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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

          โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ตั ้งอยู่หมู่ที ่ ๑ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด               
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน ๑ คน ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูธุรการ และครูอัตราจ้าง จำนวน ๑๙ คน 
ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเน ื ่องจนถึงปัจจุบัน                          
โดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีผลการดำเนินงานดังนี้ 
 ๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
                  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ดี 
( ระดับ ๓ ) 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริการและการจัดการ ดีเลิศ 
( ระดับ ๔ ) 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
( ระดับ ๓ ) 

๒. ผลการดำเนินงาน 
  โรงเรียนมีความพร้อมท้ังด้านสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอน ส่ือ เทคโนโลยี มีความพร้อม
ด้านสัญญาณ Internet สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ทุกห้องเรียน มีเครื ่องคอมพิวเตอร์ หนังสือเรียน          
หนังสือเสริม ส่ือวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับนักเรียน จัดให้มีสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีสะอาด 
ร่มรื่น มีระเบียบ สะอาด เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ครูมีความรู้และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้เพราะ
ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด                    
และผ่านการอบรมจากหน่วยงานอื่น ๆ และตามความสนใจ สามารถนำความรู้ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนาตนเองมา
ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนในห้องเรียน ผู้บริหารมีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง ใช้หลักธรรมาภิบาล
และการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน                 
อยู่ในระดับดี  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น ทักษะการสืบค้น                      
การใช้งาน การออกแบบจากคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีระเบียบวินัย มีมารยาทและปฏิบัติตน                    
ตามวิถีไทย วิถีชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียนโดยมีการเยี ่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนัก 
ส่วนสูงและสมรรถนะตามเกณฑ์ มีสุขภาพจิตดีมีทักษะในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และแสดงออกทางดนตรี                 
มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับช้ัน              
มีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี เหตุผล มีความสามารถในการสร้าง
นว ัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเพื ่อพ ัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้                       
การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที ่ดีต่องานอาชีพ                   
ตามมาตรฐานการศึกษาและสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑       
 ๓. ระบุจุดเด่น จุดควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีที ่ใช้ในการ       

จัดการเรียนการสอน นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลและมีการเรียนปฏิบัติงานโดยการใช้โปรแกรมท่ีหลากหลาย 
นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเร ียนมีการบร ิหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคการประชุมที ่หลากหลายวิธ ี เช่น                    

การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม โดยดำเนินการวิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที ่สอดคล้องกับ                           
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ ่งเน้นการพัฒนา                       
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง 

มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โรงเรียนมี
การจัดทำโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ โดยมีการจัดอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเสมอ ครูมีระบบติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน                    
เป็นสำคัญ 
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จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ และผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน                   

( O – NET ) ให้สูงขึ ้น พัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการ และสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรและทักษะ              

ในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมการระดมทุนทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อให้การสนับสนุนนักเรียนที่มีปัญหาทางด้าน

เศรษฐกิจให้เพียงพอต่อความต้องการ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา                  

เพื่อพัฒนาผู้เรียน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เร ียนรู ้และการให้                
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเร ียนทันที ่เพื ่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง เน้นให้ครูพ ัฒนาวิชาชีพหร ือ PLC                      
เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน                  
เป็นสำคัญร่วมกัน 
แนวทางการพัฒนา  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนให้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง สร้างช้ินงานโดยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำแฟ้มสะสมผลงาน โดยให้ครูทุกคนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ส่งเสริมครูในด้านการทำวิจัยเพื ่อพัฒนาการจัดกระบวนการเร ียนการสอนและพัฒนาโรงเร ียน         

สนับสนุนให้ครูพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดทำสื่อที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และโอกาสการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิชาชีพหรือ PLC พัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เร ียน                 
เป็นสำคัญ 
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
แผนปฏิบัติงานที่ ๒ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องพื้นท่ีนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติงานที่ ๓ ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดรับกับแผนปฏิบัตงิาน                

ท่ี ๑ และ ๒ โดยรายวิชาเพิ่มเติมให้มี ภาษาต่างประเทศท่ี ๓ และ ๔ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อการศึกษา มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเรียนรู้และการบูรณาการสู่การสร้างรายได้                
และการส่งเสริมการเป็นนักกีฬาอาชีพ 

แผนปฏิบัติงานที่ ๔ พัฒนารูปแบบระบบบริหารจัดการสถานศึกษา PTR – Model ( Participative 
management Technology education Reinvention ) มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนการเรียน     
การสอน จัดทำผลงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูและนักเรียน ตลอดจนเป็นคลังส่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
  แผนปฏิบัติงานที่ ๕ แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์                    
ในด้าน 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 แผนจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



จ 

 

 

คำนำ 

 
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์                 
ฉบับนี้  จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็น
ผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ ๑) คุณภาพของผู้เรียน  
๒) กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓) กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ               
เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกโดย
สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน  ) ต่อไป 
     ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒                                         
ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 
 
 
                       ( นายบุญเลิศ    แสวงทอง ) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รงัสรรค์ 
                             ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 



ฉ 

 

สารบัญ 

  
ส่วนที่ หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
ค าน า จ 
สารบัญ ฉ 
๑.ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑ 
       - ข้อมูลทั่วไป ๑ 
       - ข้อมูลครูและบุคลากร ๙ 
       - ข้อมูลนักเรียน ๑๑ 
       - สรุปข้อมลูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๑๑ 
       - ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน ๑๔ 
       - สภาพชุมชนโดยรวม ๑๕ 
       - สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ ๑๗ 
๒.ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๒ 
       - มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๒๒ 
       - มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒๘ 
       - มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๓๐ 
       - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๓๒ 
๓.สรุปผลและแนวทางการพัฒนา ๓๓ 
       - สรุปผล ๓๓ 
       - แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ๓๕ 
๔.ภาคผนวก ๓๖ 
       - ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย ๓๗ 
       - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๔๓ 

       - บันทึกการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ๕๐ 
       - แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๕๑ 
       - รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ ๕๗ 
       - ภาพการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๕๘ 
       - หลักฐานการตรวจเยี่ยม ๕๙ 

 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
    โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ที่ตัง้ หมู่ที่ ๑ ต าบลพังตรุ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๑๐ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
โทร. ๐๓๔ – ๙๑๙๕๕๐ e-mail : ptr@sesao8.go.th website : www.ptr.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๒ งาน  ๙๘ ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ ต าบลพังตรุ หมู่ที่      
๑ – ๙  ต าบลท่าตะคร้อ หมู่ที่ ๑ – ๗  ต าบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ , ๔ – ๑๐ 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา                
ปีที่ ๑ – ๖ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา-                              
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ( ริมคันคลองชลประทาน ๒ อาร์ ห่างจากตลาดส ารอง
ประมาณ ๕๐๐ เมตร ) ต าบลพังตรุ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 สาเหตุที่จัดตั้ง เนื่องจากนักเรียนในชุมชนใกล้เคียงมีเป็นจ านวนมากที่ต้องเดินทางออกไป
ศึกษาต่อยังโรงเรียนประจ าอ าเภอ ซึ่งเป็นปัญหาแก่ผู้ปกครองนักเรียนและตัวนักเรียนเองอย่างมาก เช่น  
 ๑. ผู้ปกครองนักเรียนห่วงใยนักเรียนเกี่ยวกับสวัสดิภาพของการเดินทาง ซึ่งการเดินทาง
ของนักเรียนมักจะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือเรือยนต์ที่ข้ามฟากรับ - ส่งอยู่เสมอ 
 ๒. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงเก่ียวกับการเดินทาง เนื่องจากไม่มีรถประจ าทาง 
 ๓. ผู้ปกครองไม่อาจสนับสนุนให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาต่อที่อ่ืน เนื่องจากต้องเสีย               
ค่าใช้จ่ายสูง 
      ๔. นักเรียนของชุมชนในฝั่งขวาของแม่น้ าแม่กลองมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งยังไม่
มีโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีอยู่ใกล้เคียง ซึ่งน่าจะได้กระจายการศึกษาออกมาสู่ท้องถิ่นแถบนี้บ้าง                                  
ด้วยสาเหตุดังกล่าวและอีกหลายๆสาเหตุ ท าให้ประชาชนต้องการเห็นการศึกษาของชาติเจริญก้าวหน้า
พร้อมทั้งให้ท้องถิ่นนี้เจริญด้วย  จึงได้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นเพ่ือบุตรหลาน  เพ่ือท้องถิ่นและ
ประเทศชาติต่อไปภายใต้การน าของข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และคหบดีในขณะนั้นดังนี้ 

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

mailto:ptr@sesao8.go.th


๒ 
 

คณะบุคคลดังกล่าวท าหนังสือยื่นเสนอตามล าดับจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือ
ขออนุญาตตั้งโรงเรียน ก่อนจะได้รับอนุมัตินั้นท่านก านันอุดม  จันทร์เพ็ญครูณรงค์ พงษ์พัวและ                      
กรรมการศึกษาโรงเรียนตลาดส ารองได้พยายามติดตามเรื่องในกรมสามัญศึกษา จนกระทั่งได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๙ โดย ฯพณฯ               
รมต.พลตรีศิริ  ศิริโยธิน และให้เปิดเรียนในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙จ านวน ๒ ห้องเรียน และได้แต่งตั้ง
นายชาลี พงษ์พัว ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี                        
มารักษาการแทนในต าแหน่งครูใหญ่ เปิดท าการสอนในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙ ซึ่งมีนักเรียน                          
๒ ห้องเรียน จ านวน ๕๖ คน หญิง ๓๐ คน ชาย ๒๖ คน อาศัยห้องเรียน ๒ ห้องของโรงเรียน                         
ตลาดส ารอง 
 การเรียนการสอนในตอนแรกมีครู ใหญ่เพียงคนเดียว แต่ได้อาศัยครูใหญ่ณรงค์ พงษ์พัว  
ครูใหญ่โรงเรียนตลาดส ารอง ได้กรุณาให้ครูมาช่วยท าการสอนเป็นรายวิชารายชั่วโมง เพ่ือแก้ปัญหา
โรงเรียนที่มี ๒ ห้องเรียน แต่มีครูใหญ่คนเดียว  เนื่องจากขาดก าลังครู ทางโรงเรียนได้ติดต่อครูมาช่วย
สอน ๒ คนโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ คือ นายสมบัติ สมรูป และนางสาวกาวิลยา ณ เชียงใหม่ 
จนกระทั่งเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ กรมสามัญศึกษาได้ให้อัตราครูบรรจุใหม่ ๓ อัตราส าหรับเรื่อง
ที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนทางคณะกรรมการศึกษาได้หาเงินจัดซื้อที่เพ่ือตั้งโรงเรียนจาก 
 ๑.  นางกุ่ย จันทร์พลูพงษ ์  ๑๗ ไร่ 
 ๒.  นายแกละ หลิวฉอย  ๓ ไร่ 
 ๓.  นายโชติ จันทร์เพ็ญ  ๓ ไร่ 
 ๔.  ผู้ใหญ่บุญสม สมบูรณ์   ๗ ไร่ 
 ๕.  นายณรงค์ พงษ์พัว (ยกให้)  ๑ ไร่ 
 รวมที่ดินของโรงเรียน     ๓๑ ไร่ 
 โรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์จากสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต ๗ บริจาคเงินเป็นจ านวน 
๔๓๐,๐๐๐ บาท ( สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน ) 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. ลานกฬีาอเนกประสงค์ 
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 
 

ระบบโครงสร้างการบริหาร 
 

 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๖ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงาน
วิชาการ กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานกิจการนักเรียน และกลุ่ม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ในการบริหารงานของโรงเรียน  
จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ภายนอกและชมรมศิษย์เก่าอย่างสม่ าเสมอโดยเฉพาะด้านงบประมาณ จัดหาสื่ออุปกรณ์ปรับปรุงพ้ืนที่
โรงเรียนการบริหารงานภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ เน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วน
ร่วม โดยให้แต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน จัดท าโครงการและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการด าเนินงานตามโครงการสอดคล้องกับมาตรฐาน
นโยบายของส านักงานคณะกรรมกการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนี้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล                 
( ระดับมัธยมศึกษาของอ าเภอท่าม่วง ) และโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
ด้วยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา PTR – MODEL โดยจัดโครงสร้างการบริหารดังนี้ 



๕ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  
 
 

 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อ านวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ชมรมศิษย์เก่าพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

กลุ่มงานวิชาการ 

นายสมปอง  ผ่องใส 

กลุ่มงานบุคคล 

นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส 
กลุ่มงานงบประมาณ 

นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
นางสุกัญญา  โครพ 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ 

นางสาวสุธินันท์   เป้าเพ็ชร 
 

กลุ่มงานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
- การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกบัการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
- การวางแผนงานด้านวิชาการ 
- การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
- การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
- การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา                        
ในสถานศึกษา 
- การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้
- การนิเทศการศึกษา , การแนะแนวการศึกษา 
- การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง                     
ทางวิชาการ 
- การประสานความร่วมมือใน 
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
- การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการ                          
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบัน อื่นทีจ่ัดการศึกษา 
- การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบังาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา 
- การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพือ่ใช้ใน
สถานศึกษา 
- การพัฒนาและใช้สือ่และเทคโนโลยี                       
เพื่อการศึกษา 
- งานห้องสมุด 
 - โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 

กลุ่มงานบุคลากร 
- วางแผนอัตราก าลัง/การก าหนด
ต าแหน่ง 
- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
- เครื่องราชอสิริยาภรณ์ 
- วินัยและการรักษาวินัย 
- การปฏิบัติราชการ                             
ของข้าราชการคร ู

 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 
- การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอ                          
ตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน                        
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
- การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
- การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน                             
การใช้งบประมาณ 
- การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน                                 
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
- การระดมทรัพยากรและการลงทุน                           
เพื่อการศึกษา 
- การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
- งานพัสดุกลุ่มบรหิารทั่วไป 
- งานสารสนเทศกลุ่มบรหิารทั่วไป 
- งานแผนงานกลุม่บริหารทั่วไป 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานยานพาหนะ 
- งานพยาบาลและอนามัย 
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา                       
ข้ันพื้นฐาน 
- งานชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ 
- งานปูองกันอบุัติเหตุและอัคคีภัย 
- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 
- การจัดท าส ามะโนนักเรียน 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ 
- งานพื้นที่นวัตกรรม จงัหวัดกาญจนบุร ี
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การบรกิาร                              
และจัดการการศึกษา 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
- การทัศนศึกษา  
- งานปกครองนักเรียน 
- งานคณะกรรมการสภานักเรียน 
- งาน To Be Number ONE 
- งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
นายยุทธนา  ฉุยเนย 

 

กลุ่มงานวัดผลประเมินผลและทะเบียน
นักเรียน 
- งานนายทะเบียน 
- การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน , การรับนกัเรียน 
- ข้อมูล DMC  นักเรียนรายบุคคล 

 
กลุ่มงานการประกันคุณภาพ 

- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
- งานติดตาม ประเมินผลประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

กลุ่มงานส่งเสริม                            
และพัฒนาบุคลากร 

- งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
- งานสวัสดิการบุคลากร 
- งานส่งเสริมสมรรถนะ                            
และวิทยฐานะ 
- งานกิจกรรมสหกรณ์ 

 กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์ 
- การวางแผนพัสด ุ
- การก าหนดแบบรูปรายการ                                     
หรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเสนอ                              
ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
- การจัดหาพสัด ุ
- การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสด ุ
- การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน                                
และการจ่ายเงิน 
- การน าเงินสง่คลงั 
- การจัดท าบญัชีการเงิน 
- การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
- การจัดท าและจัดหาแบบพมิพ์บญัชี ทะเบียน
และรายงาน 
 

กลุ่มงานธุรการ 
- งานสารบรรณ 
- งานธุรการ 
- งานเลขานุการ 
- งานเวรยามรักษาสถานที่ราชการ 
- งานครูเวรประจ าวัน 

กลุ่มงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
- งานดูแลสถานที่และสภาพสิง่แวดล้อม 
- งานเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
- งานนักการภารโรง 

กลุ่มงานส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

- พัฒนากีฬาสู่อาชีพ 
- การออกก าลงักายเพื่อพฒันา
สมรรถภาพทางกาย 
- พัฒนา/ส่งเสรมิทักษะที่จ าเป็นต่าง ๆ 
เพื่อปลูกฝังหลอ่หลอมให้เด็กสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัย                            
จากยาเสพติด 
 

กลุ่มงานส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬา 
นายอดิศร์  พงษ์พัว 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
- งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- งานเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 



๖ 

 

โครงสร้างการบังคับบัญชา 
ล าดับที่ ๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
             ชมรมศิษย์เก่า 
ล าดับที่ ๒ กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
             กลุ่มงานกิจการนักเรียน และกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร 
             จัดการศึกษา โดยล าดับมีภาระงานดังต่อไปนี้ 
 ๑. กลุ่มงานงบประมาณ  
     ๑) กลุ่มงานนโยบายและแผน รับผิดชอบงานงบประมาณและแผนงาน , งานจัดท า
แผนปฏิบัติการ , งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และงานข้อมูลนักเรียนและ
สถานศึกษา 
     ๒) งานบริหารสินทรัพย์ รับผิดชอบงานพัสดุและสินทรัพย์ , งานการเงินและการบัญชี , 
งานกองทุนกู้ยืม , ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน และงานตรวจสอบบัญชีเงินงบประมาณ 
 ๒. กลุ่มงานวิชาการ  
     ๑) กลุ่มงานหลักสูตรและการเรียนการสอน รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรและ                                  
แผนการจัดการเรียนรู้ , งานสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานห้องสมุด , 
งานวิจัยและสื่อนวัตกรรม , งานแนะแนวและทุนการศึกษา  
     ๒) กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล รับผิดชอบงานวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน , 
งาน GPA และงานข้อมูลนักเรียนและสถานศึกษา 
     ๓) กลุ่มงานทะเบียนและนายทะเบียนนักเรียน รับผิดชอบงานทะเบียนนักเรียน และงาน
รับนักเรียนและจ าหน่ายนักเรียน 
     ๔) กลุ่มงานการประกันคุณภาพ รับผิดชอบงานแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ,                     
งานสารสนเทศ , งานติดตามประเมินผลประกันคุณภพาการศึกษา 
     ๕) กลุ่มงานส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน รับผิดชอบความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
ด้านกีฬา และความสามารถอ่ืน ๆ  
 ๓. กลุ่มงานบุคคล 
     ๑) กลุ่มงานบุคลากร รับผิดชอบงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง , งานสรรหา
บรรจุและแต่งตั้งและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ , งานวินัยและการรักษาและงานเวรยาม
รักษาสถานที่ราชการ 
     ๒) กลุ่มงานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ , งานธุรการและงานเลขานุการ 
     ๓) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รับผิดชอบงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร , 
งานสวัสดิการบุคลากร , งานส่งเสริมสมรรถนะและวิทยฐานะ , งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน และงาน
ประสานชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ  



๗ 
 

     ๔) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบงานวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน และงาน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 ๔. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     ๑) กลุ่มงานสนับสนุนคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ,                       
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อเทคโนโลยี , งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 
     ๒) กลุ่มงานอาคารสถานที่ รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ , พ้ืนที่รับผิดชอบ , งานนักการ
ภารโรง 
 ๕. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา 
        ๑) งานโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
      ๒) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษา  
 ๖. กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
     รับผิดชอบงานพฤติกรรมนักเรียน , งานสภานักเรียน , งานครูเวรประจ าวัน , งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และงานปูองกันและแก้ไขปัญหา                         
ยาเสพติด  
 

วิสัยทัศน์ 
 ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ
การศึกษา นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีที ( information communication and technology : 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ) สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
การก้าวสู่โรงเรียนคุณภาพ 

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาต้นแบบ PTR - Model 
๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการพัฒนาจากภายใน ( Change mind set )                        

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร PTR – Model ( Participative management 
Technology  education Reinvention )  

๔. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน 
๕. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
๖. สร้างความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด รัฐ เอกชน โรงเรียน ในการพัฒนาการศึกษา 

 
 
 



๘ 
 

 
เป้าประสงค์ 

๑. โรงเรียนมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีที (information communication and technology 
: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา) สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

๒. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาต้นแบบ PTR – Model                             
๓. โรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาจากการพัฒนาจากภายใน ( Change mind set ) 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร PTR – Model                                               
๔. โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน 
๕. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
๖. โรงเรียนมีความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด รัฐ เอกชน โรงเรียน ในการพัฒนาการศึกษา 
 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ 
   โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษาของอ าเภอท่าม่วง 
 โครงการพัฒนาโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
 โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 
 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล             
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  
 โครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล 
 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 โครงการยุวชนประกันภัยโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
 โครงการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์เพ่ือการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด รัฐ เอกชน และโรงเรียน 
 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาจากภายใน ( Change mind set ) โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( PTR – Model : Participative management ( การบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ) Technology  education Reinvention ( คิดค้นสิ่งใหม่และเป็นนวัตกรรม )  

โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
 
 



๙ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
โครงการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้ 
โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศท่ีสาม 
โครงการกีฬาสู่อาชีพ 
โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
โครงการโรงเรียนสุจริต 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค าขวัญของโรงเรียน   
 เทคโนโลยีน าพาสร้างรายได้ ภาษาสื่อสารเพ่ือการมีงานท า           
                            

ปรัชญาของโรงเรียน 
 สามัคคี    มีวินัย    ใฝุความรู้    สู้การงาน 
 

อัตลักษณ์ของนักเรียน 
นักเรียนโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์เป็นผู้แต่งกายหมดจด  มารยาทงามงด  มธุรสวาจา 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 การขับเคลื่อนการศึกษาจากภายใน ( Change mind set ) ด้วย PTR – Model พัฒนาการ
บริหารและจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างรายได้และใช้ภาษา
สื่อสารเพื่อการมีงานท า 
 

มาตรการส่งเสริม 
 ๑. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 ๒. โครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยบนท้องถนน 
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑ ๑๓ ๑ ๔ ๒ 

  
 
 



๑๐ 
 

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

๑. การบริหารการศึกษา ๑ - 
๒. คณิตศาสตร์ ๒ ๑๗ 
๓. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๓ 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 ๑๙ - 
 
 
 
 
 
 

๔.๗๖ % 

๖๖.๖๗ % 

๒๘.๕๗ % 

มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท 



๑๑ 
 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวม ๑๖๗  คน( ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ )  
ระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม รวมทั้งหมด 
จ านวนห้อง ๑ ๑ ๒ ๔ ๑ ๑ ๑ ๓ ๗ 

เพศ 
ชาย ๒๗ ๒๓ ๒๕ ๗๕ ๙ ๑๒ ๑๐ ๓๑ ๑๐๖ 
หญิง ๔ ๑๕ ๑๑ ๓๐ ๑๓ ๖ ๑๒ ๓๑ ๖๑ 

รวม ๓๑ ๓๘ ๓๖ ๑๐๕ ๒๒ ๑๘ ๒๒ ๖๒ ๑๖๗ 
เฉลี่ยต่อห้อง ๓๑:๑ ๓๘:๑ ๑๘:๑ - ๒๒:๑ ๑๘:๑ ๒๒:๑ - - 

 
๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
         ๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 

รายวิชา 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

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 ๑๒ ๙ ๑๑ ๒๒ ๒๒ ๒๕ ๑๓ ๘ 
ม.๒ ๑๕ ๖ ๑๔ ๑๕ ๒๕ ๓๒ ๑๗ ๑๔ 
ม.๓ ๑๐ ๕ ๑๒ ๑๙ ๒๙ ๓๐ ๒๐ ๑๐ 
ม.๔ ๘ ๗ ๗ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๒ ๘ 
ม.๕ ๔ ๘ ๗ ๘ ๑๗ ๑๕ ๑๑ ๗ 
ม.๖ ๑๕ ๑๓ ๑๔ ๑๖ ๒๑ ๒๐ ๑๕ ๑๔ 
รวม ๖๔ ๔๘ ๖๕ ๙๐ ๑๒๙ ๑๓๗ ๘๘ ๖๑ 

ร้อยละ ๓๙.๗๕ ๒๙.๘๑ ๔๐.๓๗ ๕๕.๙๐ ๘๐.๑๒ ๘๕.๐๙ ๕๔.๖๖ ๓๗.๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

      ๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๒๙ ๑ ๒ ๒๕ ๑ ๒๖ ๘๙.๖๖ 

ม.๒ ๓๘ ๑ ๑๗ ๗ ๑๓ ๒๐ ๕๒.๖๓ 

ม.๓ ๓๖ ๐ ๒ ๒๔ ๑๐ ๓๔ ๙๔.๔๔ 

ม.๔ ๑๙ ๐ ๑ ๑๑ ๗ ๑๘ ๙๔.๗๔ 

ม.๕ ๑๘ ๐ ๔ ๑๔ ๐ ๑๔ ๗๗.๗๘ 

ม.๖ ๒๑ ๐ ๐ ๑๑ ๑๐ ๒๑ ๑๐๐ 

รวม ๑๖๑ ๒ ๒๖ ๙๒ ๔๑ ๑๓๓ ๘๒.๖๑ 

      
 ๓) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๒๙ ๑ ๐ ๘ ๒๐ ๒๘ ๙๖.๕๕ 

ม.๒ ๓๘ ๑ ๔ ๑๖ ๑๗ ๓๓ ๘๖.๘๔ 

ม.๓ ๓๖ ๐ ๐ ๑๔ ๒๒ ๓๖ ๑๐๐ 

ม.๔ ๑๙ ๐ ๐ ๔ ๑๕ ๑๙ ๑๐๐ 

ม.๕ ๑๘ ๐ ๐ ๑๓ ๕ ๑๘ ๑๐๐ 

ม.๖ ๒๑ ๐ ๐ ๒ ๑๙ ๒๑ ๑๐๐ 

รวม ๑๖๑ ๒ ๔ ๕๗ ๙๘ ๑๕๕ ๙๖.๒๗ 

 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 ๔) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๐ ๒ ๒๐ ๑๔ ๓๔ ๙๑.๘๙ 

๒. ความสามารถในการคิด ๐ ๔ ๒๘ ๔ ๓๒ ๘๖.๔๙ 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๐ ๒ ๒๗ ๗ ๓๔ ๙๑.๘๙ 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๐ ๒ ๒๖ ๘ ๓๔ ๙๑.๘๙ 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี ๐ ๐ ๒๑ ๑๕ ๓๖ ๙๗.๓๐ 

สรุปรวม ๐ ๐ ๑๗ ๑๙ ๓๖ ๙๗.๓๐ 

 

 ๕) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๐ ๐ ๑๒ ๙ ๒๑ ๙๕.๔๕ 

๒. ความสามารถในการคิด ๐ ๐ ๑๒ ๙ ๒๑ ๙๕.๔๕ 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๐ ๒ ๑๐ ๙ ๑๙ ๘๖.๓๖ 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๐ ๐ ๑๒ ๙ ๒๑ ๙๕.๔๕ 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี ๐ ๐ ๑๒ ๙ ๒๑ ๙๕.๔๕ 

สรุปรวม ๐ ๐ ๑๒ ๙ ๒๑ ๙๕.๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET )  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

    ๑) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O - NET )                                      
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พัฒนาการของโรงเรียน 

ภาษาไทย ๔๕.๗๑ ๔๘.๐๘ ๒.๓๗ 

คณิตศาสตร์ ๒๔.๑๑ ๒๓.๕๖ -๐.๕๕ 

วิทยาศาสตร์ ๓๐.๐๐ ๒๕.๖๗ -๔.๓๓ 

ภาษาอังกฤษ ๒๕.๗๙ ๒๘.๕๖ ๒.๗๗ 

 
    ๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๔๘.๐๘ ๕๖.๒๓ ๕๕.๑๔ 

คณิตศาสตร์ ๒๓.๕๖ ๓๑.๑๕ ๒๖.๗๓ 

วิทยาศาสตร์ ๒๕.๖๗ ๓๖.๔๒ ๓๐.๐๗ 

ภาษาอังกฤษ ๒๘.๕๖ ๒๘.๙๑ ๓๓.๒๕ 

 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

        ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O - NET ) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พัฒนาการของโรงเรียน 

ภาษาไทย ๓๗.๕๘ ๓๒.๕๒ -๕.๐๖ 

คณิตศาสตร์ ๒๕.๔๒ ๑๘.๑๐ -๗.๓๒ 

วิทยาศาสตร์ ๒๙.๕๓ ๒๕.๘๖ -๓.๖๗ 

สังคมศึกษาฯ ๓๒.๔๒ ๓๒.๕๗ ๐.๑๕ 

ภาษาอังกฤษ ๒๗.๔๐ ๒๒.๐๘ -๕.๓๒ 

 
 
 



๑๕ 
 

    ๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๓๒.๕๒ ๔๒.๒๐ ๔๒.๒๑ 

คณิตศาสตร์ ๑๘.๑๐ ๒๕.๖๔ ๒๕.๔๑ 

วิทยาศาสตร์ ๒๕.๘๖ ๒๘.๕๑ ๒๙.๒๐ 

สังคมศึกษาฯ ๓๒.๕๗ ๓๕.๖๙ ๓๕.๗๐ 

ภาษาอังกฤษ ๒๒.๐๘ ๒๗.๗๗ ๒๙.๒๐ 

 
๑.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๑.๗ สภาพชุมชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม                   
กสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์ ที่เหลือมีอาชีพรับจ้างและท างานประจ าทั้งราชการและรัฐวิสาหกิจ                      
โรงเรียนอยู่ศูนย์กลางของชุมชน จึงเป็นจุดที่ชุมชนมาใช้งานบ่อย ท าให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ช่วยเหลือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นไปด้วยดี ได้รับการสนับสนุนทุกด้าน ตลอดจนได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการต่าง ๆ จากเทศบาลต าบลส ารองเป็นประจ าทุกปีมีประชากร
ประมาณ ๑,๘๖๔  คน แยกเป็นชาย ๙๐๗ คน  หญิง ๙๕๗ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ 
วัดตลาดส ารองพันธาราม  โรงเรียนตลาดส ารอง  เทศบาลต าบลส ารอง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านตลาดส ารอง  การไฟฟูาส่วนภูมิภาคบ้านตลาดส ารอง  วัดหนองส ารอง  หอศิลป์เอมเจริญ                     
ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรมและ                
เลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป                    

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

๙๐ 

๑๐๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ร้อ
ยล
ะะ

 

ผ่าน ไม่ผ่าน 



๑๖ 
 

คือ ประเพณีท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีวันสงกรานต์  ประเพณีเวียนเทียนวันส าคัญทาง             
พุทธศาสนา ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณตีักบาตรเทโวโรหนะ ประเพณีลอยกระทง ฯ 
      ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมและ 
เลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี         
๓๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาทจ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๔ คน 
  ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาสของโรงเรียน  โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ หอศิลป์เอมเจริญ วัดหนองส ารอง                 
วัดตลาดส ารองพันธาราม  ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร  ซึ่งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่าง
ดี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการต่าง ๆ จากเทศบาลต าบลส ารองอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อจ ากัดของโรงเรียนนักเรียนที่มาเข้าเรียนผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจนส่วน
ผู้ปกครองที่มีฐานะดีจะส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในเมือง  ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพไม่มีเวลาให้กับ
ลูกหลานและทางโรงเรียน  ดังนั้นการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนโดยเฉพาะด้านงบประมาณ                    
จึงมีไม่มากนัก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

๑.๘ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา (รอบสาม) 

 
การรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
   -  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐คะแนนขึ้นไป                               ใช่   ไม่ใช่ 
   -  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้            ใช่  ไม่ใช่ 
   -  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน        ใช่   ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
( มัธยมศึกษา ) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 
๑๐.๐๐ 

 
๙.๕๓ 

 
ดีมาก 

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

๕.๐๐ ๔.๖๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ    
              และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                 สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน    
                 รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ 
                 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 



๑๘ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  โอกาส  อุปสรรค และข้อแสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม 
 

จุดเด่น 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เนื่องจากได้รับการปฏิบัติตนในการออก าลังกาย 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีความสามารถด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ผู้เรียนมีความประพฤติดี เป็นลูก
ที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมีจิตอาสา ส่งผลให้เป็นอัตลักษณ์ของผู้ เรียนอย่างเด่นชัด นอกจากนี้สถานศึกษา                       
ยังด าเนินการพัฒนา มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาตามเอกลักษณ์ที่ก าหนด คือ 
ภูมิทัศน์ดี ชีวีปลอดภัย ส่งผลให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม รวมทั้งสถานศึกษา
ด าเนินงานตามโครงการพิเศษคือ โครงการยุวชนประกันภัยเป็นผลส าเร็จ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ
ปูองกันอุบัติภัยต่าง ๆ ปฏิบัติตามกฎจราจรรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันภัย 
ประโยชน์ของการประกันภัย การด าเนินการเกี่ยวกับการปูองกันภัยหลังจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 

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

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

 



๑๙ 
 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูยังไม่ได้น าผลการประเมินผู้เรียนมาหาแนวทางแก้ไขการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้

อย่างเต็มศักยภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ไม่มี 

โอกาส 
 ๑. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
รวมทั้งเทศบาลต าบลส ารองให้งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานตามโครงการ 
 ๒. สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชน การคมนาคมสะดวก การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว 
 ๓. สถานศึกษาอยู่ใกล้กับแหล่งเรียนรู้ได้แก่ หอศิลป์เอมเจริญ วัดหนองส ารอง วัดตลาดส ารอง                
พันธาราม ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี ทะเลน้ าจืดและฟาร์มนกกระจอกเทศ 
อุปสรรค 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนบุตรหลาน เพราะต้องประกอบอาชีพ ไม่มี
วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ รวมทั้งผู้เรียนต้องช่วยพ่อ แม่ ผู้ปกครองท างานอาชีพด้วยหลังเลิกเรียนและในวันหยุด 
การเรียนรู้เมื่ออยู่ที่บ้านจึงมีน้อยมาก โดยเฉพาะการเรียนรู้จากเทคโนโลยีต่าง ๆ เนื่องจากไม่มีเวลา 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประคุณภาพการศึกษา                     
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
        ๑) ผู้เรียนควรได้รับทักษะการส่งเสริมการอ่านควบคู่กับการใช้สื่อเทคโนโลยี โดยครูจัดกิจกรรม      
ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากห้องสมุด หรือจากสื่อเทคโนโลยีและให้สรุปองค์ความรู้ที่ได้
จากการอ่านในรูปของ  Mind  Mapping  หรือเขียนสรุปประเด็นเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน 
รวมทั้งควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเขียนความเรียงที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และน าผลงานไปจัดท าปูายนิเทศให้
ผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ได้อ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

      ๒) ผู้เรียนทุกคนควรได้รับการพัฒนาให้เกิดทักษะในด้านการคิด โดยบูรณาการให้ผู้เรียน         
ได้แสดง ได้ปฏิบัติ ใช้ทักษะการอ่านเชื่อมโยงกับทักษะการคิดออกมาเป็นผลงาน เช่น การเขียนเรื่องสั้น                 
การสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ด้วยวิธีแปลกใหม่ได้หลากหลาย และควรได้รับการพัฒนาระบบการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทักษะการคิดวิเคราะห์ การท าซ้ า ๆ การปลูกฝังความรับผิดชอบ 
ประเมินตนเอง ให้ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมกันศึกษาเทคนิคและการออกแบบการเรียนรู้ที่ชัดเจน 
เหมาะสมเต็มตามศักยภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกคน 
       ๓) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะกลุ่มสาระ             
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ                
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีระดับคุณภาพต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วนและต้องปรับปรุงรวมถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่คุณภาพพอใช้ โดยผู้บริหาร



๒๐ 
 

และครูต้องร่วมมือกันก าหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยศึกษาปัญหาและสาเหตุ                  
ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ และน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงข้อสอบของ
สถานศึกษาให้ครอบคลุมตัวชี้วัดตามหลักสูตร โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ควรได้รับการ
ซ่อมเสริมอย่างจริงจังและตรงประเด็น โดยครูผู้สอนต้องบันทึกผลหลังสอนให้ชัดเจน และวิเคราะห์              
หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน ปรับปรุงวิธีการสอนของครู และผู้บริหารและครูควรถือว่าการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจัง โดยร่วมกันวิเคราะห์
หาแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การติวเข้ม การเข้าค่ายวิชาการ การสอน
ซ่อมเสริม การฝึกทักษะกระบวนการคิดเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
      ๑) ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการประเมินเพ่ือพัฒนาทั้งในด้านพัฒนาประสิทธิภาพ             
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาด้านวิชาการ รวมทั้งการประเมินงานตามโครงสร้างการบริหารของ
สถานศึกษาทั้ง ๔ ฝุายงาน พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพ่ือจะได้หา
แนวทางร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
      ๒) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรร่วมมือกับทางสถานศึกษาหาวิธีการรณรงค์
ส่งเสริมให้ผู้เรียนในเขตบริการเข้ามาเรียนให้มากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ จูงใจให้ชุมชนในเขตบริการ
เห็นส่วนดีของการมาเรียนในสถานศึกษาใกล้บ้าน พร้อมกับร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้มีจุดเด่นในการ
มีกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งให้ชุมชนสนใจและเห็นคุณค่าในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน 
     ๓) สถานศึกษาควรร่วมกันศึกษาแนวทางการปฏิรู ปการศึกษาในทศวรรษที่สอง                       
( พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ ) ให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานให้สอดคล้องครบถ้วนทั้ง ๔ ด้าน 
โดยการพัฒนาครู ผู้เรียน และการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นจากการพัฒนาอยู่แล้ว และควรพัฒนาด้าน
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น จัดให้มีมุมการเรียนรู้อาเซียน พัฒนา
ห้องสมุดให้เป็น E – learning ที่สมบูรณ์ พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้จากเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นต้น 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๑) สถานศึกษาควรมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเป็นประจ าและ                  
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายสะท้อนผลส าเร็จและปัญหาอุปสรรค                
แล้วสรุปผลเพ่ือวางแผนส่งเสริมให้ครูแต่ละคนได้รับการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาได้ตรงจุดและเป็นการ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้งทุกปีการศึกษา มีการก าหนดขอบข่าย
ผลการประเมิน สร้างแผนประเมิน ก าหนดปฏิทินด าเนินงานให้ชัดเจนต่อเนื่อง 
     ๒) ครูควรจัดระบบและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยก าหนดเปูาหมาย การวัดผลประเมินผล
เครื่องมือวัดผลที่เป็นปรนัย  เพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น                  
อย่างเร่งด่วน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงขึ้น มีแบบการประเมินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือปรับปรุงผลผลิต               



๒๑ 
 

ด้านผู้เรียน ระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการ การออกแบบการเรียนรู้ การตรวจสอบ
สมรรถนะของผู้เรียนให้ชัดเจน 
             ๓) ครูควรน าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจบทเรียนเพ่ือน ามา
แก้ไขให้ตรงจุด และควรน าผลการทดสอบระดับชาติ ( O – NET ) มาตรวจสอบว่าการได้มาของคะแนน                     
ที่ต่ 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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ยังมีคุณภาพไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งผลการทดสอบระดับสถานศึกษาและ
ผลการทดสอบระดับชาติ 
 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี ( Good Practice ) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 การด าเนินงานตามโครงการยุวชนประกันภัย ซึ่งให้ผู้เรียนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันภัยประเภทต่าง ๆ รวมทั้งทราบวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุว่าจะต้องท าอย่างไร                
ในการประกันภัยและวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ 
 
 
  
 



๒๒ 

 

ส่วนท่ี  ๒   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์มีกระบวนพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีโครงการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนนำร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา โดยครูจัดการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้ที ่เหมาะสมกับผู ้เร ียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั ้งรูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือ                          
การลงมือปฏิบัติจริง การใช้ทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาเป็นหลัก การเรียนรู้แบบโครงงาน             
และเน้นเรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูเน้นการใช้คำถาม
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน และโรงเรียนยังมุ่งพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิค
วิธีการสอนไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
โครงการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในทุกกลุ ่มสาระการเรียนร ู ้ เพื ่อสร ้างรายได้  โครงการส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศท่ีสาม  โครงการกีฬาสู่อาชีพ โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลแบบออนไลน์
เพื่อให้ผู ้เร ียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติมได้แก่ ห้องสมุด ห้อง E – Learning ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ                         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ห้องศูนย์การเรียนรู้ประกันภัย และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
 นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ตามกิจกรรมค่ายคุณธรรม  
จริยธรรม เพื่อใหน้ักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตาม           
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้แต่งกายหมดจด  มารยาทงามงด มธุรสวาจา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย เพื่อให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน ทั้งยังมีระบบการแนะแนวให้คำปรึกษา



๒๓ 

 

และดูแลสุขภาวะจิตของนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีว่าการขับเคล่ือนการศึกษา
จากภายใน ( Change mind set ) ด ้วย PTR - Model พ ัฒนาการบริหารและจัดการเร ียนการสอน                          
โดยการบูรณาการเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างรายได้และใช้ภาษาส่ือสารเพื่อการมีงานทำ 
 

๒. ผลการดำเนินการ  
    ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการ ผู ้เร ียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื ่อสาร                   
และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น มีความสามารถในการคิดจำแนก
แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ตามมาตรฐานการศึกษาและ
สมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังนี้ มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการ
ประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
         ๑) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
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ม.๑ ๑๒ ๙ ๑๑ ๒๒ ๒๒ ๒๕ ๑๓ ๘ 
ม.๒ ๑๕ ๖ ๑๔ ๑๕ ๒๕ ๓๒ ๑๗ ๑๔ 
ม.๓ ๑๐ ๕ ๑๒ ๑๙ ๒๙ ๓๐ ๒๐ ๑๐ 
ม.๔ ๘ ๗ ๗ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๒ ๘ 
ม.๕ ๔ ๘ ๗ ๘ ๑๗ ๑๕ ๑๑ ๗ 
ม.๖ ๑๕ ๑๓ ๑๔ ๑๖ ๒๑ ๒๐ ๑๕ ๑๔ 
รวม ๖๔ ๔๘ ๖๕ ๙๐ ๑๒๙ ๑๓๗ ๘๘ ๖๑ 

ร้อยละ ๓๙.๗๕ ๒๙.๘๑ ๔๐.๓๗ ๕๕.๙๐ ๘๐.๑๒ ๘๕.๐๙ ๕๔.๖๖ ๓๗.๘๙ 
 
 



๒๔ 

 

      ๒) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๒๙ ๑ ๒ ๒๕ ๑ ๒๖ ๘๙.๖๖ 
ม.๒ ๓๘ ๑ ๑๗ ๗ ๑๓ ๒๐ ๕๒.๖๓ 
ม.๓ ๓๖ ๐ ๒ ๒๔ ๑๐ ๓๔ ๙๔.๔๔ 
ม.๔ ๑๙ ๐ ๑ ๑๑ ๗ ๑๘ ๙๔.๗๔ 
ม.๕ ๑๘ ๐ ๔ ๑๔ ๐ ๑๔ ๗๗.๗๘ 

ม.๖ ๒๑ ๐ ๐ ๑๑ ๑๐ ๒๑ ๑๐๐ 

รวม ๑๖๑ ๒ ๒๖ ๙๒ ๔๑ ๑๓๓ ๘๒.๖๑ 

      
 ๓) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน 
ผลการประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๒๙ ๑ ๐ ๘ ๒๐ ๒๘ ๙๖.๕๕ 

ม.๒ ๓๘ ๑ ๔ ๑๖ ๑๗ ๓๓ ๘๖.๘๔ 
ม.๓ ๓๖ ๐ ๐ ๑๔ ๒๒ ๓๖ ๑๐๐ 
ม.๔ ๑๙ ๐ ๐ ๔ ๑๕ ๑๙ ๑๐๐ 

ม.๕ ๑๘ ๐ ๐ ๑๓ ๕ ๑๘ ๑๐๐ 
ม.๖ ๒๑ ๐ ๐ ๒ ๑๙ ๒๑ ๑๐๐ 

รวม ๑๖๑ ๒ ๔ ๕๗ ๙๘ ๑๕๕ ๙๖.๒๗ 



๒๕ 

 

 ๔) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถในการส่ือสาร ๐ ๒ ๒๐ ๑๔ ๓๔ ๙๑.๘๙ 
๒. ความสามารถในการคิด ๐ ๔ ๒๘ ๔ ๓๒ ๘๖.๔๙ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๐ ๒ ๒๗ ๗ ๓๔ ๙๑.๘๙ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๐ ๒ ๒๖ ๘ ๓๔ ๙๑.๘๙ 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๐ ๐ ๒๑ ๑๕ ๓๖ ๙๗.๓๐ 

สรุปรวม ๐ ๐ ๑๗ ๑๙ ๓๖ ๙๗.๓๐ 

 

 ๕) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถในการส่ือสาร ๐ ๐ ๑๒ ๙ ๒๑ ๙๕.๔๕ 
๒. ความสามารถในการคิด ๐ ๐ ๑๒ ๙ ๒๑ ๙๕.๔๕ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๐ ๒ ๑๐ ๙ ๑๙ ๘๖.๓๖ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๐ ๐ ๑๒ ๙ ๒๑ ๙๕.๔๕ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๐ ๐ ๑๒ ๙ ๒๑ ๙๕.๔๕ 

สรุปรวม ๐ ๐ ๑๒ ๙ ๒๑ ๙๕.๔๕ 

 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET )  
• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

    ๑) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET )                                      
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พัฒนาการของโรงเรียน 
ภาษาไทย ๔๕.๗๑ ๔๘.๐๘ ๒.๓๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๔.๑๑ ๒๓.๕๖ -๐.๕๕ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๐๐ ๒๕.๖๗ -๔.๓๓ 

ภาษาอังกฤษ ๒๕.๗๙ ๒๘.๕๖ ๒.๗๗ 
 
    ๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๔๘.๐๘ ๕๖.๒๓ ๕๕.๑๔ 
คณิตศาสตร์ ๒๓.๕๖ ๓๑.๑๕ ๒๖.๗๓ 
วิทยาศาสตร์ ๒๕.๖๗ ๓๖.๔๒ ๓๐.๐๗ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๕๖ ๒๘.๙๑ ๓๓.๒๕ 

 
• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

        ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET ) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พัฒนาการของโรงเรียน 
ภาษาไทย ๓๗.๕๘ ๓๒.๕๒ -๕.๐๖ 
คณิตศาสตร์ ๒๕.๔๒ ๑๘.๑๐ -๗.๓๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๕๓ ๒๕.๘๖ -๓.๖๗ 
สังคมศึกษาฯ ๓๒.๔๒ ๓๒.๕๗ ๐.๑๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๔๐ ๒๒.๐๘ -๕.๓๒ 

 
 
 



๒๗ 

 

    ๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๓๒.๕๒ ๔๒.๒๐ ๔๒.๒๑ 

คณิตศาสตร์ ๑๘.๑๐ ๒๕.๖๔ ๒๕.๔๑ 
วิทยาศาสตร์ ๒๕.๘๖ ๒๘.๕๑ ๒๙.๒๐ 
สังคมศึกษาฯ ๓๒.๕๗ ๓๕.๖๙ ๓๕.๗๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๒.๐๘ ๒๗.๗๗ ๒๙.๒๐ 

 
๓. จุดเด่น 
       โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เทคโนโลยีที ่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลและมีการเรียนปฏิบัติงานโดยการใช้โปรแกรม                 
ท่ีหลากหลาย นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง 
๔. จุดควรพัฒนา 
 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน                   
( O – NET ) ให้สูงขึ้น พัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการ และสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรและทักษะ              
ในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมการระดมทุนทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อให้การสนับสนุนนักเรียนที่มีปัญหา          
ทางด้านเศรษฐกิจให้เพียงพอต่อความต้องการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑.วิธีดำเนินการพัฒนา 

โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษา                  
ที ่ผ ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา                 
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกัน
กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
และสรุปผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์โรงเรียนที่ได้วางไว้คือ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนพังตรุ-
ราษฎร์รังสรรค์เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการการศึกษา นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
พันธกิจของโรงเรียนมีทั ้งหมด ๖ ข้อ แบ่งได้ดังนี้ ๑.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที ( information 
communication and technology : เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา ) สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการก้าวสู่โรงเรียนคุณภาพ  ๒.) พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ต้นแบบ PTR-MODEL ๓.) ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการพัฒนาจากภายใน ( Change mind 
set ) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร PTR-MODEL ( Participative Management Technology  
Education Reinvention ) ๔.) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการ
สอน ๕.) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ๖.) สร้างความร่วมมือระหว่าง บ้าน 
ว ัด ร ัฐ เอกชน โรงเร ียน ในการพัฒนาการศึกษา เป้าประสงค์ของโรงเรียนแบ่งได้เป ็น ๖ ข้อดังนี้                            
๑.) โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที ( information communication and technology : เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ) สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ๒.) โรงเรียนมี
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาต้นแบบ PTR-MODEL ๓.) โรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาจากการ
พัฒนาจากภายใน ( Change mind set ) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร PTR - Model                       
๔.) โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน ๕.) โรงเรียนมีการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ๖.) โรงเรียนมีความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด รัฐ เอกชน โรงเรียน 
ในการพัฒนาการศึกษา  ดำเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารสถานศึกษาและโครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาจากภายใน ( Change mind  set ) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร                   
( PTR – Model : Participative management  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร ่วม Technology education 
Reinvention  คิดค้นส่ิงใหม่และเป็นนวัตกรรม ) 
 
 



๒๙ 

 

๒. ผลการพัฒนา 
โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสภาพบริบท               

ของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของหน่วยงานต้นสังกัด ทันต่อการนเปลี่ยนแปลงของสังคม มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย   มีการพัฒนาครูและบุคลากร              
ทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญตามมาตรฐาน ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วน และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ได้ มีการปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการการพัฒนาและนโยบายการปฏิ รูปการศึกษา               
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา มีการนิเทศ 
กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาส                       
ให้ผู ้เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่าย                       
มีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. จุดเด่น  

โรงเรียนมีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคการประชุมที ่หลากหลายวิธ ี เช่น                    
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ ่ม โดยดำเนินการวิเคราะห์ SWOT                               
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคลอ้ง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
ให้ผ ู ้ เร ียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเร ียนร ู ้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีการดำเน ินการนิเทศ                       
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนาต่อไป 
๔. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา                  
เพื่อพัฒนาผู้เรียน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 



๓๐ 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ  : ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
โดยดำเนินการตามโครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนนำร่องพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษา อีกทั้งได้รับการพัฒนาในด้านการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้
นักเรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพความเป็นสากล การวัดและการประเมินผล และการนิเทศภายในของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้อย่างต่อเน ื ่อง พัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อ                     
ทำให้ครูมีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้และบริหาร
จัดการการเรียนการสอนร่วมกัน ดำเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง เพื่อแก้ไข
ปัญหา ให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ผู ้เร ียนในเรื ่องการเรียนและคุณภาพชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                      
เต็มตามความสามารถและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเน้น
มาตรฐานและตัวบ่งชี ้ในทุกรายวิชาพร้อมทั้งบูรณาการคุณธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการวัด               
และประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง 
กำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล                     
มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  ฝึกทักษะ การแสดงออก การนำเสนอผลงาน โดยผ่านการ
จัดทำโครงงาน  การทำงานเป็นกลุ ่ม การบูรณาการระหว่างกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ในการจัดกิจกรรม                     
โดยใช้ทักษะในรายวิชาต่าง ๆ มีการนำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาจากภายใน ( Change 
mind set ) โดยใช ้ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่ อสาร  ( PTR – Model : Participative Management                        
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม Technology Education Reinvention  คิดค้นสิ่งใหม่และเป็นนวัตกรรม )                   
มาขับเคลื่อนการบริหารงานของโรงเรียน ดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด
ดิจิทัล โครงการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้ กิจกรรมรักการอ่าน 
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมอบรมคุณธรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ กิจกรรม
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย  กิจกรรมค่ายคุณธรรม - จริยธรรม  
๒. ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู ้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไป                   
จัดกิจกรรมได้จริง ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ตรวจสอบและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ 
 



๓๑ 

 

๓. จุดเด่น 
ครูมีความตั ้งใจ มุ ่งมั ่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้โดยการคิด               

ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี โรงเรียนมีการจัดทำโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ โดยมีการจัดอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู                 
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเสมอ ครูมีระบบติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันที่เพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง เน้นให้ครูพัฒนาวิชาชีพหรือ PLC เพื่อส่งเสริม             
ให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒ 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

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

ดี 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
        ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดี 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
   ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
   ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
   ๒.๖ จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดี 
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
   ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดี 
   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
   ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดี 

สรุปผลการประเมิน ดี 
 



๓๓ 

 

  ส่วนที่ ๓  
สรุปผลและแนวทางการพัฒนา  

 

สรุปผลการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี 
จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั ้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี                         
ทั ้งนี ้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เร ียน อยู ่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ                 
การจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                   
อยู่ในระดับดี 
 ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ได้ดำเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยนำผล                 
การประเมินภายในมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ซึ่ งยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน                 
ต้นสังกัด 
๑.) ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

จุดเด่น  
 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลและมีการเรียนปฏิบัติงานโดยการใช้โปรแกรม                 
ท่ีหลากหลาย นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง 

จุดควรพัฒนา 
 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน                   
( O – NET ) ให้สูงขึ้น พัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการ และสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรและทักษะ              
ในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมการระดมทุนทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อให้การสนับสนุนนักเรียนที่มีปัญหา          
ทางด้านเศรษฐกิจให้เพียงพอต่อความต้องการ 
 แนวทางการพัฒนา 
 สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนให้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ยกผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง สร้างชิ ้นงานโดยส่งเสริม                  
การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำแฟ้มสะสมผลงาน โดยให้ครูทุกคนและผู้ปกครอง                  
มีส่วนร่วม 
 
 

 



๓๔ 

 

๒.) กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคการประชุมที ่หลากหลายวิธ ี เช่น                    
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ ่ม โดยดำเนินการวิเคราะห์ SWOT                               
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทศัน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคลอ้ง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที ่มุ ่งเน้น                        
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีการดำเนินการนิเทศ                       
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล                       
ในการพัฒนาต่อไป 

จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา                  

เพื่อพัฒนาผู้เรียน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา  
ส่งเสริมครูในด้านการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเร ียน         

สนับสนุนให้ครูพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื ่อจัดทำสื ่อที ่มีคุณภาพเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและโอกาสการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น 
๓.) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 จุดเด่น 

ครูมีความตั ้งใจ มุ ่งมั ่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้โดยการคิด               
ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี โรงเรียนมีการจัดทำโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ โดยมีการจัดอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู                 
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเสมอ ครูมีระบบติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จุดควรพัฒนา 
 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้                
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที่เพื ่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง เน้นให้ครูพัฒนาวิชาชีพหรือ PLC                      
เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน                  
เป็นสำคัญร่วมกัน 
 แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิชาชีพหรือ PLC พัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 



๓๕ 

 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

  แผนปฏิบัติงานที่ ๒ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องพื้นท่ีนวัตกรรม 
  แผนปฏิบัติงานที่ ๓ ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดรับกับแผนปฏบิัติ
งานท่ี ๑ และ ๒ โดยรายวิชาเพิ่มเติมให้มี ภาษาต่างประเทศท่ี ๓ และ ๔ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเรียนรู้และการบูรณาการสู่การ
สร้างรายได้ และการส่งเสริมการเป็นนักกีฬาอาชีพ 
  แผนปฏิบัติงานที่ ๔ พัฒนารูปแบบระบบบริหารจัดการสถานศึกษา PTR - Model ( Participative 
management Technology education Reinvention ) มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนการเรียน
การสอน จัดทำผลงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูและนักเรียน ตลอดจนเป็นคลังสื ่อการเรียนการสอน                   
แบบออนไลน์  
  แผนปฏิบัติงานที่ ๕ แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เป็นผู้ท่ีมีอัตลักษณ์
ในด้าน การแต่งกายหมดจด มารยาทงามงด มธุรสวาจา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 

แผนปฏิบัติงานที ่ ๖ แผนพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านกีฬาอาชีพ 

แผนปฏิบัติงานที่ ๗ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาให้ครอบคลุม ท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 
  แผนปฏิบัติงานที่ ๘ แผนพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้อง E - Learning ห้องฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ 
และศูนย์การเรียนรู้เฉพาะวิชา 

แผนปฏิบัติงานที่ ๙ แผนจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

  



๓๖ 

 

ส่วนที่  ๔   
ภาคผนวก 

 
  - ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย 
           - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี 
                          ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  - บันทึกการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  - แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

- รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ 
  - ภาพการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  - หลักฐานการตรวจเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 



๓๗ 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
เรื่อง ใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                       
ให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                        
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕                       
มาตรา ๙ ( ๓ ) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง                
คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน 
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้ มีระบบประกัน                 
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓)  มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่ว ยงาน                
ต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

 
 

         



๓๘ 

 

        โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                       
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ต่อไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

                                                         ( นายบุญเลิศ    แสวงทอง ) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  

เร่ือง  ใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ไขปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา                     
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ                                            
      และการจัดการเรียนรู้ 



๔๐ 

 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

                   ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย ( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ ) 

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

ดี ดี ดีเลิศ 

       ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ไขปัญหา 

ดี ดี ดีเลิศ 

       ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี ดี ดีเลิศ 
       ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
       ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดี ดีเลิศ 
       ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี ดี ดีเลิศ 
       ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดี ดี ดีเลิศ 
       ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
       ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
       ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี ดี ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี ดี ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดี ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ                                 
และการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 



๔๒ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

 

 
 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
๘๑ ขึ้นไป ๔.๐๑  - ๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๗๑ - ๘๐ ๓.๐๑ - ๔.๐๐  ๔ ดีเลิศ 
๖๑ - ๗๐ ๒.๐๑ - ๓.๐๐ ๓ ดี 
๕๑ - ๖๐ ๑.๐๑ - ๒.๐๐ ๒ ปานกลาง 
ต่ ากว่า ๕๐ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี ดี ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี ดี ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี ดี ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ดี ดี ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดี ดีเลิศ 



๔๓ 

 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

ที่  ๒๔/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา        

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ด้วยโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                       
และมีประสิทธิภาพอีกทั้งเพ่ือเป็นการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และ 
๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ นายบุญเลิศ  แสวงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียน                   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                 กรรมการ 
๑.๓ นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ               กรรมการ 
๑.๔ นางรุ้งทิพย์   ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล               กรรมการ 
๑.๕ นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ              กรรมการ 
๑.๖ นางสรินยา  พรหมมา  ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
๑.๗ นายยุทธนา  ฉุยเนย  หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    เลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้ค าแนะน า ปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประสานงานเพ่ือให้การด าเนินงาน                     
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒.๑ นายบุญเลิศ  แสวงทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียน                     ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสุกัญญา  โครพ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                      กรรมการ 
๒.๓ นายสมปอง  ผ่องใส   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ               กรรมการ 
๒.๔ นางรุ้งทิพย์   ผ่องใส   หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล               กรรมการ 
๒.๕ นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน  หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ              กรรมการ 
๒.๖ นายสมเกียรติ วอนเพียร  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา              กรรมการ 
๒.๗ นายสะอาด  ทั่นเส้ง   กรรมการสถานศึกษา               กรรมการ 
๒.๘ นางสาวอรสา  สมบุญ   กรรมการสถานศึกษา               กรรมการ 



๔๔ 

 

- ๒ – 
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. ๓    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวสุธินันท ์  เป้าเพ็ชร   ครู คศ. ๓   กรรมการ 
๒.๑๔ นายปรีชา   คงนะ   ครู คศ. ๑   กรรมการ 
๒.๑๕ นายวัชรชัย   นนท์ช้าง   ครู คศ. ๑   กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวเมธาวดี  ลือชา   ครู คศ. ๑   กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวสุดาพร  แก้วปานกัน  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาวเจนจิรา   ศรีเหรา   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๙ นายวุฒิชัย   เนียมหอม  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๒.๒๐ ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ โสภาภีร์   ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๒๑ นางสาวผุสดี  ธิยานันท์   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒.๒๒ นางสาวธนาภา  วงษ์ปัญญา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒.๒๓ นายยุทธนา   ฉุยเนย   ครู คศ. ๒      เลขานุการ 
๒.๒๔ นายอนุสรณ ์  เกตุแก้ว   ครูอัตราจ้าง          ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และรวบรวมผลการประเมินให้คณะกรรมการ
จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นางสุกัญญา   โครพ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป          ประธานกรรมการ 

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

๒ ) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ไขปัญหา 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นายสมปอง   ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ               ประธานกรรมการ 

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

๓ )  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นายสมปอง   ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ        ประธานกรรมการ 

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

๔ ) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นางสาวสุธินันท์  เป้าเพ็ชร ครู คศ. ๓       ประธานกรรมการ 

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

๕ ) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ            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  ทั่นเส้ง  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
๕. นางสาวอรสา  สมบุญ  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
๖. นางจ าเรียง  โตงาม  ตัวแทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
๗. นางพัชรี  ข าปัญญา ตัวแทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
๘. นายวุฒิชัย  เนียมหอม พนักงานราชการ               กรรมการและเลขานุการ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑ ) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นายสมปอง   ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ            ประธานกรรมการ 

๒. นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ            กรรมการ 
๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้      กรรมการและเลขานุการ 
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๒ ) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

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

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

๓ ) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล        ประธานกรรมการ 

๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
๔ ) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

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

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ    ประธานกรรมการ 

๒. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล            กรรมการ 
๓. นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป          กรรมการ 
๔. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ          กรรมการ 
๕. นายยุทธนา  ฉุยเนย  ครู คศ. ๒   กรรมการ  
๖. นายอนุสรณ์  เกตุแก้ว  ครูอัตราจ้าง      กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ    ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล                  กรรมการ 
๓. นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป          กรรมการ 
๔. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ                กรรมการ 
๕. นายยุทธนา  ฉุยเนย  ครู คศ. ๒        กรรมการและเลขานุการ  
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๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ                ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล                      กรรมการ 
๓. นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป              กรรมการ 
๔. นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ               กรรมการ 
๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการเลขานุการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล                ประธานกรรมการ 
๒. นายอนุสรณ์  เกตุแก้ว  ครูอัตราจ้าง       กรรมการ 
๓. นางสาวผุสดี  ธิยานันท์  ครูอัตราจ้าง       กรรมการ 
๔. นางสาวธนาภา  วงษ์ปัญญา ครูอัตราจ้าง            กรรมการและเลขานุการ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป         ประธานกรรมการ 
๒. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ       กรรมการ 
๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการเลขานุการ 

๒.๖ จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ 

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

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ            ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล                      กรรมการ 
๓. นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป              กรรมการ 
๔. นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ               กรรมการ 
๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้            กรรมการเลขานุการ 
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๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ              ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล                      กรรมการ 
๓. นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป              กรรมการ 
๔. นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ               กรรมการ 
๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้        กรรมการ 
๖. นายอนุสรณ์  เกตุแก้ว  ครูอัตราจ้าง                  กรรมการ 
๗. ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ โสภาภีร์  ครูธุรการ       กรรมการ 
๘. นางสาวสุธินันท์ เป้าเพ็ชร  ครู คศ. ๓        กรรมการและเลขานุการ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ            ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล                  กรรมการ 
๓. นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป          กรรมการ 
๔. นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ           กรรมการ 
๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ            ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล                      กรรมการ 
๓. นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป              กรรมการ 
๔. นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ               กรรมการ 
๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                     กรรมการและเลขานุการ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายสมปอง  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ               ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ้งทิพย์  ผ่องใส  หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล                       กรรมการ 
๓. นางสุกัญญา  โครพ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป               กรรมการ 
๔. นางทัศนีย์  ระเบียบแหวน หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ                กรรมการ 
๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                      กรรมการและเลขานุการ 

 
 



๔๙ 

 

- ๗ – 
มีหน้าที่  

๑. จัดท าเครื่องมือเพ่ือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
๒. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง ๓ ด้าน 
๓. สรุปผลการประเมินและจัดท าสารสนเทศรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
๔. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

มีหน้าที ่
๑. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานและจัดท ารายงาน

ประจ าปีของสถานศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
๓. น าเสนอรายงานประจ าปีของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
๔. เผยแพร่รายงานประจ าปีของสถานศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัด 

 
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้

เกิดผลดกีับทางโรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 
   สั่ง ณ วันที ่ ๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
    

 ( นายบุญเลิศ     แสวงทอง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการจัดท า
รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 
 ดังนั้นโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู 
ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมตามสาระ
การเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
     
 
       ( นายสมเกียรติ     วอนเพียร ) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
           ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ชื่อโรงเรียน พังตรุราษฎร์รังสรรค์  ชื่อสหวิทยาเขต ท่าม่วง  ปีงบประมาณ / ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวม  ๒๒  โครงการ 

ที ่ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการด าเนินการโครงการ ผลค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ หมายเหตุ 
๑ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

ระดับมัธยมศึกษาของอ าเภอท่าม่วง 
ครูสมปอง  ผ่องใส   ไม่ได้ด าเนินการ 

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

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๒ โครงการพัฒนาโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรม
ทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

ครสูุธินันท์   เป้าเพ็ชร 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๓ โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่               
และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ครูอนุสรณ์  เกตุแก้ว 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๔ โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับ
โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

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

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 



๕๒ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการด าเนินการโครงการ ผลค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ หมายเหตุ 
๕ โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพให้

สอดคล้องกับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียน
น าร่องพ้ืนที่นวัตกรรม การศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 

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

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

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

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๗ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด   
และอบายมุข 

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

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๘ โครงการยุวชนประกันภัยโรงเรียนพังตรุราษฎร์
รังสรรค์ 

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

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 
 

 

 



๕๓ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการด าเนินการโครงการ ผลค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ หมายเหตุ 
๙ โครงการพัฒนาโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์                 

เพ่ือการเรียนรู้ 
ครูสุดาพร  แก้วปานกัน   ไม่ได้ด าเนินการ 

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

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๑๐ โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน             
วัด รัฐ เอกชนและโรงเรียน 

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

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๑๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหาร
สถานศึกษา 

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

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๑๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
จากภายใน (Change mindset)โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (PTR-MODEL: 
Participative management (การบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม)Technology education 
Reinvention (คิดค้นสิ่งใหม่และเป็นนวัตกรรม) 

ครสูุธินันท์   เป้าเพ็ชร   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

 



๕๔ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการด าเนินการโครงการ ผลค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ หมายเหตุ 
๑๓ โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ ครูรุ้งทิพย์  ผ่องใส   ไม่ได้ด าเนินการ 

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

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

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

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๑๕ โครงการบูรณาการการใช้เทคโนโลยี                    
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือสร้างรายได้ 

ครสูุธินันท์   เป้าเพ็ชร 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

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

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 
 

 

 



๕๕ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการด าเนินการโครงการ ผลค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ หมายเหตุ 
๑๗ โครงการกีฬาสู่อาชีพ ครูอดิศร์  พงษ์พัว   ไม่ได้ด าเนินการ 

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

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๑๘ โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามอัตลักษณ์ 
 ของสถานศึกษา 

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

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๑๙ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

ครวูัชรชัย   นนท์ช้าง   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

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

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

 
 



๕๖ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการด าเนินการโครงการ ผลค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ หมายเหตุ 
๒๑ โครงการโรงเรียนสุจริต ครูรุ้งทิพย์   ผ่องใส   ไม่ได้ด าเนินการ 

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

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

๒๒ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ครูศริินภา   ชูศรี   ไม่ได้ด าเนินการ 
(ระบุ)................................................ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 



๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานการตรวจเยี่ยม 


