรงเรียนแบบยั่งยืนส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
         สถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
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และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม  ต้ังอยู่เลขท่ี 2 หมู่ 2  ถนน ท้าวอู่ทอง  ตำบล ปากท่อ  อำเภอ ปากท่อ 
จังหวัด ราชบุรี 70140 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์ 032-281056 โทรสาร 
032-281057 E-Mail :  Pakthopittayakom@hotmail.com เปิดสอนต้ังแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1) จำนวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อืน่ๆ 

ปีการศึกษา 
2562 

1 35 - - 5 

2)วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
ปวส. ปวช. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

- - 32 - 4 - 

3)สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จํานวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

บริหารการศึกษา 1 บริหารโรงเรียน 
คณิตศาสตร์ 4 21 
วิทยาศาสตร์ 6 23 
ภาษาไทย 4 16 
ภาษาต่างประเทศ 4 19 
สังคมศึกษา 4 18 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 14 
ศิลปศึกษา 2 17 
สุขศึกษาและพลานามัย 2 24 
แนะแนว 1 20 
บรรณารักษ์ 1 20 
รวม 36 192 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

ชั้น 
จำนวนนักเรียนที่เหลอื 

ชาย หญิง รวม 
รวมมัธยมศึกษาปีท่ี 1 75 64 139 
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 2 61 59 120 
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 3 66 68 134 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 202 191 393 
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4 61 52 113 
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 5 41 49 90 
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 6 39 33 72 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 141 134 275 
รวมทั้งสิ้น 343 325 668 

 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 

   1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคการเรียนท่ี 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2562 

รายวิชา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ภาษาไทย 12.31 13.64 15.31 14.31 15.81 11.65 9.15 6.16 0.00 1.66 

ภาษาอังกฤษ 9.50 7.00 10.67 14.00 16.33 11.50 14.17 13.67 0.33 2.83 

คณิตศาสตร ์ 22.30 10.15 9.98 9.32 9.65 9.65 15.14 10.15 0.17 3.49 

สุขศึกษา 35.44 23.63 13.98 15.47 3.00 2.83 2.66 2.50 0.17 0.33 

วิทยาศาสตร์ 7.49 4.99 9.48 15.14 24.46 15.97 13.31 7.32 0.00 1.83 

การงานอาชีพฯ 34.78 20.47 14.81 7.82 6.16 3.83 4.16 5.66 1.33 1.00 

สังคมศึกษาฯ 33.28 12.65 13.14 12.65 10.48 5.16 6.82 2.16 0.33 3.33 

ศิลปะ 61.40 7.49 7.32 5.82 4.16 4.66 4.16 3.99 0.00 1.00 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.06 12.50 11.84 11.82 11.26 8.16 8.70 6.45 0.29 1.93 
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  2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคการเรียนท่ี 2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2562 

รายวิชา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ภาษาไทย 12.33 10.79 13.87 12.63 16.33 9.55 13.25 9.40 0.00 1.85 

ภาษาอังกฤษ 11.56 7.40 10.94 16.33 14.33 9.24 13.87 13.71 0.31 2.31 

คณิตศาสตร ์ 18.34 6.47 10.17 8.94 11.40 12.48 12.48 13.71 0.15 5.86 

สุขศึกษา 38.06 11.71 10.79 8.94 6.16 6.78 5.86 9.40 0.31 2.00 

วิทยาศาสตร์ 10.48 9.24 12.63 14.79 10.79 10.48 18.03 3.70 0.77 9.09 

การงานอาชีพฯ 28.51 13.25 13.41 11.25 10.02 4.31 3.85 8.94 4.93 1.54 

สังคมศึกษาฯ 24.65 10.94 12.33 12.33 8.63 7.70 8.78 9.86 0.15 4.62 

ศิลปะ 59.01 7.40 10.63 5.24 2.93 5.39 3.24 4.93 0.15 1.08 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.37 9.65 11.85 11.31 10.07 8.24 9.92 9.21 0.85 3.54 

 
   3) ร้อยละของนักเรียนด้านผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคการเรียนท่ี 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1  ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2562 

รายวิชา 
ผลการประเมิน 

3 2 1 0 
ภาษาไทย 37.71 60.47 0.00 1.83 
ภาษาอังกฤษ 51.08 46.59 0.00 2.33 
คณิตศาสตร์ 64.06 32.45 0.00 3.49 
สุขศึกษา 92.51 6.32 0.00 1.16 
วิทยาศาสตร์ 83.03 16.14 0.00 0.83 
การงานอาชีพฯ 68.39 30.62 0.00 1.00 
สังคมศึกษาฯ 64.67 34.00 0.00 1.33 
ศิลปะ 76.54 22.30 0.00 1.16 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 67.25 31.11 0.00 1.64 

 
  



๖ 

 

   4) ร้อยละของนักเรียนด้านผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคการเรียนท่ี 2 ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1  ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2562 

รายวิชา 
ผลการประเมิน 

3 2 1 0 
ภาษาไทย 30.66 69.18 0.15 0.00 
ภาษาอังกฤษ 44.68 54.55 0.00 0.77 
คณิตศาสตร์ 74.58 21.57 0.00 3.85 
สุขศึกษา 78.58 19.26 0.00 2.16 
วิทยาศาสตร์ 53.62 36.36 4.78 5.24 
การงานอาชีพฯ 56.86 40.22 0.00 2.93 
สังคมศึกษาฯ 70.88 29.12 0.00 0.00 
ศิลปะ 81.97 16.95 0.00 1.08 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 61.48 35.90 0.62 2.00 

 
   5) ร้อยละของนักเรียนด้านการผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ภาคการเรียนท่ี 1 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
ผลการประเมิน 

3 2 1 0 
ภาษาไทย 31.45 66.89 0.00 1.66 
ภาษาอังกฤษ 50.92 46.59 0.33 2.16 
คณิตศาสตร์ 51.25 45.26 0.00 3.49 
สุขศึกษา 91.18 7.65 0.00 1.16 
วิทยาศาสตร์ 65.55 33.61 0.00 0.84 
การงานอาชีพฯ 67.89 30.45 0.00 1.66 
สังคมศึกษาฯ 54.50 44.00 0.00 1.50 
ศิลปะ 78.20 20.63 0.00 1.16 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 61.37 36.89 0.04 1.71 

 
  



๗ 

 

   6) ร้อยละของนักเรียนด้านการผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ภาคการเรียนท่ี 2 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
ผลการประเมิน 

3 2 1 0 
ภาษาไทย 27.73 72.27 0.00 0.00 
ภาษาอังกฤษ 46.84 52.39 0.00 0.77 
คณิตศาสตร์ 59.32 36.83 0.00 3.85 
สุขศึกษา 79.04 18.64 0.00 2.31 
วิทยาศาสตร์ 54.70 33.44 6.63 5.24 
การงานอาชีพฯ 63.64 32.36 0.00 4.01 
สังคมศึกษาฯ 67.80 32.20 0.00 0.00 
ศิลปะ 97.38 1.69 0.00 0.92 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 62.06 34.98 0.83 2.14 

 
7) ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O – NET นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เปรียบเทียบการพัฒนาปีการศึกษา 2561 กับปี 2562 ของโรงเรียนปากท่อพิทยาคม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เปรียบเทียบ 

คะแนน 
การพัฒนา 

ระดับเขต 
พื้นที ่

ระดับ 
ประเทศ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ภาษาไทย 42.21 50.13 49.37 -0.76 56.46 55.14 

ภาษาอังกฤษ 26.41 25.42 27.89 +2.47 33.14 33.25 
คณิตศาสตร์ 20.15 25.69 21.23 -4.46 27.46 26.73 
วิทยาศาสตร์ 29.48 33.54 28.08 -5.46 30.14 30.07 

คะแนนเฉลี่ย 29.56 33.70 31.64 -2.06 36.8 36.30 

 
 
 

 

 



๘ 

 

8) ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O – NET นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6เปรียบเทียบการ
พัฒนาปีการศึกษา 2561 กับปี 2562 ของโรงเรียนปากท่อพิทยาคม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เปรียบเทียบ 

คะแนน 
การพัฒนา 

ระดับเขต 
พื้นที ่

ระดับ 
ประเทศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ภาษาไทย 40.36 39.05 34.51 -4.54 42.20 42.21 

ภาษาอังกฤษ 20.60 23.12 22.16 -0.96 27.77 29.20 
คณิตศาสตร์ 16.51 18.99 18.79 -0.20 25.64 25.41 
วิทยาศาสตร์ 23.69 26.59 25.61 -0.98 28.51 29.20 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

29.97 30.99 31.20 +0.21 35.69 35.70 

คะแนนเฉลี่ย 26.23 27.75 26.45 -1.30 31.97 32.34 

 
 

  



๙ 

 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

   1. กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิค
วิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้น
ข้อมูล ครูร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คำถามเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
  นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายของผู้บริหารมี
การจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน
ตามหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุข
ภาวะจิต นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไป
ศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา 

   2. ผลการพัฒนา 
  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสามารถเขียนส่ือสารได้ดีรู้จักการวางแผนสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์จำแนกแยกแยะได้ว่า
ส่ิงไหนดีสำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและ
พิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุก
คนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มี
ทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  



๑๐ 

 

ทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินโครงการดังนี้ โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและรักการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้และทักษะจำเป็นตามหลักสูตร โครงการส่งเสริมทักษะ
ในการทำงานและรักการทำงาน โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเป็นสังคมแหล่งเรียนรู้ และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านอัตลักษณ์ด้านผู้เรียน 

   3. จุดเด่น 
  ผู ้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเลิศ 
  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย จน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของ
สังคม  

   4. จุดควรพัฒนา 
  ผู้เรียน ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการทดสอบระดับชาติ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

   1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์กำหนดพันธ
กิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และ
สรุปผลการดำเนินงาน 
 โดยได้ดำเนินการดังนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ โครงการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่ 
    ๑) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
    ๒) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุง่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  
    ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
    ๔) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  



๑๑ 

 

    ๕) ดำเนินการตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
    ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
    ๗) จัดทำรายงานประจำปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  
    ๘) โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษานำเสนอผลการดำเนินงานรายงานประจำปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจำปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน จัดทำโครงการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนใน
โรงเรียน เพื่อให้คณะครูบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี ่ยวข้องมีความเข้าใจการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าท่ีติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา จัดทำเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ครูประเมิน
ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที ่วางไว้คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรี ยนประเมินการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมิน
โครงการและกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน ปรับปรุงการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดทำแบบ
สำรวจความพึงพอใจและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

   2. ผลการพัฒนา 
 2.1 สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์พันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏริูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ 
 2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ี
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลัก  
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ส่งผลให้
สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา ครูได้รับการอบมรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มีเครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรสำหรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาท้ังในรูปของ
งบประมาณ และบุคลลท่ีเป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่น
มาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล ครูได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล
จากผู้บริหาร 

โรงเรียนมีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างเป็น
ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดีและคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความ
พึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 3. จุดเด่น 

  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการนำระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมาใช้ในโรงเรียนแบบยั่งยืนส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทั้งด้านทุนการศึกษา  
ด้านการเยี่ยมบ้าน  การประชุมผู้ปกครอง ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย มีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียน
ได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม 
ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องทุกระดับ 

   4. จุดควรพัฒนา 
  1.เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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 3. โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการ
ประเมินตนเองในการเรียนรู้แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดย ทุกระดับช้ันจัดทำหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจ
พอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยกำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
คิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตาม
สถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ครูทุกคนทำงานวิจัยในช้ันเรียน 

ทั้งนี ้โรงเรียนได้ดำเนินโครงการดังนี้ ดังนี ้โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและรักการเรียนรู้โครงการ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้และทักษะจำเป็นตามหลักสูตรโครงการ
ส่งเสริมทักษะในการทำงานและรักการทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโครงการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเป็นสังคมแหล่งเรียนรู้ และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านอัตลักษณ์ด้านผู้เรียน 

2. ผลการพัฒนา 
  จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่ในระดับดีเย่ียม 

3. จุดเด่น 
  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง การเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ีท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน มีการพัฒนาด้านความคิดอย่างมี
เหตุมีผล  รู้จักการวางแผนในการแก้ปัญหาท่ีเป็นระบบ มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อเป็นความรู้
ขั้นสูงต่อไปได้ 

4. จุดควรพัฒนา 
  ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 



๑๔ 

 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4  ดีเลิศ 

 จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม 
ท้ังนี้เพราะ มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ 
     มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ  
     มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ 
 
  ท้ังนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น  

ในด้านมาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษา มีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคำนวณ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดีและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและ
คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน  

ในด้านมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี
เลิศ สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการ
ประเมินและการดำเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผล
การดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเย่ียมโดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความ
ร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 ในด้านมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับ
ดีเลิศ ครูมีการวิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบท
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ใช้ส่ือการเรียนรู้ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  
  



๑๕ 

 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที ่สถานศึกษาจะต้องนำไป
วิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ ดังนี้ 

●ด้านคุณภาพผู้เรียน 

จุดเด่น 
 1) ผู ้เร ียนกล้าแสดงออกร่าเริงแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรงและเป็นผู ้มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
 2) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
 3) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย
จน เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม 

จุดที่ควรพัฒนา 
ผลการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับพอใช้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรพัฒนาให้สูงขึ้น 

●ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม 
ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องทุกระดับ มีการนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในโรงเรียนแบบยั่งยืนส่งผลให้นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทั้งด้านทุนการศึกษา  ด้านการเยี่ยมบ้าน  การประชุมผู้ปกครอง ซึ่งสร้างความพึง
พอใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
ครูผู ้สอนสามารถจัดการเรียนรู ้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การ
ดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 



๑๖ 

 

 โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม 
ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องทุกระดับ 

จุดที่ควรพัฒนา 
  1.เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
  3. โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการ
ประเมินตนเองในการเรียนรู้แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 

●ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จุดเด่น 
  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง การเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ีท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน มีการพัฒนาด้านความคิดอย่างมี
เหตุมีผล  รู้จักการวางแผนในการแก้ปัญหาท่ีเป็นระบบ มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อเป็นความรู้
ขั้นสูงต่อไปได้ 

จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

  



๑๘ 

 

                                                          
 
 

คำสั่งโรงเรียนปากท่อพิทยาคม 
                                                        ท่ี ๓๓/๒๕63 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 
----------------------------------------- 

            ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พุทธศักราช 2545 ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำกับดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบ ติดตาม  และประเมินผลการ
ดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั ้งบุคลากรเป็นกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปี
การศึกษา 2562 ตามมาตรฐาน ท่ี ๑ - 3  ดังนี้  

 

   ๑.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 
 ๑.๑ นายศิริชัย  ทองหน้าศาล   ผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
    ๑.๒ นางสุกันยา  บัวช่ืน         หัวหน้ากลุ่มฯกิจการนักเรียน      รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางมัณฑนา  โพธิ์สุวรรณ์     หัวหน้ากลุ่มฯงบประมาณ        รองประธานกรรมการ 
    ๑.4 นายสุทัศน์  บัวผัน         หัวหน้ากลุ่มฯงานท่ัวไป             กรรมการ 
 1.5 นายรัตน์ธีระ โตสัจจวงศ์      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ   กรรมการ 
    ๑.6 นายอานุภาพ   กำแหงหาญ    หัวหน้างานแผนงานฯ         กรรมการและเลขานุการ 
 1.7 นางสาวศศิวิมล จันทรักษา      รองหัวหน้างานแผนงานฯ       กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านมาตรฐานการประกันคุณภาพ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

   ๒. คณะกรรมกาดำเนินงานแต่ละมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

            1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
     ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น 
                 และแก้ปัญหา  
     ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
     ๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
     ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
     ๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 



๑๙ 

 

          คณะดำเนินงาน  ประกอบด้วย  
1) นายรัตน์ธีระ   โตสัจจวงศ์        หัวหน้ามาตรฐาน 
2) นางพรพรรณ  สุจิตต์มาลี          กรรมการ 
3) นางสาววิภา  ตันติวิภาวิน  กรรมการ 
4) นางปราณี  ชีพเกิดสุข  กรรมการ 
5) นางสาวขนิษฐา    เกษแก้ว   กรรมการ 
6) นางสุพรรษา  อังคสุทธิพงษ์  กรรมการ 
7) นางสาวเขมจิรา  ใจรื่น   กรรมการและเลขานุการ 

           ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
     ๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
     ๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     ๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 คณะดำเนินงาน  ประกอบด้วย 

1) นายรัตน์ธีระ   โตสัจจวงศ์        หัวหน้ามาตรฐาน 
2) นางสาวอรพินท์  วุฒิสถิรภิญโญ  กรรมการ 
3) นางศริญทิพย ์  สอาดโอษฐ์  กรรมการ 
4) นางสาวนภัสวรรณ สุดสวาสด์ิ  กรรมการ 
5) นางณาฐญา  บุญมาสา  กรรมการ 
6) นายนิคม  แก้วเจิม   กรรมการ 
7) นางสาวฐาปนี  ชานุ   กรรมการและเลขานุการ 

 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
    ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
    ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
                  และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
    ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 
 คณะดำเนินงาน  ประกอบด้วย 

1) นางสุกันยา    บัวช่ืน      หัวหน้ามาตรฐาน 
2) นางมัณฑนา  โพธิ์สุวรรณ์  กรรมการ 
3) นายสุทัศน์  บัวผัน   กรรมการ 
4) นายไตรรงค์  โต้ตอบ   กรรมการ 
5) นางสาวชญาณี  เยียระยงค์  กรรมการ 
6) นางวิชญา  พุ่มพวง      กรรมการ 
7) นางสาวอัญชลี  ทองเหมือน  กรรมการ 



๒๐ 

 

8) นางสาวอรณี  พิมพ์สอาด  กรรมการ 
9) นายดนุพล  อุดมรัตน์  กรรมการ 
10) ว่าท่ี ร.ต.หญิง นุจรินทร์ ดวงเวียง   กรรมการ 
11) นางสาวขวัญฤทัย    เกษหอม   กรรมการ 
12) นางสาวอาทิมา  ตำนานจิตร  กรรมการ 
13) นายฐาณัทอิชณน์  สีทองเท่ียว      กรรมการ 
14) นางสาวชลดา  แก้วสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
    ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
    ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
    ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
    ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 คณะดำเนินงาน  ประกอบด้วย 

1) นายคงฤทธิ์  นันทบุตร  หัวหน้ามาตรฐาน 
2) นางสาววิภา  ตันติวิภาวิน  กรรมการ 
3) นายอนนท์  ทัฬหกิจ   กรรมการ 
4) นางสาวขนิษฐา    เกษแก้ว   กรรมการ 
5) นางบุพผา  ฉัยยะ   กรรมการ 
6) นางศริญทิพย ์  สอาดโอษฐ์  กรรมการ 
7) นางสาวอัญชลี  ทองเหมือน  กรรมการ 
8) นางสาวเมจิน  มิ่งมิตรสุภาพร  กรรมการ 
9) นางสาวสุจีรา       ศรีสุวรรณ  กรรมการ 
10) นายดนุพล  อุดมรัตน์  กรรมการ 
11) นางสาววราพร  ชูเส้นผม   กรรมการ 
12) นายประพัฒน ์  นิสสัย   กรรมการ 
13) นางสาวภาวิกา     สินพิทักษ์  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่ 
    1. ศึกษามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    2. ประชุม วางแผน จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ร่องรอย ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
    3. จัดทำสารสนเทศ วางแผนการเก็บข้อมูล ท่ีจำเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานสำหรับการประเมินคุณภาพ 
        การศึกษาของโรงเรียนในมาตรฐานการศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
    4. ประสานเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลแล้วบันทึกลงใน
แผ่นซีดี  
        เก็บเป็นสารสนเทศแต่ละมาตรฐานการศึกษา 
    5. รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมหลักฐาน จัดทำเป็นแฟ้มมาตรฐานการศึกษา 
        ของโรงเรียน 



๒๑ 

 

    6. นำเสนอผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        ปีการศึกษา 2562 
    7. เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 

   3. คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน   ประกอบด้วย 
 1. ว่าท่ี ร.ต.หญิง นุจรินทร์ ดวงเวียง  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวนภัสวรรณ  สุดสวาสด์ิ กรรมการ 
 3. นางสาวขวัญฤทัย     เกษหอม  กรรมการ 
 4. นางสาวสุจีรา        ศรีสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ  

    หน้าที่  ดำเนินการและให้การแนะนำด้านเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ 
     

ท้ังนี้  ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์  และบังเกิดผลดีกับทางราชการต่อไป 

 
               ส่ัง  ณ  วันท่ี  4  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕63 

           

                                                                               
                                                                        (นายศิริชัย  ทองหน้าศาล) 
                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

รางวัลความสำเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 

1. นักเรียนโรงเรียนปากท่อพิทยาคมได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการ “รักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒” ดังนี ้

ลำดับ ชื่อ – สกุล ประเภทการแข่งขัน ครูผูฝ้ึกซ้อม รางวัล 
1 นางสาวคืนดี  เอมโอษฐ์ การตัดสินกิจกรรมคัดลายมือ 

ระดับชั้น ม. ๔ -๖ 
นางสุพรรษา  อังคสุทธิพงษ ์ เหรียญทอง 

2 นางสาวเสาวลักษณ์    
เสาวะทอง 

การตัดสินกิจกรรมคัดลายมือ 
ระดับชั้น ม ๑ – ๓ 

นางสุพรรษา  อังคสุทธิพงษ ์ เหรียญเงิน 

3 เด็กหญิงมินตรา เดิน  การเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ -
๓ 

นางศริญทิพย์  สอาดโอษฐ์ เหรียญเงิน 

4 นางสาวสุธิมา ช้างแก้ว  การเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๔ -
๖ 

นางศริญทิพย์  สอาดโอษฐ์ เหรียญเงิน 

  

 2. นายอุกฤษฏ์  วอนยิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/1 ได้รับรางวัล “คนดีศรีราชบุรี” ของ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี โดยคุณครูบุพผา  ฉัยยะ  เป็นครูผู้รับผิดชอบ 
 

3. นักเรียนท่ีได้รับรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    ครั้งท่ี 21 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 
2562 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น ประเภทการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ ครูผูฝ้ึกซ้อม 
1 1.นายพงศกร  แสนแก้ว  ม.4/1 

2.นายภัทรพงศ์  ต่ิด้วง ม.4/1 
3.นายภูมินันท์ บุ้งกุ่ย ม.4/1 
4.นายศิริพงศ์  อ่อนเนียม ม.4/1 
5.นางสาวพิชญาภา จันทร  ม.4/1 
6.นางสาวมัลลิกา  ปิ่นเกตุ  ม.4/1 
7.นางสาววรัญญา  คำพวง  ม.4/1 
8.นางสาววลัยลักษณ์ แสงแตง ม.4/1 
9.นางสาวแสงเทียน  ขิมเล็ก  ม.4/1 
10.นางสาวอาทิตติญา สื่อออก ม.4/1 
11.นางสาวเกวลี เรียบร้อย ม.4/1 
12.นางสาวเอ้ือการย์  บันเทิง  ม.4/1 
13.นางสาวชลิดา  จันทร  ม.4/1 
14.นางสาวจันทร์จิรา  คำหาญ ม.4/1 
15.นางสาวปาริฉัตร วงษ์สุวรรณ ม.4/1  

ม.ปลาย การแข่งขันบอลลูน
อากาศร้อนทำด้วย
กระดาษ  ประเภท
พร้อมลอย 

รางวัลชนะเลิศ ครูอนนท์  ทัฬหกิจ 
นางสาวสุธัญญา  แซ่หงอ 

 
 
 
 
 



๒๓ 

 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น ประเภทการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ ครูผูฝ้ึกซ้อม 
2 นางสาวรักษิณา  ลิโท  ม.4/2 ทั่วไปหญิง การแข่งขันประกวด

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
“ตาลคู่”  

รางวัลชนะเลิศ ครูอนนท์  ทัฬหกิจ 
ครูชญาณี  เยียระยงค์ 

3 1.เด็กชายชัยวัตน์ โพธ์ิทอง  ม.3/1 
2.เด็กชายณัฐวุฒิ  จีระโร  ม.3/1 
3.เด็กชายภูวดล  ปัญญา ม.3/1 
4.เด็กชายวิทวัส  นาคสิงห์ ม.3/1 
5.เด็กชายอนาคิน ทนนานนท์  ม.3/1 
6.เด็กหญิงอินธิพร  สูนย์นาดำ  ม.3/1 
7.เด็กหญิงกรรณิการ์ สว่างอารมณ์ ม.
3/1 
8.เด็กหญิงจิราพร  ขุนนุช ม.3/1 
9.เด็กหญิงชุติมา ชูโชติ ม.3/1 
10.เด็กหญิงโชติกา  แขงสารกิจ  ม.3/1 
11.เด็กหญิงโชตินา  ทับทิม ม.3/1 
12.เด็กหญิงนฤมล ดวงผาสุก  ม.3/1 
13.เด็กหญิงฟ้าเอ็นดู เกรช ริคเตส์ ม.3/1 
14.เด็กหญิงมณีรัตน์ เชียงเครือ ม.3/1 
15.เด็กหญิงสิริยาภร  นคาสิงห์ ม.3/1 
16.เด็กหญิงสุมิตรา ย้ิมสา ม.3/1 
17.เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสาวะทอง ม.
3/1 

ม.ต้น การแข่งขันบอลลูน
อากาศร้อนทำด้วย
กระดาษ  ประเภท
ทักษะเต็มรูป 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ครูอนนท์  ทัฬหกิจ 
นางสาวสุธัญญา  แซ่หงอ 

4 นายจีรศักด์ิ  รักสุรินทร์ ม.4/2 ทั่วไปชาย การแข่งขันประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
“ตาลคู่” 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ครูอนนท์  ทัฬหกิจ 
ครูชญาณี  เยียระยงค์ 

5 นายพงศกร  แสนแก้ว  ม.4/3 ม.ปลาย การแข่งขันวาดภาพ
ในหัวข้อ 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ครูรัตน์ธีระ  โตสัจจวงศ์ 
นางสาวนลินทิพย์      พู
สุวรรณ ์

6 เด็กหญิงชลธิชา  จินดาวัลย์  ม.3/2 ม.ต้น การแข่งขันประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
“ตาลคู่” 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ครูอนนท์  ทัฬหกิจ 
ครูชญาณี  เยียระยงค์ 

7 1.นายธีรเทพ  แสงแตง  ม.5/1 
 

ทั่วไป การแข่งขันจรวด
ขวดน้ำ ประเภท
แม่นยำ 

รางวัลชมเชย ครูนิคม  แก้วเจิม 

8 1.เด็กหญิงวัชราภรณ์ ป้อมสิงห์  ม.1/1 
2.เด็กหญิงมัญฑิรา  ขันทองดี ม.1/1 

ม.ต้น 
 

การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง 
ประเภท 3D ปล่อย
อิสระ 

รางวัลชมเชย ครูขนิษฐา  เกษแก้ว 

 
 
 
 



๒๔ 

 

4. การแข่งทักษะทางวิชาการงาน 9 Sci  22 - 23  สิงหาคม 2562  ณ  โรงเรียนบ้านคาวิทยา 
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น ประเภทการแข่งขัน รางวัลที่

ได้รับ 
ครูผูฝ้ึกซ้อม 

1 1. เด็กชายสรณ์  สิทธิพา  ม.3/2 
2. เด็กชายอนุวัตร  เปลี่ยนสมัย  ม.3/2 

ม.ต้น  การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน 

ชนะเลิศ ครูขนิษฐา  เกษแก้ว 
ครูอนนท์  ทัฬหกิจ 

2. 1.นายสาริศ  เกษษัตฐา 
2.นายธีรเทพ แสงแตง 
3.นายสุวิจักขณ์  บูรณพงษ์ 

มัธยม 
ศึกษา 

การแข่งขันจรวด
ขวดน้ำประเภท
แม่นยำ 

ชนะเลิศ ครูนิคม  แก้วเจิม 
 

3. 1. เด็กชายกำพล แซ่ซิ้ม ม 3/1 
2. เด็กชายณัฐพล  ราชปี  ม.3/1 
3. เด็กชายทักษิณ  เมืองมนต์  ม.3/1 
4. เด็กชายธนวัฒน์  มาแพ  ม.3/1 
5. เด็กชายธนะรัฐ  เอ่ียมศรี  ม.3/1 
6. เด็กชายสุภัทร  พูลพิพิธ  ม.3/1 
7. เด็กชายสุรชาติ  เจริญสุข  ม.3/1 
8. เด็กชายอดิศักด์ิ  ทุงจันทร์  ม.3/1 
9. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใยคี  ม.3/1 
10.เด็กหญิงชลธิชา  ติบรรเทิง ม.3/1 
11.เด็กหญิงณัชชภรณ์ จันทร์แจ่มหล้า ม.3/1 
12.เด็กหญิงดาว 
13.เด็กหญิงนฤพร  ทองนุช  ม.3/1 
14.เด็กหญิงวิชุดา  รุ้งวงค์  ม.3/1 

มัธยม 
ศึกษา 

การแข่งขันบอลลูน
อากาศร้อน 
ประเภทพร้อมลอย 

ชนะเลิศ ครูอนนท์  ทัฬหกิจ 
นางสาวสุธัญญา  แซ่หงอ 

4. 1. เด็กชายกำพล แซ่ซิ้ม ม 3/1 
2. เด็กชายณัฐพล  ราชปี  ม.3/1 
3. เด็กชายทักษิณ  เมืองมนต์  ม.3/1 
4. เด็กชายธนวัฒน์  มาแพ  ม.3/1 
5. เด็กชายธนะรัฐ  เอ่ียมศรี  ม.3/1 
6. เด็กชายสุภัทร  พูลพิพิธ  ม.3/1 
7. เด็กชายสุรชาติ  เจริญสุข  ม.3/1 
8. เด็กชายอดิศักด์ิ  ทุงจันทร์  ม.3/1 
9. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใยคี  ม.3/1 
10.เด็กหญิงชลธิชา  ติบรรเทิง ม.3/1 
11.เด็กหญิงณัชชภรณ์ จันทร์แจ่มหล้า ม.3/1 
12.เด็กหญิงดาว 
13.เด็กหญิงนฤพร  ทองนุช  ม.3/1 
14.เด็กหญิงวิชุดา  รุ้งวงค์  ม.3/1 

มัธยม  
ศึกษา 

การแข่งขันบอลลูน
อากาศร้อน 
ประเภททักษะเต็ม
รูป 

ชนะเลิศ ครูอนนท์  ทัฬหกิจ 
นางสาวจุฑามาศ        
รอดเอ่ียม 

 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น ประเภทการแข่งขัน รางวัลที่
ได้รับ 

ครูผูฝ้ึกซ้อม 

5. 1. เด็กชายพิทักษ์แดน  บรรดาศักด์ิ  ม.3/2 
2. เด็กชายสุริยา  แก้วสกุล  ม.3/2 
 

ม.ต้น   การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง 
ประเภท 3 มิติ 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

ครูขนิษฐา  เกษแก้ว 
ครูนิคม  แก้วเจิม 

6 1.นายพงศกร  แสนแก้ว  ม.4/1 
2.นายภัทรพงศ์  ต่ิด้วง ม.4/1 
3.นายภูมินันท์ บุ้งกุ่ย ม.4/1 
4.นายศิริพงศ์  อ่อนเนียม ม.4/1 
5.นางสาวพิชญาภา จันทร  ม.4/1 
6.นางสาวมัลลิกา  ปิ่นเกตุ  ม.4/1 
7.นางสาววรัญญา  คำพวง  ม.4/1 
8.นางสาววลัยลักษณ์ แสงแตง ม.4/1 
9.นางสาวแสงเทียน  ขิมเล็ก  ม.4/1 
10.นางสาวอาทิตติญา สื่อออก ม.4/1 
11.นางสาวเกวลี เรียบร้อย ม.4/1 
12.นางสาวเอ้ือการย์  บันเทิง  ม.4/1 
13.นางสาวชลิดา  จันทร  ม.4/1 
14.นางสาวจันทร์จิรา  คำหาญ ม.4/1 
15.นางสาวปาริฉัตร วงษ์สุวรรณ ม.4/1 

มัธยม 
ศึกษา 

การแข่งขันบอลลูน
อากาศร้อน 
ประเภท 3 ชั่วโมง 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

ครูอนนท์  ทัฬหกิจ และ
คณะทำงาน 

7 นายจีรศักด์ิ  รักสุรินทร ์ มัธยม 
ศึกษา  

การแข่งขันร้องเพลง
ชาย 

รางวัลรอง
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

ครูอนนท์  ทัฬหกิจ 
ครูชญาณี  เยียระยงค์ 

8 เด็กหญิงชลธิชา  จินดาวัลย์ มัธยม 
ศึกษา 

การแข่งขันร้องเพลง
หญิง 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ครูอนนท์  ทัฬหกิจ 
ครูชญาณี  เยียระยงค์ 

 5. ผลการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับกลุ่มโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนจีน ในวันท่ี 
28 สิงหาคม 2562  ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น ประเภทการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ ครูผูฝ้ึกซ้อม 
1 นางสาววันวิสา  แก้วสว่าง  ม.4/3 ม.ปลาย การแข่งขันถักเชือก

จีน  
รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ครูชลดา  แก้วสุวรรณ์ 

2 นางสาวจิราธร  โสภากัณฑ์  ม.6/1 ม.ปลาย การแข่งขันเขียน
พู่กันจีน 

เหรียญทอง
อันดับ 4 

ครูชลดา  แก้วสุวรรณ์ 

3 นายอุกฤษฏ์  วอนยิน ม.6/1 ม.ปลาย การแข่งขันคัด
ลายมือจีน 

เหรียญทอง 
อันดับ 6 

ครูชลดา  แก้วสุวรรณ์ 

4 เด็กญิงเขมจิรา  ชัยมงคล  ม.1/3 ม.ต้น การแข่งขันเขียน
พู่กันจีน 

เหรียญทอง
อันดับ 7 

ครูชลดา  แก้วสุวรรณ์ 

5. เด็กหญิงณวรา  จอดนาค  ม.2/3 ม.ต้น การแข่งขันร้องเพลง
จีน 

เหรียญทอง
อันดับ 8 

ครูชลดา  แก้วสุวรรณ์ 

6. นางสาวณัฐกานต์  ครองโปร่งเกตุ  ม.4/3 ม.ปลาย การแข่งขันตัด
กระดาษจีน 

เหรีบญทอง
อันดับ 9 

ครูชลดา  แก้วสุวรรณ์ 

7. เด็กชายธนชัย  ใสสอาด  ม.1/3 ม.ต้น การแข่งขันคัด
ลายมือจีน 

เหรียญทอง
อันดับ 10 

ครูชลดา  แก้วสุวรรณ์ 



๒๖ 

 
 

 6. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โพธาวิชาการ 62 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม  2562  ณ โรงเรียนโพธา
วัฒนาเสนี 
 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ระดับ
ชั้น 

ประเภทการแข่งขัน รางวัลที่
ได้รับ 

ครูผูฝ้ึกซ้อม 

1 1.เด็กหญิงธิดาวรรณ  ปั้นผึ้ง ม.2/1 
2.เด็กหญิงอริสา  ครบเบ็ญจะ  ม.2/1 

ม.ต้น การแข่งขันตอบ
ปัญหาสังคมศึกษา
ตอนต้น 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

นางสาวภาวิกา  สินพิทักษ์ 

2 1.นายธีรภัทร  เดชสุวรรณ  ม.5/1 
2.นางสาวนภปภา  กล้าหาญ  ม.5/1 
 

ม.
ปลาย 

การแข่งขันตอบ
ปัญหาสังคมศึกษา
ตอนปลาย 

เหรียญทอง
อันดับ 1 

นายคงฤทธ์ิ  นันทบุตร 

 
7.  โรงเรียนปากท่อพิทยาคมได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งท่ี 69 ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา) ในวันท่ี 25 – 26 ตุลาคม 2562  ณ 
สนามแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สนามแข่งขันโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และสนามแข่งขัน
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยสรุปตามกลุ่มสาระ ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลท้ังหมด 8 รายการ ประกอบด้วย 
 1. การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.4- ม.6  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับท่ี 8 
    รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 

1. นางสาวคืนดี   เอมโอษฐ์ นักเรียนช้ัน ม.5/1 
    ครูผู้ฝึกซ้อม   นางสุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ 
 2. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ม.1 – ม.3  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับท่ี 5 

1.เด็กหญิงสุมิตรา ยิ้มสา นักเรียนช้ัน ม.3/1 
    ครูผู้ฝึกซ้อม    นางพรพรรณ  สุจิตต์มาลี 
 3. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  ม.4 – ม.6  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี 15 

1.นางสาวทัพฟ้า มีถาวร นักเรียนช้ัน ม.6/2 
    ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสุพรรษา  อังคสุทธิพงษ์ 
 4. การแข่งขันพินิจวรรณคดี  ม.1 – ม.3  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี 7 

1.เด็กหญิงกรรณิการ์  สว่างอารมณ์ นักเรียนช้ัน ม.3/1 
    ครูผู้ฝึกซ้อม   นางพรพรรณ  สุจิตต์มาลี 
 5. การแข่งขันพินิจวรรณคดี  ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง อันดับท่ี 20 

1.นายจักรินทร์  แสนพลเมือง นักเรียนช้ัน ม.5/1 
    ครูผู้ฝึกซ้อม   นางณาฐญา  บุญมาสา 
 6. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4 – ม.6  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  อันดับท่ี  1 

1.นายอุกฤษฏ์  วอนยิน  นักเรียนช้ัน ม.6/1 
    ครูผู้ฝึกซ้อม   นางณาฐญา  บุญมาสา 
 7. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเติม) ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี 17 

1.เด็กหญิงชาลิสา อิ่มคล้าย นักเรียนช้ัน ม.1/2 
2.เด็กหญิงณัฐวรา จอดนาค นักเรียนช้ัน ม.1/2 
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    ครูผู้ฝึกซ้อม  1.นางศริญทิพย์  สะอาดโอษฐ์  2.นางสุพรรษา     อังคสุทธิพงษ์ 
 8. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเติม) ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง   
                   อันดับท่ี 20 

1.นางสาวสุชาดา เกตุนิล  นักเรียนช้ัน ม.5/1 
    ครูผู้ฝึกซ้อม    นางสุพรรษา  อังคสุทธิพงษ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัลท้ังหมด 10 รายการประกอบด้วย 
               1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี 20 

1.นายณัฐธนันชัย ขุนนุช  นักเรียนช้ัน ม.4/1 
2.นางสาวธัญยนิษฐ์ ชาวไร่  นักเรียนช้ัน ม.6/1 
3.นายอนุชัย  ปานเนียม นักเรียนช้ัน ม.6/1 

    ครูผู้ฝึกซ้อม  1.นางสาวขนิษฐา  เกษแก้ว  2.นางสาวสุจีรา  ศรีสุวรรณ 
 2. การประกวดโครงการงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญ 
                  ทองแดง  อันดับท่ี 19 

1.เด็กหญิงภัทริดา เปรมปรี  นักเรียนช้ัน ม.2/1 
2.เด็กหญิงวรัญญา จันทร์ก่ำ  นักเรียนช้ัน ม.3/2 
3.เด็กหญิงศิลามาศ วอนอ้น  นักเรียนช้ัน ม.2/1 

    ครูผู้ฝึกซ้อม  1.นายอานุภาพ  กำแหงหาญ 2.นางสาววราพร  ชูเส้นผม 
 3. การประกวดโครงการงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญ 
                  ทองแดง  อันดับท่ี 19 

1.นายณัฐพันธุ์  จันทร์เพ็ญ นักเรียนช้ัน ม.5/1 
2.นายสาริศ  เกตษัตฐา นักเรียนช้ัน ม.5/1 
3.นางสาวสุพัตรา กกเปือย  นักเรียนช้ัน ม.5/1 

    ครูผู้ฝึกซ้อม 1.นายอนนท์ ทัฬหกิจ 2.นายอานุภาพ  กำแหงหาญ 
 4. การประกวดโครงการงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับ 
                  เหรียญเงิน  อันดับท่ี 12 

1.เด็กชายกฤษดา รอดคำ  นักเรียนช้ัน ม.3/2 
2.เด็กชายสมิทธ์ ทองกอก นักเรียนช้ัน ม.3/2 
3.เด็กหญิงเกศริน ศรีสวัสด์ิ  นักเรียนช้ัน ม.3/2 

    ครูผู้ฝึกซ้อม  1.นายอานุภาพ  กำแหงหาญ 2.นางสาวจุฑามาศ  รอดเอี่ยม 
 5. การประกวดโครงการงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับ 
                  เหรียญเงิน  อันดับท่ี 10 

1.นายณัฐพล  ประเสริฐจิตร์ นักเรียนช้ัน ม.5/1 
2.นางสาวศมานันท์ หมั่นกิจ  นักเรียนช้ัน ม.5/1 
3.นายสุวิจักษณ์ บูรณพงษ์ นักเรียนช้ัน ม.5/1 

    ครูผู้ฝึกซ้อม  1.นายอานุภาพ  กำแหงหาญ   2.นางสาวสุธัญญา  แซ่หงอ 
 6. การแข่งขันแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน   
                  อันดับท่ี 12 

1.นายธนมงคล  กลมเกล้ียง นักเรียนช้ัน ม.6/1 
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2.นายภาณุพงศ์ พลายงาม นักเรียนช้ัน ม.6/1 
3.นางสาวลักษิกา รัตนบำรุง นักเรียนช้ัน ม.6/1 

 ครูผู้ฝึกซ้อม  1.นางสาวสุจีรา  ศรีสุวรรณ 2.นางสาววราพร  ชูเส้นผม 
 7. การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน   
                  อันดับท่ี 7    

1.เด็กหญิงวนญัญา จันทร์ก่ำ  นักเรียนช้ัน ม.2/2 
2.เด็กหญิงวัชราภรณ์ ป้อมสิงห์ นักเรียนช้ัน ม.1/1 

    ครูผู้ฝึกซ้อม  1.นายนิคม  แก้วเจิม  2.นางสาวจุฑามาศ  รอดเอี่ยม 
 8. การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
                  อันดับท่ี  15 

1.นายธนวุฒ ิ  จันทร์ขู  นักเรียนช้ัน ม.4/1 
2.นายอาภากร  ทองรื่น  นักเรียนช้ัน ม.4/1 

    ครูผู้ฝึกซ้อม  1.นายนิคม  แก้วเจิม 2.นางสาวสุธัญญา  แซ่หงอ 
 9. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับ 
                  เหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

1.เด็กชายพิทักษ์แดน บรรดาศักดิ์ นักเรียนช้ัน ม.3/2 
2.เด็กชายสุริยา แก้วสกุล นักเรียนช้ัน ม.3/2 

    ครูผู้ฝึกซ้อม 1.นางสาวขนิษฐา  เกษแก้ว 2.นายนิคม  แก้วเจิม 
 10. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ  ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับ 
                   เหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

1.เด็กชายสรณ์  สิทธิพา  นักเรียนช้ัน ม.3/2 
2.เด็กชายอนุวัตร เปล่ียนสมัย นักเรียนช้ัน ม.3/2 

    ครูผู้ฝึกซ้อม 1.นายอนนท์  ทัฬหกิจ 2.นางสาวขนิษฐา  เกษแก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับรางวัลท้ังหมด 3 รายการ ประกอบด้วย 

 1.การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.1 – ม.3  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับท่ี  14 
1.เด็กหญิงกัณฐิกา คำเอี่ยม  นักเรียนช้ัน ม.1/3 
2.เด็กหญิงจิรภิญญา แซ่โซว  นักเรียนช้ัน ม.1/3 
3.เด็กหญิงธาราทิพย์ สังข์ทอง  นักเรียนช้ัน ม.1/1 
4.เด็กหญิงสรันยา บรรดาศักดิ์ นักเรียนช้ัน ม.1/1 
5.เด็กหญิงสิริรัฐฐา กล้าหาญ นักเรียนช้ัน ม.1/3 

    ครูผู้ฝึกซ้อม 1.นายคงฤทธิ์  นันทบุตร 2.นางสาวภาวิกา  สินพิทักษ์ 
 2.การประกวดมารยาทไทย ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับท่ี  8 

1.เด็กหญิงณัฏฐิณานัน วอนยิน  นักเรียนช้ัน ม.1/1 
2.เด็กชายมงคลชัย ทับชู  นักเรียนช้ัน ม.1/1 

    ครูผู้ฝึกซ้อม 1.นางสาววิภา  ตันติวิภาวิน  2.นางสาวเขมจิรา  ใจรื่น 
 3.การประกวดมารยาทไทย ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

1.นายธีรโชติ  แจ่มจันทร์ นักเรียนช้ัน ม.6/1 
2.นางสาวมันตา เริงสำราญ นักเรียนช้ัน ม.6/1 
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    ครูผู้ฝึกซ้อม 1.นางสาววิภา  ตันติวิภาวิน 2.นางสาวเขมจิรา  ใจรื่น 
กลุ่มสาระศิลปะ – ดนตรี ได้รับรางวัลท้ังหมด 14 รายการ ประกอบด้วย  

1.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รางวัลชนะเลิศ  
1.นายศิริพงษ ์  อ่อนเนียม นักเรียนช้ัน ม.4/1 

    ครูผู้ฝึกซ้อม 1.นายรัตน์ธีระ  โตสัจจวงศ์  2.นางสาวนลินทิพย์  พูสุวรรณ์ 
2.การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รางวัลชนะเลิศ 

1.นายพงศกร  แสนแก้ว นักเรียนช้ัน ม.4/1 
    ครูผู้ฝึกซ้อม 1.นายรัตน์ธีระ  โตสัจจวงศ์  2.นางสาวนลินทิพย์  พูสุวรรณ์ 

3. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี  13 
1.นางสาววลัยลักษณ์ แสงแตง  นักเรียนช้ัน ม.4/1 

    ครูผู้ฝึกซ้อม  1.นายรัตน์ธีระ  โตสัจจวงศ์ 2.นางสาวนลินทิพย์  พูสุวรรณ์ 
4. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี  10 

1.นายณัฐพล  คงทวี  นักเรียนช้ัน ม.6/1 
2.นายธีรภัทร  อนุศาสตร์สังข์ นักเรียนช้ัน ม.6/1 
3.นายพชร  จันทร์ตรง นักเรียนช้ัน ม.6/1 
4.นายอภินันท์  เพ็ชรศรีงาม นักเรียนช้ัน ม.6/1 
5.นายอภิลาภ  นกอินทร ี นักเรียนช้ัน ม.6/1 
6.นายเกรียงไกร เชียงเครือ นักเรียนช้ัน ม.6/1 

    ครูผู้ฝึกซ้อม  1.นายนิคม  แก้วเจิม  2.นายรัตน์ธีระ  โตสัจจวงศ์   
                                       3.นางสาวสุจีรา  ศรีสุวรรณ 

5. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

1.นายอัครวินท์  จิติโสภณ นักเรียนช้ัน ม.4/1 
    ครูผู้ฝึกซ้อม  นายรัตน์ธีระ  โตสัจจวงศ์  

6. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
    อันดับท่ี 4 

1.เด็กหญิงชลธิชา จินดาวัลย์ นักเรียนช้ัน ม.3/2 
    ครูผู้ฝึกซ้อม  .นายอนนท์  ทัฬหกิจ 

7. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
    รางวัลชนะเลิศ 

1.นางสาวรักษิณา ลิโท  นักเรียนช้ัน ม.4/2 
    ครูผู้ฝึกซ้อม  นายอนนท์  ทัฬหกิจ 

8. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
    อันดับท่ี 6 

1.เด็กชายสันติภาพ เท่ียงตรง นักเรียนช้ัน ม.2/1 
    ครูผู้ฝึกซ้อม  นายอนนท์  ทัฬหกิจ 
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9. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
    รางวัลชนะเลิศ 

1.นายธีรภัทร เดชสุวรรณ นักเรียนช้ัน ม.5/1 
    ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวชญาณี  เยียระยงค์ 

10. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
     อันดับท่ี 6 

1.เด็กหญิงลักษิกา ไชยหน่อแก้ว นักเรียนช้ัน ม.3/4 
    ครูผู้ฝึกซ้อม  นายอนนท์  ทัฬหกิจ 

11. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
     อันดับท่ี 8 

1.นางสาวชนาภัทร ลาดบาศรี นักเรียนช้ัน ม.6/2 
    ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวชญาณี  เยียระยงค์ 

12. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญ 
     ทองแดง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

1.นายธีรภัทร  อนุศาสตร์สังข์  นักเรียนช้ัน ม.6/1 
    ครูผู้ฝึกซ้อม  นายนิคม  แก้วเจิม 

13. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   
      อันดับท่ี 9 

1.เด็กหญิงกชกร เรืองเป้า  นักเรียนช้ัน ม.1/2 
    ครูผู้ฝึกซ้อม  นายรัตน์ธีระ  โตสัจจวงศ์ 

14. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4 – ม.6  ได้รับรางวัลระดับ 
     เหรียญทอง  อันดับท่ี 9 

1.นางสาวณัฏฐ์ณิชา ไททวี   นักเรียนช้ัน ม.5/3 
    ครูผู้ฝึกซ้อม   นางสาวชญาณี  เยียระยงค์  

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้รับรางวัลท้ังหมด 1 รายการ  
1.การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  อันดับท่ี 21 

1.นางสาวณัฐกานต์ ครองโปร่งเกตุ นักเรียนช้ัน ม.4/3 
2.นางสาววันวิสา แก้วสว่าง นักเรียนช้ัน ม.4/3 
3.นางสาวสาลิกา ศรีสวัสด์ิ  นักเรียนช้ัน ม.4/1 

    ครูผู้ฝึกซ้อม 1.นางศริญทิพย์  สอาดโอษฐ์ 2.นางสาวอาทิมา ตำนานจิตร  
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้รับรางวัลท้ังหมด 9 รายการ ประกอบด้วย 

1.การแข่งขันสร้าง Web Applications ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน   รางวัลรอง 
   ชนะเลิศอันดับ 3 

1.นางสาวมัลลิกา ปิ่นเกต ุ  นักเรียนช้ัน ม.4/1 
2.นางสาววรัญญา คำพวง  นักเรียนช้ัน ม.4/1 

    ครูผู้ฝึกซ้อม 1.นางมัณฑนา  โพธิ์สุวรรณ์ 2.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนุจรนิทร์  ดวงเวียง 
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2.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนนิเมช่ัน (2D Animation) ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับ 
   เหรียญเงิน  อันดับท่ี  7 

1.เด็กหญิงธิดาวรรณ ปั้นผ้ึง  นักเรียนช้ัน ม.2/1 
2.เด็กหญิงอริสา ครบเบ็ญจะ นักเรียนช้ัน ม.2/1 

    ครูผู้ฝึกซ้อม  1.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนุจรินทร์  ดวงเวียง 2.นางสาวฐิติชญา  ศรีบุญ 
 3.การแข่งขันออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับ 
                 เหรียญทอง  รางวัลชนะเลิศ 

1.นางสาวกฤติยาภรณ์ เกตุมณี  นักเรียนช้ัน ม.6/1 
2.นางสาวหทัยชนก พรหมศิริกุล นักเรียนช้ัน ม.6/1 

    ครูผู้ฝึกซ้อม 1.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนุจรินทร์  ดวงเวียง 2.นางสาวฐิติชญา  ศรีบุญ 
 4.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับ 
                 เหรียญทองแดง อันดับท่ี 8 

1.เด็กชายสิทธิชนะชัย ชินสกุลกานต์ นักเรียนช้ัน ม.2/1 
2.เด็กชายอนาคิน ทุนนานนท์ นักเรียนช้ัน ม.3/1 

    ครูผู้ฝึกซ้อม 1.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนุจรินทร์  ดวงเวียง 2.นายชาญชัย  แสงนิล 
 5.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับ 
                 เหรียญทองแดง อันดับท่ี  6 

1.เด็กหญิงกฤษณา สุทัศน์  นักเรียนช้ัน ม.1/4 
2.เด็กชายพีรพัฒน ์ เล่ียมใจดี นักเรียนช้ัน ม.3/1 

    ครูผู้ฝึกซ้อม 1.นางสุกันยา  บัวช่ืน 2.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนุจรนิทร์  ดวงเวียง  
 6.การแข่งขันการสร้าง Webpage  ประเภท Web Editor ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับ 
                 เหรียญทองแดง อันดับท่ี  11 

1.เด็กชายปัญจพล คุณเดช  นักเรียนช้ัน ม.2/3 
2.เด็กหญิงสุภนิดา อุ่นเมือง  นักเรียนช้ัน ม.1/4 

    ครูผู้ฝึกซ้อม 1.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนุจรินทร์  ดวงเวียง 2.นายชาญชัย  แสงนิล 
 7.การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 – ม.3 ได้รับรางวลัระดับเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

1.เด็กหญิงพัชร ี ศรีหงษ์  นักเรียนช้ัน ม.2/3 
2.เด็กหญิงวิรดา ศรีจันทร์ นักเรียนช้ัน ม.1/2 
3.เด็กหญิงศลิษา คล้ายมณี นักเรียนช้ัน ม.1/2 

    ครูผู้ฝึกซ้อม 1.นางสาวชญาณี  เยียระยงค์ 2.นางสาวอัญชลี  ทองเหมือน 
 8.การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4 – ม.6 ได้รับรางวลัระดับเหรียญทอง รางวัลชนะเลิศ 

1.นายสุขุม  บุญบำรุง นักเรียนช้ัน ม.4/1 
2.นางสาวสุพิชญา ชาวไร่  นักเรียนช้ัน ม.4/1 
3.นางสาวอมรรัตน ์ หงษ์แก้ว นักเรียนช้ัน ม.4/1 

    ครูผู้ฝึกซ้อม 1.นางสาวชญาณี  เยียระยงค์ 2.นางสาวอัญชลี  ทองเหมือน 
 9.การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไมธู้ปเทียนแพ ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
                  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 

1.เด็กหญิงจีราพร ขุนนุช  นักเรียนช้ัน ม.3/1 
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2.เด็กชายณัฐวุฒ ิ จิระโร  นักเรียนช้ัน ม.3/1 
3.เด็กหญิงนิลณเรศ ปลีดอก  นักเรียนช้ัน ม.2/3 
4.เด็กหญิงปราริตา ประสม  นักเรียนช้ัน ม.2/3 
5.เด็กหญิงฟ้าเอ็นดู เกรช ริคเก็ตส์ นักเรียนช้ัน ม.3/1 
6.เด็กหญิงอารีรัตน ์ โพธิ์งาม 

    ครูผู้ฝึกซ้อม 1.นางสาวชญาณี  เยียระยงค์     2.นางสาวอัญชลี  ทองเหมือน                    
                                       3. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนุจรนิทร์  ดวงเวียง 
 8. โรงเรียนปากท่อพิทยาคมได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 69 ประจำปี 2562  เมื่อวันท่ี 7 – 9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ  
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนอง
เสนาะ ม.4 – ม.6 

77.6 เงิน 15 นายอุกฤษฏ์  
วอนยิน 

นางณาฐญา   
บุญมาสา 

2 ศิลปะ –
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี     ม.
4 – ม.6 

90 ทอง 31 นายศิริพงศ์   
อ่อนเนียม 

นางสาวนลินทิพย์   
พูสุวรรณ์ 

3 ศิลปะ –
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.4 – ม.6 

88 ทอง 16 นายพงศกร  แสน
แก้ว 

นายรัตน์ธีระ   
โตสัจจวงศ์ 

4 ศิลปะ – ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.4 – ม.6 

79 เงิน 44 นางสาวรักษิณา 
ลิโท 

นายอนนท์  ทัฬหกิจ 

5 ศิลปะ – ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย     ลูก
กรุง ประเภทชาย ม.4 – ม.6 

71.66 เงิน 39 นายธีรภัทร  เดช
สุวรรณ 

นางสาวชญาณี         
เยียระยงค์ 
 
 

6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4 – ม.6 

68.8 ทองแดง 45 1.นางสาว
กฤตติยาภรณ์   
เกตุมณี 
2.นางสาวหทัย
ชนก พรพรหมศิริ
กุล 
 

1.ว่าที่ ร.ต.หญิง        
นุจรินทร์ ดวงเวียง 
2.นางสาวฐิติชญา      
ศรีบุญ 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักรสานไม้ไผ่  ม.4 – 

ม.6 
64.4 ทองแดง 37 1.นายสุขุม 

บุญบำรุง 
2.นางสาว
สุพิชญา  ชาวไร่ 
3.นางสาว
อมรรัตน์ 
หงษ์แก้ว 

1.นางสาวชญาณี  
เยียระยงค์ 
2.นางสาวอัญชลี  
ทองเหมือน 

 
 


