
 

 
 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
( Self – Assessment Report : SAR )  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                    โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
                                                          ต าบลพังตรุ  อ าเภอท่าม่วง   
                                                                    จังหวัดกาญจนบุรี 

 
                               ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

                              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                           กระทรวงศึกษาธิการ 
                                                            เอกสารล าดับท่ี ๑/๒๕๖๒ 



 ก รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

  โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ต้ังอยู่หมู่ ท่ี ๑ ต าบลพังตรุ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด      
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖        
มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน ๑ คน ข้าราชการครู  พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง จ านวน ๑๖ คน                        
ได้ด าเนินงานด้านการสร้ างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน                      
โดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 ๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
                  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ดี 
( ระดับ ๓ ) 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริการและการจัดการ ดี 
( ระดับ ๓ ) 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
( ระดับ ๓ ) 

 
 ๒. ผลการด าเนินงาน 
 ครูมีความรู้และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้เพราะครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการอบรมตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด และผ่านการอบรมจากหน่วยงานอื่น ๆ และ
ตามความสนใจ สามารถน าความรู้ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอน
ในห้องเรียน โรงเรียนมีความพร้อมท้ังด้านสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอน ส่ือ เทคโนโลยี มีความ
พร้อมด้านสัญญาณ Internet สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ทุกห้องเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือเรียน 
หนังสือเสริม ส่ือวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับนักเรียน จัดให้มีสภาพแวดล้อมท้ังภายนอกห้องเรียนท่ีสะอาด ร่มรื่น 
ภายในห้องเรียนมีระเบียบ สะอาด เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ใช้หลักธรรมา-              
ภิบาลและการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
อยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ในแต่ละระดับช้ัน มีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ                     
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล                        



 ข รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม               
ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ ตามมาตรฐานการศึกษาและสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๓. ระบุจุดเด่น จุดควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น  
    จุดเด่นมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ผู้ เรี ยนมี คุณลักษณะและค่านิยม ท่ี ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีความภูมิ ใจในท้องถิ่นและ                 
ความเป็นไทย ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี                   
ต่องานอาชีพ 

จุดเด่นมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริการและการจัดการ 
โรงเรียนมีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ จัดการประชุมแบบมี ส่วนร่วม ระดมสมอง                 

การประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการวิเคราะห์ SWOT                              
เพื่อปรับเปล่ียนและก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่ ง เน้นการพัฒนาให้ ผู้ เรี ยนมี คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตร                                     
ของสถานศึกษามีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผล               
การจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 

จุดเด่นมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
จุดควรพัฒนา 

จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ                        
( คะแนน O – NET ) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศต้องพัฒนาผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติให้สูงขึ้น 

จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนควรสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ ด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา

และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 



 ค รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูควรเห็นความส าคัญของการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียน                     
การสอนท่ีสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บูรณาการร่วมกันกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ                          
เพื่อลดภาระช้ินงานและส่งเสริมนักเรียนได้ตรงตามศักยภาพของนักเรียน น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม                      
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ ๑ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

แผนปฏิบัติงานที่ ๒ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรม 

แผนปฏิบัติงานที่ ๓ ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดรับกับแผนปฏิบัติงานท่ี 

๑ และ ๒ โดยรายวิชาเพิ่มเติมให้มี ภาษาต่างประเทศท่ี ๓ และ ๔ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ

การศึกษา มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเรียนรู้และการบูรณาการสู่การสร้างรายได้ และ

การส่งเสริมการเป็นนักกีฬาอาชีพ 

แผนปฏิบัติงานที่ ๔ พัฒนารูปแบบระบบบริหารจัดการสถานศึกษา PTR - MODEL ( Participative 

management Technology education Reinvention ) มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนการเรียนการ

สอน จัดท าผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครูและนักเรียน ตลอดจนเป็นคลังส่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน์  

  แผนปฏิบัติงานที่ ๕ แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เป็นผู้ท่ีมีอัตลักษณ์ใน

ด้าน การแต่งกายหมดจด มารยาทงามงด มธุรสวาจา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 

แผนปฏิบัติงานที่ ๖ แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านกีฬาอาชีพ 

  แผนปฏิบัติงานที่ ๗ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา

ให้ครอบคลุม ท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติงานที่ ๘ แผนพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้อง E - Learning ห้องฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ 

และศูนย์การเรียนรู้เฉพาะวิชา 

แผนปฏิบัติงานที่ ๙ แผนจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



 ง รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

ค ำน ำ 

 
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์                 
ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  
เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ ๑) คุณภาพของผู้เรียน  
๒) กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓) กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ               
เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน  ) ต่อไป 
     ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑                                         
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป 
 
 
                       ( นายบุญเลิศ    แสวงทอง ) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รงัสรรค์ 
                             ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 



 
จ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

สารบัญ 

                                                                                                                                                                    
ส่วนที่                 หน้า 
 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร         ก 
 ค าน า           ง 
 สารบัญ           จ 
๑.ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา          ๑ 
 - ข้อมูลท่ัวไป           ๑  

- ข้อมูลครูและบุคลากร                  ๖ 
 - ข้อมูลนักเรียน                    ๗ 
 - สรุปข้อมลูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา                                    ๘
 - ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน                        ๑๐           
 - สภาพชุมชนโดยรวม                 ๑๒          
 - สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ            ๑๔ 
๒.ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                         ๑๙ 
 - มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน                ๑๙ 
 - มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ              ๒๕
 - มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ           ๒๗ 
 - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                   ๒๘ 
         ปีการศึกษา ๒๕๖๑         
๓.สรุปผลและแนวทางการพัฒนา                                                                       ๒๙ 

- สรุปผล                   ๒๙ 
 - แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น                ๓๑ 
๔.ภาคผนวก                             ๓๒ 
 - ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย             ๓๓ 
 - แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปี            ๓๙ 
             ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - รางวัลท่ีสถานศึกษาได้รับ         ๔๖ 
 
  



 

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
๑.๑ข้อมูลทั่วไป 
  ช่ือโรงเรียน โรงเรียนพังตรุราษฎร์รั งสรรค์  ท่ี ต้ัง หมู่ ท่ี  ๑ ต าบลพังตรุ  อ าเภอท่าม่วง                      
จังหวัดกาญจนบุรี๗๑๑๑๐สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ส านักงานคณะกรรมการ-
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. ๐๓๔ – ๙๑๙๕๕๐ e-mail : ptr@sesao8.go.th website : www.ptr.ac.th                       
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เนื้อท่ี ๓๒ ไร่ ๒ งาน  ๙๘ ตารางวา                   
เขตพื้นท่ีบริการ ต าบลพังตรุ หมู่ท่ี ๑ – ๙  ต าบลท่าตะคร้อ หมู่ท่ี ๑ – ๗  ต าบลบ้านใหม่ หมู่ท่ี ๑ ,๔ – ๑๐ 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๑ – ๖ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ส านักงานคณะกรรมการ-การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๑ (ริมคันคลองชลประทาน ๒ อาร์ ห่างจากตลาดส ารองประมาณ 
๕๐๐ เมตร) ต าบลพังตรุ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 สาเหตุท่ีจัดต้ัง เนื่องจากนักเรียนในชุมชนใกล้เคียงมีเป็นจ านวนมากท่ีต้องเดินทางออกไป
ศึกษาต่อยังโรงเรียนประจ าอ าเภอ ซึ่งเป็นปัญหาแก่ผู้ปกครองนักเรียนและตัวนักเรียนเองอย่างมาก เช่น  
 ๑. ผู้ปกครองนักเรียนห่วงใยนักเรียนเกี่ยวกับสวัสดิภาพของการเดินทาง ซึ่งการเดินทาง
ของนักเรียนมักจะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือเรือยนต์ท่ีข้ามฟากรับ - ส่งอยู่เสมอ 
 ๒. ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายสูงเกี่ยวกับการเดินทาง เนื่องจากไม่มีรถประจ าทาง 
 ๓. ผู้ปกครองไม่อาจสนับสนุนให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาต่อท่ีอื่น เนื่องจากต้องเสีย                
ค่าใช้จ่ายสูง 
      ๔. นักเรียนของชุมชนในฝ่ังขวาของแม่น้ าแม่กลองมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกท้ังยังไม่
มีโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีอยู่ใกล้เคียง ซึ่งน่าจะได้กระจายการศึกษาออกมาสู่ท้องถิ่นแถบนี้บ้าง                                  
ด้วยสาเหตุดังกล่าวและอีกหลายๆสาเหตุ ท าให้ประชาชนต้องการเห็นการศึกษาของชาติเจริญก้าวหน้า
พร้อมท้ังให้ท้องถิ่นนี้เจริญด้วย  จึงได้ต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นเพื่อบุตรหลาน  เพื่อท้องถิ่นและ
ประเทศชาติต่อไปภายใต้การน าของข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และคหบดีในขณะนั้นดังนี้ 

๑.  นายณรงค์ แสงสุริยงค์ นายอ าเภอท่าม่วง 
๒.  นายเฉลียว  กาญจนฉายา ศึกษาธิการอ าเภอท่าม่วง 
๓.  ก านันอุดม จันทร์เพ็ญ ก านันต าบลพังตรุ 
๔.  นายจรัส  วงศ์ประเสริฐ อดีตครูใหญ่โรงเรียนตลาดส ารอง 
๕.  นายณรงค์ พงษ์พัว  ครูใหญ่โรงเรียนตลาดส ารอง 
๖.  กรรมการศึกษาโรงเรียนตลาดส ารองและชาวบ้านตลาดส ารอง- 

คณะบุคคลดังกล่าวท าหนังสือยื่นเสนอตามล าดับจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
ขออนุญาตต้ังโรงเรียน ก่อนจะได้รับอนุมัตินั้นท่านก านันอุดม  จันทร์เพ็ญครูณรงค์ พงษ์พัวและกรรม
การศึกษาโรงเรียนตลาดส ารองได้พยายามติดตามเรื่องในกรมสามัญศึกษา จนกระท่ังได้มีป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดต้ังโรงเรียนรัฐบาล ลงวันท่ี ๑๔พฤษภาคม๒๕๑๙โดย ฯพณฯ               

mailto:ptr@sesao8.go.th


 

๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

รมต.พลตรีศิริ  ศิริโยธิน และให้เปิดเรียนในวันท่ี ๑มิถุนายน ๒๕๑๙จ านวน ๒ห้องเรียน และได้แต่งต้ัง
นายชาลี พงษ์พัว ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี                        
มารักษาการแทนในต าแหน่งครูใหญ่ เปิดท าการสอนในวันท่ี ๑มิถุนายน๒๕๑๙ซึ่งมีนักเรียน๒ห้องเรียน 
จ านวน ๕๖ คน หญิง ๓๐ คน ชาย ๒๖ คน อาศัยห้องเรียน ๒ ห้องของโรงเรียนตลาดส ารอง 
 การเรียนการสอนในตอนแรกมีครู ใหญ่เพียงคนเดียว แต่ได้อาศัยครูใหญ่ณรงค์ พงษ์พัว  
ครูใหญ่โรงเรียนตลาดส ารอง ได้กรุณาให้ครูมาช่วยท าการสอนเป็นรายวิชารายช่ัวโมง เพื่อแก้ปัญหา
โรงเรียนท่ีมี ๒ห้องเรียน แต่มีครูใหญ่คนเดียว  เนื่องจากขาดก าลังครู ทางโรงเรียนได้ติดต่อครูมาช่วย
สอน ๒คนโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ คือ นายสมบัติ สมรูป และนางสาวกาวิลยา ณ เชียงใหม่ จนกระท่ัง
เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๑๙กรมสามัญศึกษาได้ให้อัตราครูบรรจุใหม่ ๓อัตราส าหรับเรื่องท่ีดินอันเป็นท่ีต้ัง
ของโรงเรียนทางคณะกรรมการศึกษาได้หาเงินจัดซื้อท่ีเพื่อต้ังโรงเรียนจาก 
 ๑.  นางกุ่ย จันทร์พูลพงษ์  ๑๗ ไร่ 
 ๒.  นายแกละ หลิวฉอย  ๓ ไร่ 
 ๓.  นายโชติ จันทร์เพ็ญ  ๓ ไร่ 
 ๔.  ผู้ใหญ่บุญสม สมบูรณ์   ๗ ไร่ 
 ๕.  นายณรงค์ พงษ์พัว (ยกให)้  ๑ ไร่ 
 รวมท่ีดินของโรงเรียน     ๓๑ ไร่ 
 โรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์จากสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต ๗ บริจาคเงินเป็นจ านวน 
๔๓๐,๐๐๐ บาท (ส่ีแสนสามหมื่นบาทถ้วน) สร้างอาคารถาวรแบบ ๐๑๗ จ านวน ๔ ห้องเรียน 
 ครูใหญ่คนแรก คือ นายชาลี พงษ์พัว 

ผู้อ านวยการคนปัจจุบัน คือนายบุญเลิศ    แสวงทอง 
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แผนผังโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. หอนาฬิกา  
2. หอประชุม 
3. เสาธง 
4. สวนสุขภาพ 

 

5. สนามฟุตบอล 
6. อาคาร 1 

 

7. โรงจอดรถครู 
8. สนามเปตอง 

 

9. ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
10. อาคาร 2 

 

11. อาคารชั่วคราว 
12. อาคาร 3 
13. โรงอาหาร 

 

14. อาคาร 4  
15. บ้านพักภารโรง 
16. ห้องน้ านักเรียนชาย 
17. แท็งก์น้ า 
18. แปลงเกษตร 
19. ศาลากลางน้ า 
20. สระน้ า 
21. ซุ้มพระ 
22. อาคารคหกรรมศิลป์ 
23. อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ 
24. ห้องน้ านักเรียนหญิง 

 

25. บ้านพักครู  

  

  

  

  

  
  
  
  

N 



 

๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
      

 
            
    
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
วิสัยทัศน์ 

ชมรมศิษย์เก่า 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
นายสมปอง  ผอ่งใส 

(หัวหน้า) 
กลุ่มงานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 
- งานพัฒนาหลักสูตรและ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานห้องสมุด 
- งานวิจัยและสื่อนวัตกรรม 
- งานแนะแนวและ 
ทุนการศึกษา 
- งานส่งเสริมความสามารถ
พิเศษของนักเรียน 
กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 
- งานนิเทศการศึกษา 
- นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
กลุ่มงานวัดผลประเมินผล
และทะเบียนนักเรียน 
- งานวัดผลประเมินผล 
และการเทียบโอน 
- งาน GPA และงานข้อมูล
นักเรียนและสถานศึกษา 
- งานทะเบียนนักเรียน 
 งานรับนักเรียน  
กลุ่มงานประกันคุณภาพ 
- งานแผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- งานสารสนเทศ 
- งานติดตาม ประเมินผล
ประกันคุณภาพ 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางทัศนีย์ ระเบียบแหวน 

(หัวหน้า) 
กลุ่มงานนโยบายและแผน 
- งานงบประมาณและแผนงาน 
- งานจัดท าแผนปฏิบัติการ 
- งานตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- งานข้อมูลนักเรียนและ
สถานศึกษา 

กลุ่มงานบริหารสนิทรพัย ์
- งานจัดระบบควบคุมภายใน 
- งานการเงินและการบัญช ี
- งานกองทุนกู้ยืม 
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน 
- งานตรวจสอบบัญชีเงิน
งบประมาณ 
- งานพัสดุและสินทรัพย์ 

 

กลุ่มบริหารบุคคล 
นางรุ้งทพิย์  ผอ่งใส 

(หัวหน้า) 
กลุ่มงานบุคลากร 
- งานวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 
- งานการสรรหาและบรรจแุต่งต้ัง 
- งานประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
- งานวิจัยและการรักษาวินัย 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร 
- งานฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากร 
- งานสวัสดิการบุคลากร 
- งานส่งเสริมสมรรถนะและวิทย
ฐานะ 
- งานประสานชุมชน 
หน่วยงานอื่น ๆ  
- งานกิจกรรมสหกรณ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ ์
- งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- งานเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นางสุกญัญา  โครพ 

(หัวหน้า) 
กลุ่มงานธุรการ 
- งานสารบรรณ 
- งานธุรการ 
- งานเลขานุการ 
- งานเวรยามรักษาสถานที่
ราชการ 

กลุ่มงานกิจกรรมนกัเรียน 
- งานพฤติกรรมนักเรียน 
- งานสภานักเรียน 
- งานครูเวรประจ าวัน 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 
- งานปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
- งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
นักเรียน 

กลุ่มงานอาคารสถานทีแ่ละ
สิ่งแวดล้อม 
- งานดูแลอาคารสถานที่                
และสิ่งแวดล้อม 
- งานเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
- งานนักการภารโรง 
 

สถาบันการศึกษาร่วมพัฒนา 



 

๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เป็นโรงเรียนการศึกษาดีเด่น ส่ิงแวดล้อมดี 
นักเรียนมีคุณธรรม น าวิถีพอเพียง หลีกเล่ียงส่ิงเสพติด มีจิตสาธารณะ 
พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมตามแนวทางโรงเรียนสุจริตมีจริยธรรมและ      

จิตสาธารณะ 
๓. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
๕. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมบูรณาการปูองกันส่ิงเสพติดและอบายมุข 

เป้าประสงค ์
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการสูงขึ้นคิดและแก้ปัญหาเป็น ปรับตัวเข้ากับสภาพการ

เปล่ียนแปลงของสังคม 
๒. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนสุจริตคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์                                

มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม 
๓. นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น                    

และส่ิงแวดล้อมสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๔. นักเรียนมีความตระหนักถึงโทษ รู้วิธีปูองกันและหลีกเล่ียงส่ิงเสพติดและอบายมุข 
๕. จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น นักเรียนมีโอกาสในการเข้าถึง

การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
๖. มีเครือข่ายการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน 
๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
อัตลักษณ์ของนักเรียน 

มีจิตสาธารณะ 
เอกลักษณข์องสถานศึกษา 
 ภูมิทัศน์ดี   ชีวีปลอดภัย 
มาตรการส่งเสริม 
 ๑. โครงการส่ิงแวดล้อมท่ีดี โรงเรียนและชุมชนน่ามอง 
 ๒. โครงการยุวชนประกันภัย 
 
 
 
 
 



 

๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา การจัดระบบโครงสร้างการจัดการ      
ครบวงจร  คือ วางระบบ ท าตามระบบ  ตรวจสอบประเมิน  และแก้ไขพัฒนา 
 ๑. การวางระบบการด าเนินการ (Plan) โดยการวางระบบการพัฒนาผู้เรียนเป็นกระบวนการ                   
มีข้ันตอนการด าเนินการ  มีวิธีการปฏิบัติ  และมีการบันทึกการพัฒนาเป็นปัจจุบัน 
 ๒. การน าระบบสู่การปฏิบัติ (Do) โดยการปฏิบัติตามระบบท่ีวางไว้พร้อมกับการบันทึกข้อมูล 
 ๓. การตรวจสอบประเมิน (Check) โดยการประเมินผลการพัฒนาด้วยตนเอง โดยนักเรียน       
ผู้ปกครองนักเรียนและการประเมินผลจากฝุายบริหารการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Action) โดยการน าผลการประเมินมาแก้ไขพัฒนา
ระบบท้ังยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน  โครงการ แผนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในช้ันเรียนและ                         
การประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ ( กลยุทธ์ ) ของโรงเรียน 
 ๑.พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๒. เปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น 
 ๓. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุมทุกด้าน 
 ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่ อการบริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 ๕. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๑.๒ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อืน่ ๆ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑ ๑๓ ๑ ๒ ๒ 

  
๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๖.๒๕ % 

๕๖.๒๕ % 

๓๗.๕๐ % 

มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท 



 

๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

๓) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑. การบริหารการศึกษา ๑ - 
๒. คณิตศาสตร์ ๒ ๑๗ 
๓. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ๒ ๒๐ 
๔. ภาษาไทย ๒ ๒๒ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๓ ๑๖ 
๖. สังคมศึกษา ๑ ๒๑ 
๗. เทคโนโลยีการศึกษา ๑ ๒๑ 
๘. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ๑ ๑๙ 
๘. พลศึกษา ๑ ๑๙ 
๙. การสอนศิลปะ ๑ ๑๙ 
๑๐. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๑ ๒๐ 
๑๑.คอมพิวเตอร์ศึกษา ๒ ๒๐ 

รวม ๑๘ - 
 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๑๕๙ คน( ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ )  

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

ทั้งหมด 
จ านวนห้อง ๑ ๒ ๒ ๕ ๑ ๑ ๑ ๓ ๘ 

เพศ 
ชาย ๑๙ ๑๙ ๒๙ ๖๗ ๕ ๖ ๔ ๑๕ ๘๒ 
หญิง ๑๔ ๑๑ ๒๓ ๔๘ ๗ ๑๓ ๙ ๒๙ ๗๗ 

รวม ๓๓ ๓๐ ๕๒ ๑๑๕ ๑๒ ๑๙ ๑๓ ๔๔ ๑๕๙ 
เฉลี่ยต่อห้อง ๓๓:๑ ๑๕:๑ ๒๖:๑ - ๑๒:๑ ๑๙:๑ ๑๓:๑ - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
         ๑) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น 

รายวิชา 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ม.๑ ๑๑ ๑ ๗ ๒๐ ๓๐ ๓๐ ๑๑ ๕ 
ม.๒ ๒ ๑ ๒ ๗ ๒๒ ๒๔ ๖ ๔ 

ม.๓ ๑๔ ๑๐ ๑๕ ๑๔ ๒๖ ๑๖ ๑๔ ๓ 

ม.๔ ๒ ๕ ๑ ๑ ๙ ๕ ๗ ๓ 

ม.๕ ๑๔ ๘ ๖ ๑๓ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๗ 

ม.๖ ๗ ๑ ๑ ๗ ๑๓ ๑๒ ๗ ๔ 

รวม ๕๐ ๒๖ ๓๒ ๖๒ ๑๑๘ ๑๐๕ ๖๓ ๒๖ 

ร้อยละ ๓๕.๔๖ ๑๘.๔๔ ๒๒.๗๐ ๔๓.๙๗ ๘๓.๖๙ ๗๔.๔๗ ๔๔.๖๘ ๑๘.๑๔ 

 
      ๒) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๓๔ ๐ ๖ ๑๑ ๑๗ ๒๘ ๘๒.๓๕ 
ม.๒ ๒๖ ๐ ๕ ๙ ๑๒ ๒๑ ๘๐.๗๗ 
ม.๓ ๓๙ ๐ ๘ ๑๘ ๑๓ ๓๑ ๗๙.๔๙ 
ม.๔ ๑๐ ๐ ๐ ๔ ๖ ๑๐ ๑๐๐ 
ม.๕ ๑๙ ๐ ๐ ๙ ๑๐ ๑๙ ๑๐๐ 
ม.๖ ๑๓ ๐ ๐ ๖ ๗ ๑๓ ๑๐๐ 

รวม ๑๔๑ ๐ ๑๙ ๕๗ ๖๕ ๑๒๒ ๘๖.๕๒ 

 
      
 



 

๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 ๓) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๓๔ ๐ ๑ ๑๐ ๒๓ ๓๓ ๖๗.๖๕ 

ม.๒ ๒๖ ๐ ๐ ๓ ๒๓ ๒๖ ๘๘.๔๖ 
ม.๓ ๓๙ ๐ ๐ ๙ ๓๐ ๓๙ ๗๖.๙๒ 
ม.๔ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 
ม.๕ ๑๙ ๐ ๐ ๐ ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 
ม.๖ ๑๓ ๐ ๐ ๒ ๑๑ ๑๓ ๘๔.๖๒ 

รวม ๑๔๑ ๐ ๑ ๒๔ ๑๑๖ ๑๔๐ ๘๒.๒๗ 

 
 ๔) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๐ ๓ ๓๒ ๔ ๓๖ ๙๒.๓๑ 
๒. ความสามารถในการคิด ๐ ๕ ๒๒ ๑๒ ๓๔ ๘๗.๑๘ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๐ ๒๓ ๑๑ ๕ ๑๖ ๔๑.๐๓ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

๐ ๒๑ ๑๒ ๖ ๑๘ ๔๖.๑๕ 

๕. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

๐ ๕ ๑๖ ๑๘ ๓๔ ๘๗.๑๘ 

สรุปรวม ๐ ๒ ๒๓ ๑๔ ๓๗ ๙๔.๘๗ 

 

 

 

 

 



 

๑๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 ๕) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๐ ๐ ๗ ๖ ๑๓ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถในการคิด ๐ ๐ ๗ ๖ ๑๓ ๑๐๐ 
๓. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

๐ ๐ ๖ ๗ ๑๓ ๑๐๐ 

๔. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

๐ ๐ ๗ ๖ ๑๓ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

๐ ๐ ๖ ๗ ๑๓ ๑๐๐ 

สรุปรวม ๐ ๐ ๗ ๖ ๑๓ ๑๐๐ 

 
 
๑.๕ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
        ๑) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พัฒนาการของ
โรงเรียน 

ภาษาไทย ๓๓.๔๑ ๔๕.๗๑ ๑๒.๓๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๙.๘๒ ๒๔.๑๑ ๔.๒๙ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๑๘ ๓๐.๐๐ ๑.๘๒ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๓๖ ๒๕.๗๙ - ๑.๕๗ 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

        ๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา๒๕๖๑ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๕.๗๑ ๕๕.๐๔ ๕๔.๔๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๔.๑๑ ๓๐.๒๘ ๓๐.๐๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๐๐ ๓๖.๔๓ ๓๖.๑๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๗๙ ๒๙.๑๐ ๒๙.๔๕ 
 
๑.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
๑.๗ สภาพชุมชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม                   
กสิกรรมและการเล้ียงสัตว์ ท่ีเหลือมีอาชีพรับจ้างและท างานประจ าท้ังราชการและรัฐวิสาหกิจ  โรงเรียน
อยู่ศูนย์กลางของชุมชน จึงเป็นจุดท่ีชุมชนมาใช้งานบ่อย ท าให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือช่วยเหลือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นไปด้วยดี ได้รับการสนับสนุนทุกด้าน ตลอดจนได้รับการสนับสนุน
งบประมาณด าเนินโครงการต่าง ๆ จากเทศบาลต าบลส ารองเป็นประจ าทุกปีมีประชากรประมาณ 
๑,๘๗๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดตลาดส ารองพันธาราม  โรงเรียนตลาดส ารอง  
เทศบาลต าบลส ารอง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตลาดส ารอง  การไฟฟูาส่วนภูมิภาคบ้าน
ตลาดส ารอง  วัดล าส ารอง  หอศิลป์เอมเจริญ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร อาชีพหลักของชุมชน คือ 
เกษตรกรรมและเล้ียงสัตว์  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จัก
โดยท่ัวไป คือ ประเพณีท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีวันสงกรานต์  ประเพณีเวียนเทียนวัน

๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 
๙๐ 

๑๐๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

1๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ร้อ
ยล

ะ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 



 

๑๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

ส าคัญทางพุทธศาสนา  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประเพณีลอย
กระทง ฯ 
     ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมและ 
เล้ียงสัตว์  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี         
๓๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาทจ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  ๔ คน 
 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาสของโรงเรียน  โรงเรียนต้ังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ หอศิลป์เอมเจริญ วัดหนองส ารอง                 
วัดตลาดส ารองพันธาราม  ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร  ซึ่งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่าง
ดี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการต่าง ๆ จากเทศบาลต าบลส ารองอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อจ ากัดของโรงเรียนนักเรียนท่ีมาเข้าเรียนผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจนส่วน
ผู้ปกครองท่ีมีฐานะดีจะส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในเมือง  ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพไม่มีเวลาให้กับ
ลูกหลานและทางโรงเรียน  ดังนั้นการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนโดยเฉพาะด้านงบประมาณจึงมี             
ไม่มากนัก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

๑.๘ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา (รอบสาม) 

 
การรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
   -  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ ๘๐คะแนนขึ้นไป                         ใช่   ไม่ใช่ 
   -  มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี                  ใช่  ไม่ใช่ 
-  ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน        ใช่   ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
( มัธยมศึกษา ) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

 
๑๐.๐๐ 

 
๙.๕๓ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๒๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๕๑ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๖๘ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๔.๙๙ ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๓.๘๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
               ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๖๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ    
              และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น 
                 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของ 
                 สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน    
                 รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 
                 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 



 

๑๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  โอกาส  อุปสรรค และข้อแสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม 
จุดเด่น 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เนื่องจากได้รับการปฏิบัติตนในการออก าลังกาย 
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ มีความสามารถด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ผู้เรียนมีความประพฤติดี เป็นลูก
ท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยเฉพาะความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และมีจิตอาสา ส่งผลให้เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนอย่างเด่นชัด นอกจากนี้สถานศึกษา                       
ยังด าเนินการพัฒนา มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษาตามเอกลักษณ์ท่ีก าหนด คือ 
ภูมิทัศน์ดี ชีวีปลอดภัย ส่งผลให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ร่มรื่น สวยงาม รวมท้ังสถานศึกษา
ด าเนินงานตามโครงการพิเศษคือ โครงการยุวชนประกันภัยเป็นผลส าเร็จ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ
ปูองกันอุบัติภัยต่าง ๆ ปฏิบัติตามกฎจราจรรวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันภัย 
ประโยชน์ของการประกันภัย การด าเนินการเกี่ยวกับการปูองกันภัยหลังจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 

๒. ด้านการบริหารจัดการ 
 ไม่ม ี
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ไม่ม ี
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ไม่ม ี

จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑) ผู้เรียนส่วนหนึ่งยังมีความสามารถในการอ่านและการใช้เทคโนโลยีน้อยและยังมี
ความสามารถด้านการคิดไม่ดีเท่าท่ีควร 
  ๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและ
พลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศ มีคุณภาพระดับต้องปรับปรุง และกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ภาษาไทย มีคุณภาพระดับพอใช้ 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการ 
  ๑)  ผู้บริหารยังไม่ได้น าผลการประเมินไปพัฒนางานด้านการบริหารท่ัวไป คณะกรรมการ
สถานศึกษายังไม่ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนในเขตบริการได้เข้าเรียนในสถานศึกษาเท่าท่ีควร 
  ๒)  สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาการศึกษาไม่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา              
ในทศวรรษท่ีสอง ( พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ ) 

 
 



 

๑๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูยังไม่ได้น าผลการประเมินผู้เรียนมาหาแนวทางแก้ไขการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้

อย่างเต็มศักยภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ไม่ม ี

โอกาส 
 ๑. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
รวมท้ังเทศบาลต าบลส ารองให้งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานตามโครงการ 
 ๒. สถานศึกษาต้ังอยู่ในชุมชน การคมนาคมสะดวก การติดต่อส่ือสารสะดวกรวดเร็ว 
 ๓. สถานศึกษาอยู่ใกล้กับแหล่งเรียนรู้ได้แก่ หอศิลป์เอมเจริญ วัดหนองส ารอง วัดตลาดส ารอง                
พันธาราม ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี ทะเลน้ าจืดและฟาร์มนกกระจอกเทศ 
อุปสรรค 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีเวลาอบรมส่ังสอนบุตรหลาน เพราะต้องประกอบอาชีพ ไม่มี
วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ รวมท้ังผู้เรียนต้องช่วยพ่อ แม่ ผู้ปกครองท างานอาชีพด้วยหลังเลิกเรียนและในวันหยุด 
การเรียนรู้เมื่ออยู่ท่ีบ้านจึงมีน้อยมาก โดยเฉพาะการเรียนรู้จากเทคโนโลยีต่าง  ๆเนื่องจากไม่มีเวลา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประคุณภาพการศึกษา                     
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
        ๑) ผู้เรียนควรได้รับทักษะการส่งเสริมการอ่านควบคู่กับการใช้ส่ือเทคโนโลยี โดยครูจัดกิจกรรม      
ท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุด หรือจากส่ือเทคโนโลยีและให้สรุปองค์ความรู้ท่ีได้
จากการอ่านในรูปของ  Mind  Mapping  หรือเขียนสรุปประเด็นเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน 
รวมท้ังควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเขียนความเรียงท่ีเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และน าผลงานไปจัดท าปูายนิเทศให้
ผู้เรียนคนอื่น  ๆได้อ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

      ๒) ผู้เรียนทุกคนควรได้รับการพัฒนาให้เกิดทักษะในด้านการคิด โดยบูรณาการให้ผู้เรียน         
ได้แสดง ได้ปฏิบัติ ใช้ทักษะการอ่านเช่ือมโยงกับทักษะการคิดออกมาเป็นผลงาน เช่น การเขียนเรื่องส้ัน                 
การสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ด้วยวิธีแปลกใหม่ได้หลากหลาย และควรได้รับการพัฒนาระบบการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทักษะการคิดวิเคราะห์ การท าซ้ า ๆ การปลูกฝังความรับผิดชอบ 
ประเมินตนเอง ให้ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมกันศึกษาเทคนิคและการออกแบบการเรียนรู้ ท่ีชัดเจน 
เหมาะสมเต็มตามศักยภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกคน 
       ๓) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะกลุ่มสาระ             
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ                
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีระดับคุณภาพต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วนและต้องปรับปรุงรวมถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีคุณภาพพอใช้ โดยผู้บริหาร
และครูต้องร่วมมือกันก าหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยศึกษาปัญหาและสาเหตุ                  



 

๑๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

ท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ และน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงข้อสอบของ
สถานศึกษาให้ครอบคลุมตัวช้ีวัดตามหลักสูตร โดยเฉพาะผู้เรียนท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ควรได้รับการ
ซ่อมเสริมอย่างจริงจังและตรงประเด็น โดยครูผู้สอนต้องบันทึกผลหลังสอนให้ชัดเจน และวิเคราะห์              
หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน ปรับปรุงวิธีการสอนของครู และผู้บริหารและครูควรถือว่าการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีต้องแก้ไขอย่างจริงจัง โดยร่วมกันวิเคราะห์
หาแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การติวเข้ม การเข้าค่ายวิชาการ การสอน
ซ่อมเสริม การฝึกทักษะกระบวนการคิดเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
      ๑) ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการประเมินเพื่อพัฒนาท้ังในด้านพัฒนาประสิทธิภาพ             
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาด้านวิชาการ รวมทั้งการประเมินงานตามโครงสร้างการบริหารของ
สถานศึกษาท้ัง ๔ ฝุายงาน พร้อมท้ังสรุปผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพื่อจะได้หา
แนวทางร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
      ๒) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรร่วมมือกับทางสถานศึกษาหาวิธีการรณรงค์
ส่งเสริมให้ผู้เรียนในเขตบริการเข้ามาเรียนให้มากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ จูงใจให้ชุมชนในเขตบริการ
เห็นส่วนดีของการมาเรียนในสถานศึกษาใกล้บ้าน พร้อมกับร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้มีจุดเด่นในการ
มีกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งให้ชุมชนสนใจและเห็นคุณค่าในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน 
     ๓) สถานศึกษาควรร่วมกันศึกษาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง                       
( พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ ) ให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานให้สอดคล้องครบถ้วนท้ัง ๔ ด้าน 
โดยการพัฒนาครู ผู้เรียน และการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นจากการพัฒนาอยู่แล้ว และควรพัฒนาด้าน
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น จัดให้มีมุมการเรียนรู้อาเซียน พัฒนา
ห้องสมุดให้เป็น E – learning ท่ีสมบูรณ์ พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้จากเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นต้น 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๑) สถานศึกษาควรมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเป็นประจ าและ                  
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายสะท้อนผลส าเร็จและปัญหาอุปสรรค                
แล้วสรุปผลเพื่อวางแผนส่งเสริมให้ครูแต่ละคนได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุดและเป็นการ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้งทุกปีการศึกษา มีการก าหนดขอบข่าย
ผลการประเมิน สร้างแผนประเมิน ก าหนดปฏิทินด าเนินงานให้ชัดเจนต่อเนื่อง 
     ๒) ครูควรจัดระบบและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยก าหนดเปูาหมาย การวัดผลประเมินผล
เครื่องมือวัดผลท่ีเป็นปรนัย  เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น                  
อย่างเร่งด่วน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงขึ้น มีแบบการประเมินโครงการ/กิจกรรมเพื่อปรับปรุงผลผลิต               
ด้านผู้เรียน ระยะเวลาท่ีก าหนดให้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการ การออกแบบการเรียนรู้ การตรวจสอบ
สมรรถนะของผู้เรียนให้ชัดเจน 



 

๑๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

             ๓) ครูควรน าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจบทเรียนเพื่อน ามา
แก้ไขให้ตรงจุด และควรน าผลการทดสอบระดับชาติ ( O – NET ) มาตรวจสอบว่าการได้มาของคะแนน                     
ท่ีต่ าเพราะอะไร  โดยเปรียบเทียบวิเคราะห์หาสาเหตุ ตรวจสอบกับหลักสูตรและการจัดการสอนของครู
ให้ชัดเจน น าผลการวิเคราะห์มาปรับการสอนและพัฒนาการเรียนของผู้เรียนให้ต่อเนื่อง 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
        สถานศึกษาให้ความส าคัญในการประกันคุณภาพภายใน ร่วมมือ ร่วมใจกันด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ส่งผลให้มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก                   
แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาควรร่วมมือกันในการด าเนินงานตามมาตรฐานของ
การประกันคุณภาพภายใน ๑๕ มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  และน าผลจากการประเมินมาร่วมกันวิเคราะห์                    
หาแนวทางแก้ไขให้ผลการด าเนินงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ยังมีคุณภาพไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ท้ังผลการทดสอบระดับสถานศึกษาและ
ผลการทดสอบระดับชาติ 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี ( Good Practice ) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 การด าเนินงานตามโครงการยุวชนประกันภัย ซึ่งให้ผู้เรียนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันภัยประเภทต่าง ๆ รวมท้ังทราบวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุว่าจะต้องท าอย่างไร                
ในการประกันภัยและวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ 
 
 
  
 
 



 
๑๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

ส่วนท่ี  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน                
ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการ
จัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด การเรียนรู้แบบโครงงาน             
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีมาตรฐาน                
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการ               
น าเทคนิควิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้
และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้อง E – Learning ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ห้องศูนย์การเรียนรู้ประกันภัย ฯ มีการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ 
 นอกจากนี้โรงเรียนได้การด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่าง                  
มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดค่ายคุณธรรม                
- จริยธรรมกับนักเรียนทุกระดับช้ัน ทุกปีการศึกษา จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย เน้นให้ผู้เรียน                
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ และมีจิตสาธารณะเพื่อให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน มีระบบ
การแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและ         
มีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษา จัดโครงการส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
โรงเรียนและชุมชนน่ามองเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อมรอบตัว และจัดโครงการ
ยุวชนประกันภัยให้ความรู้เรื่องการประกันภัยเพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและน าไป                   
ปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีว่า ภูมิทัศน์ดี ชีวีปลอดภัย 
 
 



 
๑๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

๒. ผลการด าเนินการ  
    ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และ                
การคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ัน มีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ 
ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และ                
มีคุณธรรม มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ตามมาตรฐานการศึกษาและสมรรถนะของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมิน             
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
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ม.๑ ๑๑ ๑ ๗ ๒๐ ๓๐ ๓๐ ๑๑ ๕ 
ม.๒ ๒ ๑ ๒ ๗ ๒๒ ๒๔ ๖ ๔ 

ม.๓ ๑๔ ๑๐ ๑๕ ๑๔ ๒๖ ๑๖ ๑๔ ๓ 

ม.๔ ๒ ๕ ๑ ๑ ๙ ๕ ๗ ๓ 

ม.๕ ๑๔ ๘ ๖ ๑๓ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๗ 

ม.๖ ๗ ๑ ๑ ๗ ๑๓ ๑๒ ๗ ๔ 

รวม ๕๐ ๒๖ ๓๒ ๖๒ ๑๑๘ ๑๐๕ ๖๓ ๒๖ 

ร้อยละ ๓๕.๔๖ ๑๘.๔๔ ๒๒.๗๐ ๔๓.๙๗ ๘๓.๖๙ ๗๔.๔๗ ๔๔.๖๘ ๑๘.๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 



 
๒๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

๒) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๓๔ ๐ ๖ ๑๑ ๑๗ ๒๘ ๘๒.๓๕ 
ม.๒ ๒๖ ๐ ๕ ๙ ๑๒ ๒๑ ๘๐.๗๗ 
ม.๓ ๓๙ ๐ ๘ ๑๘ ๑๓ ๓๑ ๗๙.๔๙ 
ม.๔ ๑๐ ๐ ๐ ๔ ๖ ๑๐ ๑๐๐ 
ม.๕ ๑๙ ๐ ๐ ๙ ๑๐ ๑๙ ๑๐๐ 

ม.๖ ๑๓ ๐ ๐ ๖ ๗ ๑๓ ๑๐๐ 

รวม ๑๔๑ ๐ ๑๙ ๕๗ ๖๕ ๑๒๒ ๘๖.๕๒ 

 
๓) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๓๔ ๐ ๑ ๑๐ ๒๓ ๓๓ ๖๗.๖๕ 
ม.๒ ๒๖ ๐ ๐ ๓ ๒๓ ๒๖ ๘๘.๔๖ 
ม.๓ ๓๙ ๐ ๐ ๙ ๓๐ ๓๙ ๗๖.๙๒ 
ม.๔ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 
ม.๕ ๑๙ ๐ ๐ ๐ ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 
ม.๖ ๑๓ ๐ ๐ ๒ ๑๑ ๑๓ ๘๔.๖๒ 

รวม ๑๔๑ ๐ ๑ ๒๔ ๑๑๖ ๑๔๐ ๘๒.๒๗ 

 
  



 
๒๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

๔) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๐ ๓ ๓๒ ๔ ๓๖ ๙๒.๓๑ 
๒. ความสามารถในการคิด ๐ ๕ ๒๒ ๑๒ ๓๔ ๘๗.๑๘ 
๓. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

๐ ๒๓ ๑๑ ๕ ๑๖ ๔๑.๐๓ 

๔. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

๐ ๒๑ ๑๒ ๖ ๑๘ ๔๖.๑๕ 

๕. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

๐ ๕ ๑๖ ๑๘ ๓๔ ๘๗.๑๘ 

สรุปรวม ๐ ๒ ๒๓ ๑๔ ๓๗ ๙๔.๘๗ 

๕) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๐ ๐ ๗ ๖ ๑๓ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถในการคิด ๐ ๐ ๗ ๖ ๑๓ ๑๐๐ 
๓. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

๐ ๐ ๖ ๗ ๑๓ ๑๐๐ 

๔. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

๐ ๐ ๗ ๖ ๑๓ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

๐ ๐ ๖ ๗ ๑๓ ๑๐๐ 

สรุปรวม ๐ ๐ ๗ ๖ ๑๓ ๑๐๐ 

       

 
 



 
๒๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

        ๑) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พัฒนาการของโรงเรียน 
ภาษาไทย ๓๓.๔๑ ๔๕.๗๑ ๑๒.๓๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๙.๘๒ ๒๔.๑๑ ๔.๒๙ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๑๘ ๓๐.๐๐ ๑.๘๒ 

ภาษาอังกฤษ ๒๗.๓๖ ๒๕.๗๙ - ๑.๕๗ 
 
    ๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๔๕.๗๑ ๕๕.๐๔ ๕๔.๔๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๔.๑๑ ๓๐.๒๘ ๓๐.๐๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๐๐ ๓๖.๔๓ ๓๖.๑๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๗๙ ๒๙.๑๐ ๒๙.๔๕ 
 
๓. จุดเด่น 
       ผู้เรียนมี คุณลักษณะและค่านิยมท่ี ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีความภูมิ ใจในท้องถิ่นและ                 
ความเป็นไทย ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาบางกลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผลการทดสอบรวบยอด
ระดับชาติ ( คะแนน O – NET ) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ                       
ต้องพัฒนาผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติให้สูงขึ้น 
 
 
 



 
๒๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๑.วิธีด าเนินการพัฒนา 

 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการ ศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและ                       
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและ
สรุปผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์โรงเรียนท่ีได้วางไว้คือ ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์เป็น
โรงเรียนการศึกษาดีเด่น ส่ิงแวดล้อมดี นักเรียนมีคุณธรรม น าวิถีพอเพียง หลีกเล่ียงส่ิงเสพติดมีจิตสาธารณะ 
พันธกิจของโรงเรียนมีท้ังหมด ๕ ข้อ แบ่งได้ดังนี้ ๑ ) ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ๒ ) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมตามแนวทางโรงเรียน
สุจริตมีจริยธรรมและจิตสาธารณะ  ๓ ) ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการตามหลักปรัชญา              
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ๔ ) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและใส่ใจส่ิงแวดล้อม              
๕ ) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมบูรณาการป้องกันส่ิงเสพติดและอบายมุข เป้าประสงค์ของโรงเรียนแบ่งได้เป็น                      
๗ ข้อดังนี้ ๑ ) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการสูงขึ้น คิดและแก้ปัญหาเป็น ปรับตัวเข้ากับสภาพการ
เปล่ียนแปลงของสังคม ๒ ) นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนสุจริต คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์                                
มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม ๓ ) นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อม  สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ๔ ) นักเรียนมีความตระหนักถึงโทษ รู้วิธีป้องกันและหลีกเล่ียงส่ิ งเสพติดและอบายมุข                
๕ )จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น นักเรียนมีโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ๖ ) มีเครือข่ายการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ครอบคลุมทุกด้าน ๗ ) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา   
ที่มีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้  
๒. ผลการพัฒนา 

โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสภาพบริบท               
ของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของหน่วยงานต้นสังกัด ทันต่อการนเปล่ียนแปลงของสังคม มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย   มีการพัฒนาครูและบุคลากร              
ทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญตามมาตรฐาน ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้  มีการปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑ ให้สอดคล้อง



 
๒๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

กับสภาพปัญหาความต้องการการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑ โรงเรียน ได้จัดท าโครงการจ านวน                
๔๔ โครงการ ซึ่งแบ่งตามโครงสร้างการบริหารงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ ๒๔ โครงการ กลุ่มบริหารบุคคล 
๓ โครงการ กลุ่มบริหารงบประมาณ ๓ โครงการ และกลุ่มบริหารทั่วไป ๑๔ โครงการ 
๓. จุดเด่น  

โรงเรียนมีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ จัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม ระดมสมอง                 
การประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการวิเคราะห์ SWOT                              
เพื่อปรับเปล่ียนและก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร                                    
ของสถานศึกษามีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผล               
การจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 
๔. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนควรสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ ด าเนินการ สร้างเครือข่าย              
ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบ             
ต่อการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  : ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดกิจกรรม                    
การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล มีกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  ฝึกทักษะ การแสดงออก การน าเสนอผลงาน โดยผ่านการจัดท าโครงงาน  
การท างานเป็นกลุ่ม การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้ทักษะในรายวิชา                
ต่าง ๆ ด าเนินกิจกรรมโดยการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังในชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและ                      
การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น มีการน าระบบวงจรคุณภาพ P D C A มาขับเคล่ือนการบริหารงานของโรงเรียน 
คณะครูด าเนินการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงด้วยเครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลาย และมีการจัดระบบ
การวัดประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีประกอบการวัดผล
ประเมินผล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองหลังจากทราบผลการประเมินแล้วนักเรี ยนสามารถพัฒนา
ผลงานตามท่ีครูเสนอแนะและขอส่งผลงานท่ีพัฒนาแล้วตามข้อเสนอแนะของผู้สอนเพื่อเพิ่มคะแนน              
โดยการด าเนินการผ่านโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ โครงการพัฒนา
ห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โครงการทัศนศึกษา  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ กิจกรรม      
การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมอบรมคุณธรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์  กิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียม                    
ประเพณีไทย กิจกรรมค่ายคุณธรรม - จริยธรรม  
๒. ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถน าไป                   
จัดกิจกรรมได้จริง ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย ตรวจสอบ   
และประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ 
๓. จุดเด่น 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
๔. จุดควรพัฒนา 
 ครูควรเห็นความส าคัญของการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บูรณาการร่วมกันกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 



 
๒๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

เพื่อลดภาระช้ินงานและส่งเสริมนักเรียนได้ตรงตามศักยภาพของนักเรียน น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา                       
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
๒๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
         ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ดี 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ไขปัญหา 

ดี 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดี 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
        ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดี 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
   ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
   ๒.๖ จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดี 
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
   ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดี 
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดี 
   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
   ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดี 

สรุปผลการประเมิน ดี 
 



 
๒๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

  ส่วนที่ ๓ สรุปผลและแนวทางการพัฒนา  
 
สรุปผล 

จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี                         
ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและ                 
การจัดการ อยู่ในระดับดี และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                   
อยู่ในระดับดี 
 จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น ดังนี้ 
 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
        -  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ            
เป็นไทย ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ            
งานอาชีพ 

          - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ก ลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผลการทดสอบ
รวบยอดระดับชาติ ( คะแนน O – NET ) ทุกกลุ่มสาระ
การ เรี ยน รู้ ยั ง อยู่ ใน ระ ดับ ต่ า กว่ า คะแนน เฉ ล่ี ย
ระดับประเทศ ต้องพัฒนาผลการทดสอบรวบยอด
ระดับชาติให้สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

         - โรงเรียนมีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ 
จัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม ระดมสมองการประชุมเพื่อ
จัดท าแผนปฏิบั ติการประจ าปีและแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อปรับเปล่ียนและ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความ 
ต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรของสถานศึกษามีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผล               
การจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 

        - โรงเรียนควรสร้างความร่วมมือเพื่ อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ ด าเนินการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือน
คุณภาพการจัดการศึกษา   
 

 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
- มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้นักเรียนแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง มีส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

      - ครูควรเห็นความส าคัญของการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความสามารถของ
ผู้เรียน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าข้อมูล
มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บูรณาการร่วมกันกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อลดภาระช้ินงานและ
ส่งเสริมนักเรียนได้ตรงตามศักยภาพของนักเรียน 
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

 

 

 

 
 



 
๓๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 

  แผนปฏิบัติงานที่ ๒ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรม 
 
  แผนปฏิบัติงานที่ ๓ ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดรับกับแผนปฏิบัติ
งานท่ี ๑ และ ๒ โดยรายวิชาเพิ่มเติมให้มี ภาษาต่างประเทศท่ี ๓ และ ๔ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการศึกษา มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเรียนรู้และการบูรณาการสู่การ
สร้างรายได้ และการส่งเสริมการเป็นนักกีฬาอาชีพ 
 
  แผนปฏิบัติงานที่ ๔ พัฒนารูปแบบระบบบริหารจัดการสถานศึกษา PTR - MODEL ( Participative 
management Technology education Reinvention ) มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนการเรียน
การสอน จัดท าผลงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครูและนักเรียน ตลอดจนเป็นคลังส่ือการเรียนการสอน                   
แบบออนไลน์  
  แผนปฏิบัติงานที่ ๕ แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เป็นผู้ท่ีมีอัตลักษณ์
ในด้าน การแต่งกายหมดจด มารยาทงามงด มธุรสวาจา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
 

แผนปฏิบัติงานที่  ๖ แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านกีฬาอาชีพ 
  

แผนปฏิบัติงานที่ ๗ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
การศึกษาให้ครอบคลุม ท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 

 
  แผนปฏิบัติงานที่ ๘ แผนพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้อง E - Learning ห้องฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ 
และศูนย์การเรียนรู้เฉพาะวิชา 
 

แผนปฏิบัติงานที่ ๙ แผนจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

  



 

๓๑  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

ส่วนท่ี  ๔  ภาคผนวก 
 

  - ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย 
            - แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี 
                          ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  - บันทึกการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  - รางวัลท่ีสถานศึกษาได้รับ 
  - แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 



 

๓๒  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                       
ให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                        
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี  ๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๒ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕                       
มาตรา ๙ ( ๓ ) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง                
คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน 
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน                 
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓)  มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงาน                
ต้นสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท้ังประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

 
 
 



 

๓๓  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 
        โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                       

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ต่อไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

                                                         ( นายบุญเลิศ    แสวงทอง ) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

๓๔  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนพังตรุราษฎร์รงัสรรค์  

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น และแก้ไขปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา                     
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ                                            
      และการจัดการเรียนรู้ 



 

๓๕  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

                   ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๖  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย ( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ ) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี ดี ดี 
       ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร                       
และการคิดค านวณ 

ดี ดี ดีเลิศ 

       ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ไขปัญหา 

ดี ดี ดีเลิศ 

       ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี ดี ดีเลิศ 
       ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
       ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดี ดีเลิศ 
       ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดี ดี ดีเลิศ 
       ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดี ดี ดีเลิศ 
       ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
       ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
       ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี ดี ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี ดี ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดี ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

๒.๖ จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ                                 
และการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 



 

๓๗  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย ( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกตใ์ช้ในชีวิตได้ 

ดี ดี ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดี ดี ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดี ดี ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ดี ดี ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดี ดีเลิศ 



 

๓๘  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

ท่ี  ๑๖/๒๕๖๒ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา        

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ด้วยโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                       
และมีประสิทธิภาพอีกท้ังเพื่อเป็นการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และ 
๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ นายบุญเลิศ  แสวงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียน                   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป                                        กรรมการ 
๑.๓ นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ               กรรมการ 
๑.๔ นางรุ้งทิพย์   ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล               กรรมการ 
๑.๕ นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ              กรรมการ 
๑.๖นางสรินยา  พรหมมา  ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
๑.๗ นายยุทธนา  ฉุยเนย  หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    เลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้ค าแนะน า ปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประสานงานเพื่อให้การด าเนินงาน                     
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒.๑ นายบุญเลิศ  แสวงทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียน               ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสุกัญญา  โครพ   หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป                กรรมการ 
๒.๓ นายสมปอง  ผ่องใส   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
๒.๔ นางรุ้งทิพย์   ผ่องใส   หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล  กรรมการ 
๒.๕ นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
๒.๖ นายสมเกียรติ วอนเพียร  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
๒.๗ นายสะอาด  ท่ันเส้ง   กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
๒.๘ นางสาวอรสา  สมบุญ   กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 



 

๓๙  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 
 
๒.๙   นางจ าเรียง   โตงาม   ตัวแทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
๒.๑๐ นางพัชรี   ข าปัญญา  ตัวแทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
๒.๑๑ นางศิรินภา   ชูศรี   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๒.๑๒ นายอดิศร์   พงษ์พัว   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวสุธินันท์  เป้าเพ็ชร   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
๒.๑๔ นายปรีชา   คงนะ   ครู คศ. ๑  กรรมการ 
๒.๑๕ นายวัชรชัย   นนท์ช้าง   ครู คศ. ๑  กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวเมธาวดี  ลือชา   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวสุดาพร  แก้วปานกัน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาวเจนจิรา   ศรีเหรา   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวชนิสรา  อังคตรีรัตน ์  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒.๒๐ ว่าท่ีร้อยตรีภาณุพงศ์ โสภาภีร์   ครูธุรการ  กรรมการ 
๒.๒๑ นายยุทธนา   ฉุยเนย   ครู คศ. ๒  เลขานุการ 
๒.๒๒ นางสาววนัชพร  มักสิลา   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๒๓ นายอนุสรณ์  เกตุแก้ว   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และรวบรวมผลการประเมินให้คณะกรรมการ
จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นางสุกัญญา   โครพ  หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป          ประธานกรรมการ 

๒. นายวัชรชัย  นนท์ช้าง  ครู คศ. ๑   กรรมการ 
๓. นางสาวเจนจิรา ศรีเหรา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔. นางสาวเมธาวดี ลือชา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕. นางสาวสุดาพร แก้วปานกัน ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

๒ ) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ไขปัญหา 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นายสมปอง   ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ     ประธานกรรมการ 

๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
๓. นายยุทธนา  ฉุยเนย  ครู คศ. ๒  กรรมการเลขานุกรรมการ 



 

๔๐  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 
 

๓ )  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นายสมปอง   ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ       ประธานกรรมการ 

๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุธินันท์ เป้าเพ็ชร  ครู คศ. ๒   กรรมการ 
 ๔. นางศิรินภา  ชูศรี  ครู คศ. ๒   กรรมการ 
 ๕. ว่าท่ีร้อยตรีภาณุพงศ์ โสภาภีร์  ครูธุรการ    กรรมการและเลขานุการ 

๔ ) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นางสาวสุธินันท์  เป้าเพ็ชร ครู คศ. ๒  ประธานกรรมการ 

๒. นางศิรินภา  ชูศรี  ครู คศ. ๒   กรรมการ 
๓. ว่าท่ีร้อยตรีภาณุพงศ์ โสภาภีร์  ครูธุรการ    กรรมการและเลขานุการ 

๕ ) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ        ประธานกรรมการ 
๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       กรรมการและเลขานุการ 

๖ ) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นางศิรินภา  ชูศรี  ครู คศ. ๒         ประธานกรรมการ 

๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
๓. นายสมเกียรติ  วอนเพียร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
๔. นายสะอาด  ท่ันเส้ง  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
๕. นางสาวอรสา  สมบุญ  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
๖. นางจ าเรียง  โตงาม  ตัวแทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
๗. นางพัชรี  ข าปัญญา ตัวแทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
๘. นางสาวชนิสรา  อังคตรีรัตน์ พนักงานราชการ              กรรมการและเลขานุการ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑ ) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นายสมปอง   ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ       ประธานกรรมการ 

๒. นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ   กรรมการ 
๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้      กรรมการและเลขานุการ 
 



 

๔๑  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 
 
๒ ) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นางสาวเมธาวดี ลือชา  ครูผู้ช่วย                  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสุดาพร แก้วปานกัน ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
๔. นายยุทธนา  ฉุยเนย  ครู คศ. ๒    กรรมการและเลขานุการ 

๓ ) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล        ประธานกรรมการ 

๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
๔ ) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นายอดิศร์  พงษ์พัว  ครู คศ. ๒  ประธานกรรมการ 
๒. นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
๓. นายปรีชา  คงนะ  ครู คศ. ๑   กรรมการ 
๔. นายยุทธนา  ฉุยเนย  ครู คศ. ๒   กรรมการ 
๕. นางสาวเมธาวดี ลือชา  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ    ประธานกรรมการ 

๒. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล            กรรมการ 
๓. นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป             กรรมการ 
๔. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ          กรรมการ 
๕. นายยุทธนา  ฉุยเนย  ครู คศ. ๒   กรรมการ  
๖. นายอนุสรณ์  เกตุแก้ว  ครูอัตราจ้าง        กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวชนิสรา  ใจงาม  พนักงานราชการ        กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ    ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล              กรรมการ 
๓. นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป               กรรมการ 
๔. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ            กรรมการ 



 

๔๒  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

๕. นายยุทธนา  ฉุยเนย  ครู คศ. ๒        กรรมการและเลขานุการ  
 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ            ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล                  กรรมการ 
๓. นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป                   กรรมการ 
๔. นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ           กรรมการ 
๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการเลขานุการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล             ประธานกรรมการ 
๒. นายอนุสรณ์  เกตุแก้ว  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๓. นางสาววนัชพร มักสิลา  ครูอัตราจ้าง            กรรมการและเลขานุการ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป              ประธานกรรมการ 
๒. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ       กรรมการ 
๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการเลขานุการ 

๒.๖ จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.นางสาวสุธินันท์ เป้าเพ็ชร  ครู คศ. ๒             ประธานกรรมการ 
๒. นายอนุสรณ์  เกตุแก้ว  ครูอัตราจ้าง         กรรมการ 
๓. ว่าท่ีร้อยตรีภาณุพงศ์ โสภาภีร์  ครูธุรการ           กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ            ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล                  กรรมการ 
๓. นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป                   กรรมการ 
๔. นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ           กรรมการ 
๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้            กรรมการเลขานุการ 
  
 



 

๔๓  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 
 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ            ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล                  กรรมการ 
๓. นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป                   กรรมการ 
๔. นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ           กรรมการ 
๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้        กรรมการ 
๖. นายอนุสรณ์  เกตุแก้ว  ครูอัตราจ้าง                  กรรมการ 
๗. ว่าท่ีร้อยตรีภาณุพงศ์ โสภาภีร์  ครูธุรการ       กรรมการ 
๘. นางสาวสุธินันท์ เป้าเพ็ชร  ครู คศ. ๒  กรรมการและเลขานุการ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ            ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล                  กรรมการ 
๓. นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป                   กรรมการ 
๔. นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ           กรรมการ 
๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ            ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล                  กรรมการ 
๓. นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป                   กรรมการ 
๔. นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ           กรรมการ 
๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กรรมการและเลขานุการ๓.๕ มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ            ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล                  กรรมการ 
๓. นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป                   กรรมการ 
๔. นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ           กรรมการ 
๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กรรมการและเลขานุการ 

 
 



 

๔๔  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 
 
มีหน้าที่  

๑. จัดท าเครื่องมือเพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
๒. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท้ัง ๓ ด้าน 
๓. สรุปผลการประเมินและจัดท าสารสนเทศรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม

มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
๔. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑. นายยุทธนา    ฉุยเนย   ครู คศ. ๒              ประธานกรรมการ 
๒. นายอนุสรณ์  เกตุแก้ว   ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่
๑. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานและจัดท ารายงาน

ประจ าปีของสถานศึกษาตามรูปแบบท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
๓. น าเสนอรายงานประจ าปีของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความเห็นชอบ 
๔. เผยแพร่รายงานประจ าปีของสถานศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัด 

 
ท้ังนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้

เกิดผลดีกับทางโรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 
   ส่ัง ณ วันท่ี ๑ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
    

 ( นายบุญเลิศ     แสวงทอง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๕  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการจัดท า
รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 
 ดังนั้นโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู 
ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมท้ังได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมตามสาระ
การเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
     
 
       ( นายสมเกียรติ     วอนเพียร ) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
               ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๒  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๖  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
47  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

แบบสรุปผลการด าเนนิงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ชื่อโรงเรียน  พังตรุราษฎร์รังสรรค์  ช่ือสหวิทยาเขต  ท่าม่วง 

ปีงบประมาณ / ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวม  ๔๔  โครงการ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการด าเนินการโครงการ ผลค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ หมายเหตุ 
๑ โครงการพัฒนาห้องสมุด ครูสุกัญญา  โครพ   ไม่ได้ด าเนินการ 

(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๒ โครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูสุกัญญา  โครพ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๓ โครงการส่ิงแวดล้อมดี  โรงเรียนและชุมชน 
น่ามอง (ปี ๗) 
 

ครูสุกัญญา  โครพ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๔ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ครูทัศนีย์ ระเบียบแหวน 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

 
 



 
48  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

ท่ี ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการด าเนินการโครงการ ผลค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ หมายเหตุ 
๕ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

สถานศึกษา 
ครูทัศนีย์ ระเบียบแหวน   ไม่ได้ด าเนินการ 

(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๖ โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย(ไหว้พระ 9 วัด) 

ครูทัศนีย์ ระเบียบแหวน   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๗ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ครูรุ้งทิพย์  ผ่องใส   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๘ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรี
ไทยและนาฏศิลป์ไทย 

ครูยุทธนา  ฉุยเนย   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๙ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ครูปรีชา  คงนะ   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

 



 
49  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

ท่ี ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการด าเนินการโครงการ ผลค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ หมายเหตุ 
๑๐ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครูวัชรชัย  นนท์ช้าง   ไม่ได้ด าเนินการ 

(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๑๑ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนพลานามัย ครูอดิศร์  พงษ์พัว 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๑๒ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ครูเมธาวดี  ลือชา   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๑๓ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

ครูสมปอง  ผ่องใส   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๑๔ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ครูสมปอง  ผ่องใส   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

 



 
50  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

ท่ี ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการด าเนินการโครงการ ผลค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ หมายเหตุ 
๑๕ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ครูสมปอง  ผ่องใส   ไม่ได้ด าเนินการ 

(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๑๖ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน ครูปรีชา  คงนะ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๑๗ โครงการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ –  
เนตรนารี 

ครูอดิศร์  พงษ์พัว   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๑๘ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ครูศิรินภา  ชูศรี   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๑๙ โครงการพัฒนางานทะเบียน-วัดผล ครูรุ้งทิพย์  ผ่องใส   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

 



 
51  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

ท่ี ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการด าเนินการโครงการ ผลค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ หมายเหตุ 
๒๐ โครงการอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ ครูสมปอง  ผ่องใส   ไม่ได้ด าเนินการ 

(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๒๑ โครงการพัฒนางานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ครูยุทธนา  ฉุยเนย 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๒๒ โครงการกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ครูอดิศร์  พงษ์พัว   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๒๓ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เพื่อการมีงานท า 

ครูสมปอง ผ่องใส   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๒๔ โครงการโรงเรียนสุจริต ครูรุ้งทิพย์  ผ่องใส   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

 



 
52  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

ท่ี ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการด าเนินการโครงการ ผลค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ หมายเหตุ 
๒๕ โครงการพัฒนาบุคลากร ครูรุ้งทิพย์  ผ่องใส   ไม่ได้ด าเนินการ 

(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๒๖ โครงการศึกษาดูงาน ครูรุ้งทิพย์  ผ่องใส 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๒๗ โครงการจัดจ้างบุคลากร  
(ครูอัตราจ้างรายเดือน) 

ครูรุ้งทิพย์  ผ่องใส   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๒๘ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ ครูทัศนีย์  ระเบียบแหวน   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๒๙ โครงการพัฒนางานการเงนิและบัญชี ครูศิรินภา  ชูศรี   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

 



 
53  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

ท่ี ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการด าเนินการโครงการ ผลค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ หมายเหตุ 
๓๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ ์ ครูปรีชา  คงนะ   ไม่ได้ด าเนินการ 

(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๓๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพ ครูเมธาวดี  ลือชา 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๓๒ โครงการประชาสัมพันธ์และปรับปรุง 
เสียงตามสาย 

ครูอรวรรณ  ปราบหนองบัว   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๓๓ โครงการส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูสุธินันท์  เป้าเพ็ชร   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๓๔ โครงการควบคุมก ากับดูแลการใช้
สาธารณูปโภค 

ครูศิรินภา  ชูศรี   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

 



 
54  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

ท่ี ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการด าเนินการโครงการ ผลค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ หมายเหตุ 
๓๕ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ครูศิรินภา  ชูศรี   ไม่ได้ด าเนินการ 

(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๓๖ โครงการทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 
ปีอย่างมีคุณภาพ 
 

ครูรุ้งทิพย์  ผ่องใส 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๓๗ โครงการชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพติด ปลอด
เหล้าและบุหรี่ 

ครูอดิศร์  พงษ์พัว   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๓๘ โครงการโรงเรียนสีขาว ห้องเรียนสีขาว 
ห้องเรียนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด 

ครูอดิศร์  พงษ์พัว   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๓๙ โครงการอาหารกลางวันเด็กด้อยโอกาส ครูสุธินันท์  เป้าเพ็ชร   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

 



 
55  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

ท่ี ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการด าเนินการโครงการ ผลค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ หมายเหตุ 
๔๐ โครงการยุวชนประกนัภัย 

โรงเรียนพงัตรุราษฎร์รงัสรรค์ 
ครูอรวรรณ  ปราบหนองบัว   ไม่ได้ด าเนินการ 

(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๔๑ โครงการชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ครูอรวรรณ  ปราบหนองบัว 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๔๒ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ ครูอดิศร์  พงษ์พัว   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๔๓ โครงการส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและ 
ชุมชน 

ครูทัศนีย์  ระเบียบแหวน   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๔๔ โครงการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน ครูอดิศร์  พงษ์พัว   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

 


