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บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ของโรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย 

สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ 

 เมื่อวันที่  7   เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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คำนำ 

 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒๕๖๑) ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ 
 และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาใน
รอบปีที ่ผ่านมา เพื ่อให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที ่เกิดขึ ้นตามแผน และตามระบบประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผน ต่อระบบประเมินคุณภาพภายในและ
นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย ขอขอบคุณ คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะ
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกรูป ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี 

 

 

   
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
 
คำนำ 

  

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                

  
                  ๗ 
 

             ๓๑ 

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                                                                             ๓๑ 
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                                             ๓๓ 
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     

ภาคผนวก 
 

             ๓๕ 
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บทสรุปของผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อโรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย ที่อยู่ ๘๘  หมู่ ๓ ตำบลด่านซ้าย อำเภอ ด่านซ้าย  จังหวัด เลย 
รหัสไปรษณีย์ ๔๒๑๒๐ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทรศัพท ์๐๔๒-๘๙๑๙๖๙๗ โทรสาร - 
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่  ๑๙  
เดือนมีนาคม ๒๕๔๔  มีจำนวนนักเรียน ๘๑ รปู โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวา  

ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน พระสิริรัตนเมธี ดร. อายุ ๔๙ ปี  โทรศัพท์โทรศัพท์     ๐๘๙   -  ๘๔๓๖๐๓๖      
E- Mail  sirirattana2513@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด นธ.เอก , ป.ธ.๖,  รด. (การปกครอง) 
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๔     รวม ๒๐ ป ี
สภาพบริบทโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 
 อาคารสถานที่โดดเด่นสง่างาม  โดยเน้นอนุรักษ์และส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมผีตาโขน 
 การจัดการศึกษา 
 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาโดยเน้น
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  โดยมีบุคลากรที่มีคุณธรรม เสียสละ เต็ม
ใจและทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอน 
 สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  

๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขต
เทศบาล ตำบลด่านซ้ายมีประชากรประมาณ 50,838 คน ประชาชนส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนา  ๙๙.๙๐ 
% มีความยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมโดยเฉพาะฮีตสิบสองครองสิบสี่ของอำเภอด่านซ้ายถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตและชุมชน   จึงทำให้โรงเรียนและประชาชนมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรง จึงทำให้โรงเรียนได้รับความ
สนับสนุนด้านปัจจัยสี่ เป็นอย่างดี 

๒.  จำนวนประชากร   ประมาณ 50,838 คน 
๓.  อาชีพสำคัญ รับราชการ ค้าขาย  เกษตรกรรม         
๔.  โอกาสของโรงเรียนกับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของชุมชน สถานศ ึกษาเป ็นว ัดจ ึ ง เป็น

สถานที่ต้องประสานความร่วมมือกับชุมชนเพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทุกด้านทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่อย่าง
สม่ำเสมอรวมทั้งวัดเป็นสถานที่ในการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นประจำทุกปี  เมื่อ
จัดกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน   ได้รับความร่วมมือจากทางหน่วยงานรายการ  และประชาชนใน
ชุมชนเป็นอย่างดี  

๕. ข้อจำกัดของโรงเรียนกับความร่วมมือของชุมชน  สภาพของประชากรโดยทั่วไป เป็นสังคมชุมชน
เมือง  ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีการประกอบอาชีพจึงมีลักษณะที่หลากหลาย  เช่น เป็นข้าราชการ อาชีพค้าขาย 
หรือประกอบอาชีพส่วนตัว จึงมีข้อจำกัดในการให้ความร่วมมือในบางครั้ง 
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ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  
คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี   

ผู้เรียนอ่านหนังสือออก รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (B-NET) สูงกว่าระดับเขต 

 
กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มี
การดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา 

 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ทั้งสายพระปริยัติธรรมและสายสามัญศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนอุทิศเวลาเพื่อการสอน นำเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการสอน และพัฒนา
ผู้เรียนได้สอนตรงตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูมีความสามัคคี และ
มีฃความผูกพันต่อสถานศึกษาและร่วมพัฒนาสถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถในทุกด้าน ทั้งในด้านการ
บริหาร บริการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ และโดยเฉพาะการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนของสถานศึกษา
เป็นอย่างดีร่วมกับสถานศึกษา ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป 
เป็นผู้มีธรรมปฏิบัติและปฏิปทา เหมาะสมกับสมเพศ ผู้บริหารเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ทางด้านปริยัติและ
ปฏิบัติทั้งทางโลกทางธรรม รับภาระต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาและทางด้านการศึกษาควบคู่กัน ผู้บริหารมี
ศักยภาพในด้านการบริหารการศึกษา สามารถทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์วัดวาอารามให้มีความเจริญรุ่งเรือง 

 
หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านออกตามมาตรฐานการ
อ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน รู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ดี ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล
หรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษาตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
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โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือค่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
ส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
สถานศึกษามีการนิเทศกำกับติดตา และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาที่เหมาะสมเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ผู้เรียนร้อยล่ะ ๗๘ ที่ผ่านกระบวนการวิจัยมี
คุณภาพและปริมาณที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ครูร้อยละ ๗๘ จัดกิจกรรมให้นักเรียน เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ร่วมกัน  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน  นักเรียน
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานระดับดีมากข้ึนไป 

 
ซ่ึงมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ด ี  
- จุดเด่น 
ผู้เรียนอ่านหนังสือออก รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการ

แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (B-NET) สูงกว่าระดับเขต 

- จุดที่ควรพัฒนา 
ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ยังต้องเร่งพัฒนาการคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจ 

รวมทั้งการอภิปรายและเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสม เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) บางรายวิชาต่ำกว่าปีที่
ผ่านมา ดั้งนั้นต้องมีการพัฒนา ในรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ให้ปรับเปลี่ยนการเรียน การสอนให้ตรงตาม
มาตรฐานการสอนต่อไป  ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) มีบาง
รายวิชาที่มีผลการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ให้ปรับเปลี่ยนการเรียน การสอนให้ตรงตาม
มาตรฐานการสอนต่อไป   

- ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
ผู ้เรียนควรได้ร ับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
และจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ดั งกล่าว รวมทั้งจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาเรื่องทักษะการคิดสร้างสรรค์จินตนาการ ให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานเขียน งาน
สร้างสรรค์ จากการคิดนอกกรอบ คิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถใช้กระบวนการคิดแปลกใหม่แตกต่างเป็น
รายบุคคลอย่างท่ัวถึง นอกจากนี้ควรปลูกฝังเจตคติที่ดี ด้านความกระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้ และความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
- จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 

เช่น การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มี
การดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา 

- จุดที่ควรพัฒนา 
๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มี่ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 

มีส่วนร่วมในผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
- ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาควรพัฒนามาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาโดยนำมาตรฐานคุณภาพการศึกษามาเป็น

แนวทางในการประกันคุณภาพภายใน และนำวัตถุประสงค์ จุดเน้นของสถานศึกษา ตลอดจนบริบทของ
ท้องถิ่น เพิ่มเข้าไปในมาตรฐานของสถานศึกษา ปรับปรุงระบบและกลไกในการประกันคุณภาพอย่างครบถ้วน
และนำไปปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

  จุดเด่นที่พบ (ผลจากการดำเนินการตามแผนฯ เป็นรูปธรรม ฯลฯ)    
- จุดเด่น 
ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ทั้งสายพระปริยัติธรรมและสายสามัญศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีมีปฏิสัมพันธ์

กับผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนอุทิศเวลาเพื่อการสอน นำเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการสอน และพัฒนา
ผู้เรียนได้สอนตรงตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูมีความสามัคคี และ
มีฃความผูกพันต่อสถานศึกษาและร่วมพัฒนาสถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถในทุกด้าน ทั้งในด้านการ
บริหาร บริการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ และโดยเฉพาะการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนของสถานศึกษา
เป็นอย่างดีร่วมกับสถานศึกษา ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป 
เป็นผู้มีธรรมปฏิบัติและปฏิปทา เหมาะสมกับสมเพศ ผู้บริหารเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ทางด้านปริยัติและ
ปฏิบัติทั้งทางโลกทางธรรม รับภาระต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาและทางด้านการศึกษาควบคู่กัน ผู้บริหารมี
ศักยภาพในด้านการบริหารการศึกษา สามารถทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์วัดวาอารามให้มีความเจริญรุ่งเรือง 
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- จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มากขึ้น เช่น การศึกษาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เ รียนเป็นสำคัญ การ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล บันทึกหลังการสอน และวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น ทุกคนและทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการนิเทศงาน และการนิเทศการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ มีตารางปฏิบัติการนิเทศ และบันทึกการแก้ไขปรับปรุง 

- ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาควรเน้นการจัดการเรียนการสอนของครูในบางสาระ โดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้เรียนให้

มากขึ้น เช่น สาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ มีการปรับ
กระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มากขึ้น มีการฝึกปฏิบัติงาน โดยกระบวนการ
กลุ่ม การสอนแบบโครงงาน และจัดกลุ่มแบ่งตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรับวิธีการวัดผลประเมินผล โดยวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง เน้นเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหลัก สร้างความรู้สึกที่ มีความสุขใน
การเรียนรู้ให้เกิดขึ้น เพราะสาระเหล่านี้เป็นเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหลัก สร้างความรู้สึกที่มี
ความสุขในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น เพราะสาระเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเข้าใจ ควรมีการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติจริงนอกห้องเรียนบ้างในบางโอกาส อาศัยสื่อเป็นตัวเชื่อมโยงการเรียนรู้จากเรื่องยากทำให้เป็นเรื่องที่
ง่ายสำหรับผู้เรียนที่มีความต่างศักยภาพกัน ประกอบกับผู้เรียนมีภาวะของการเรียนรู้ที่มีเงื่อนไข ขาดแคลน
ปัจจัยสนับสนุนเป็นทุนเดิม ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะลดปัญหาในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น : 
แผนปฏิบัติงานที่ ๑  โรงเรียนประเมินคุณภาพภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ๘  ประการ 

๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามุ่นเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
๓. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
๔. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
๕. ดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
๗. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายใน 
๘. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

แผนปฏิบัติงานที่ ๒ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

การศึกษาที่มีคุณภาพ 
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แผนปฏิบัติงานที่ ๓ โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการ

สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่

ชัดเจนเป็นประโยชน์พัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเน้นการมีส่วน

ร่วม ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับ

บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

แผนปฏิบัติงานที่ ๔ โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้

ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน 

นักเรียนมีการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ยังขาดการติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็น

รายบุคคล 

 

 

       ลงชื่อ.....................................................ผู้รายงาน 

                 (    พระสิริรัตนเมธี ดร.    ) 

      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย 

        วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย  รหัสสถานศึกษา ๗๐๔๒๐๕๐๗๑๓ 
ที่ตั ้งวัดโพนชัย เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย    รหัสไปรษณีย์ ๔๒๑๒๐
โทรศัพท ์๐๔๒-๘๙๑๖๙๗    โทรสาร -     E - mail pycschool@hotmail.com  
Website: http://ponchaischool.ac.th  สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปี
ที ่๖ จำนวน ๖ ห้องเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน ๘๑ รูป  
โรงเรียนมีเนื้อที ่๑๑  ไร่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวา 

     ประวัติโดยสังเขป 
 วัดโพนชัยเป็นวัดเก่าแก่ ของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการปกครอง และการศึกษา
ทั้งทางธรรม บาลีของคณะสงฆ์ อำเภอด่านซ้าย มาเป็นเวลานานและเป็นแหล่งวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญคือ
ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔  คณะสงฆ์อำเภอด่านซ้ายได้ประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกับชุมชน  เห็นสมควรให้เปิดเป็นโรงเรียนสามัญขึ้น เพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการและ
บริเวณใกล้เคียงมีโอกาสศึกษาทั ้งทางธรรม บาลีและสามัญควบคู ่กันไปให้ทันยุคทันสมัยโดยใช้ชื ่อว่า  
“โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย”  และได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพ่ือ
อนุมัติเปิดทำการเรียนการสอนและได้รับการอนุมัติให้ทำการเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๑๙  เดือนมีนาคม 
๒๕๔๔  โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินับเป็นโรงเรียน ลำดับที่  ๑๓  ของจังหวัดเลย  
 สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  

๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขต
เทศบาล ตำบลด่านซ้ายมีประชากรประมาณ 50,838 คน ประชาชนส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนา  ๙๙.๙๐ 
% มีความยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมโดยเฉพาะฮีตสิบสองครองสิบสี่ของอำเภอด่านซ้ายถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตและชุมชน   จึงทำให้โรงเรียนและประชาชนมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรง จึงทำให้โรงเรียนได้รับความ
สนับสนุนด้านปัจจัยสี่ เป็นอย่างดี 

๒.  จำนวนประชากร   ประมาณ 50,838 คน 
๓.  อาชีพสำคัญ รับราชการ ค้าขาย  เกษตรกรรม         
๔.  โอกาสของโรงเรียนกับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของชุมชน สถานศ ึกษาเป ็นว ัดจ ึ ง เป็น

สถานที่ต้องประสานความร่วมมือกับชุมชนเพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทุกด้านทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่อย่าง
สม่ำเสมอรวมทั้งวัดเป็นสถานที่ในการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นประจำทุกปี  เมื่อ
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จัดกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน   ได้รับความร่วมมือจากทางหน่วยงานรายการ  และประชาชนใน
ชุมชนเป็นอย่างดี  

๕. ข้อจำกัดของโรงเรียนกับความร่วมมือของชุมชน  สภาพของประชากรโดยทั่วไป เป็นสังคมชุมชน
เมือง  ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีการประกอบอาชีพจึงมีลักษณะที่หลากหลาย  เช่น เป็นข้าราชการ อาชีพค้าขาย 
หรือประกอบอาชีพส่วนตัว จึงมีข้อจำกัดในการให้ความร่วมมือในบางครั้ง 
 โครงสร้างการบริหาร 
 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย   แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น   4 ด้าน แบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานเป็น ๔ ด้าน  ได้แก่ ๑. ด้านการบริหารวิชาการ  ๒. ด้านการบริหารงบประมาณ  ๓. ด้านการบริหารงาน
บุคคล  ๔. ด้านการบริหารทั ่วไป  ผู ้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ  School – Based  
Management : SBM หรือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย 
          
                                                   
 
 

         
                                                                                    
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

ด้านการบริหารทัว่ไป 
 

ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารวชิาการ 

(1) การดำเนินงานธุรการ 
(2) การประสานและพัฒนา เครือข่าย

การศึกษา 
(3) การจัดระบบการบริหารและ

พัฒนาองค์กร 
(4) การส่งเสริมสนับสนนุด้านวชิาการ 
(5) การดูแลอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดล้อม 
(6) การรับนักเรียน 
(7) การส่งเสริมและประสานงาน

การศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย 

(8) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(9) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
(10) การส่งเสริมสนับสนนุและ

ประสานงานการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบัน สังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

(11) งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ี
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 

(12) งานบริการสาธารณะ 
 
 
 
 

(1) การจัดทำและเสนอขอ
งบประมาณ 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 
(3) การตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผลและรายงานผลการ
ใช้เงินและผลการดำเนนิงาน 

(4) การระดมทรัพยากรและ  การ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 

(5) การบริหารการเงิน 
(6) การบริหารบัญช ี
(7) การบริหารพัสดุและ ครุภัณฑ ์
 
 
 
 

(1) การวางแผนอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่ง 

(2) การสรรหาและการบรรจุ แต่งต้ัง 
(3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ 
(4) วินัยและการรักษาวนิัย 
(5) การออกจากราชการ 
(6) การลาทุกประเภท 
(7) การประเมินผลการปฏิบัติงานและ

หมายเหตุประจำวัน 
(8) การส่งเสริมสวัสดิการบุคคล 
(9) การพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
(10) การจัดระบบและการจัดทำ

ทะเบียนประวัติ 
(11) งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
(12) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(13) การจัดระบบการควบคุมใน

หน่วยงาน 
(14) งานส่งเสริมงานกิจการ    นักเรียน 

 
 

 
 
 
 

(1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(2) การพัฒนากระบวนการ เรียนรู ้
(3) การวัดผลประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน 
(4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
(5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลย ี
(6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
(7) การนิเทศการศึกษา 
(8) การแนะแนวการศึกษา 
(9) การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
(10) การส่งเสริมความรู้ด้าน   วิชาการ

แก่ชุมชน 
(11) การประสานความร่วมมือในการ

พัฒนาวชิาการกับสถานศึกษาอืน่ 
(12) การส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่บุคคล   ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
อื่นท่ีจัดการศึกษา 

(13) งานพัฒนาระบบและ เครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 

(14) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(15) งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(16) งานบรรณารักษ ์
   

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักณ์ ของโรงเรียน 
 

 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาโดยเน้นการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  โดยมีบุคลากรที่มีคุณธรรม เสียสละ เต็มใจ
และทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่โดดเด่นสง่างาม  โดยเน้นอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 
 
 พันธกิจ  

๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม 

๒. จัดโครงสร้างการบริหารองค์กรโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
การส่งเสริมให้มีการอบรม สัมมนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

๔. พัฒนาอาคารสถานที่ให้พร้อมแก่การจัดการศึกษาโดยเน้นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็นฐาน 
๕. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

  
เป้าหมายของโรงเรียน  (School Goal) 

๑. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้    
    ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะมุ่งให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ  ความถนัดและความสนใจ  
   ของตนเอง   สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันได้   ตามสมควรพระธรรมวินัย             
๒. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่ดีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
๓. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   ๔. โรงเรียนมีอาคารสถานที่  ห้องปฏิบัติการที่พร้อมแก่การจัดการศึกษา  มีภูมิทัศน์ที่โดดเด่น 
                        ตรงตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
                    5. สถานศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 
 
 อัตลักษณ์โรงเรียน “ เสขิยวัตรงาม (นุ่งห่ม การสำรวมกิริยามารยาท การพูดคุย ) ” 
 

 เอกลักษณ์โรงเรียน  “ เลิศล้ำวัฒนธรรมผีตาโขน ” 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ที ่ ชื่อ 
อา
ยุ 

ตำแหน่ง วุฒิ สาขาวิชา 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมาย
เหตุ 

๑ พระสิริรัตนเมธี ดร. ๕๐ ผู้จัดการ ปริญญาเอก  การปกครอง สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

๒ พระสิริรัตนเมธี ดร. ๕๐ ผู้อำนวยการ ปริญญาเอก  การปกครอง สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

๓ พระครูไพรโรจน์ชยากร ๔๗ รอง
ผู้อำนวยการ 

ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์การ
ปกครอง 

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

๔ พระครูอรุณพัฒนาทร ๕๙ ครูประจำการ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
๕ นายภูวเนศวร์ แก้วบุดดี ๔๒ ครูประจำการ ปริญญาตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
 

๖ นางสาวภาวดี นวลบ ุ ๓๕ ครูประจำการ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
๗ นางสาวมัทนา แก้วบุดดี ๓๔ ครูประจำการ ปริญญาตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
 

๘ พระครูอมรธรรมวุฒิ ๔๙ ครูพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย ภาษาไทย  
๙ พระมหาอนุวัฒน์  

ยโสธโร 
๓๖ ครูพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย ภาษาไทย/ศิลปะ  

๑๐ พระสมุห์สีไพร ธมฺมวโร ๒๔ ครูพิเศษ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์การ
ปกครอง 

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

๑๑ นางสาวพิมลมาศ     
จันทะศรี 

๓๑ ครูพิเศษ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์การ
ปกครอง 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 

๑๒ นายชญานิน    ศรีเจริญ ๒๔ ครูพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

๑๓ นายสงกรานต์   ศรแีสง ๒๔ ครูพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

๑๔ นายกิตติธัช  สอนวันนา ๒๓ ครูพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย ศิลปะ  
๑๕ นางสาวอรปรียา  ศิริ ๒๔ ครูพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 

๑๖ นายอรุญควิชญ์  วังคีรี ๒๖ ครูบาลี ปริญญาตรี พุทธศาสนา ภาษาบาลี  
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

๑๗ นางสาวฐานะมาศ 
ตะโส 

๒๘ นักวิชาการศา
สนศึกษา 

ปริญญาตรี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

๑๘ พระมหายุรนันท์  
สุมงคโล 

๓๓ ธุรการโรงเรียน ปริญญาตรี รัฐศาสตร์การ
ปกครอง 

- - 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0%

94%

0%6%

ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 ๓.๑  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด  ๘๑ รปู แยกเป็น  

 

ชั้น 

จำนวน 
วันที่จัดการ
เรียนการ

สอน 

รายการ 
 

หมายเหตุ 
จำนวน
นักเรียน 

(รูป) 

จำนวน
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

จำนวนคร ู
รูป/คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐๐ ๑๖ ๑ ๒  

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๐๐ ๒๗ ๑ ๒  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐๐ ๑๔ ๑ ๒  

รวม ๒๐๐ ๕๗ ๓ ๖  
รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ๕๗ ๓ ๖  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๐๐ ๑๓ ๑ ๒  
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๐๐ ๔ ๑ ๒  
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๐๐ ๗ ๑ ๒  

รวม ๒๐๐ ๒๔ ๓ ๖  
รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ๒๔ ๓ ๖  

 
 ๓.๒ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  

ที ่ ระดับการศึกษา 
จำนวน
นักเรียน 

(รูป) 

จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา 

(รูป) 
คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๔ ๑๔ ๑๐๐  
๒ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ ๗ ๗ ๑๐๐  
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

3.3 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
สาระการเรียนรู้ ชั้นมธัยมศึกษาปีที   1 ชั้นมธัยมศึกษาปีที   2 ชั้นมธัยมศึกษาปีที   3 

ภาคเรียนที   
1 

ภาคเรียนที   
2 

ภาคเรียนที   
1 

ภาคเรียนที   
2 

ภาคเรียนที   
1 

ภาคเรียนที   
2 

นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 

1.   ภาษาไทย  1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

2.  คณิตศาสตร์  1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

3.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

   -เทคโนโลยี 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

4.  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- - - - - - - - - - - - 

    4.1  ประวัติศาสตร์  0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

    4.2  สังคมศึกษา  1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

      -ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  - - - - - - - - - - - - 

      -หน้าที พลเมือง วัฒนธรรมฯ - - - - - - - - - - - - 

      -เศรษฐศาสตร์ - - - - - - - - - - - - 

      -ภูมิศาสตร์  - - - - - - - - - - - - 

5.  สุขศึกษาและพลศกึษา  1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

6.  ศิลปะ  1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

7.  การงานอาชีพ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

8.  ภาษาอังกฤษ  1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

รายวิชาเพิ มเติม(บังคับ) 5.5 220 5.5 220 5.5 220 5.5 220 5.0 200 5.0 200 

1.ภาษาบาลี  2.5 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100 

2.พุทธประวัติและศาสนพิธ ี 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

3.ธรรมะ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

4.วินัย 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

5.กระทู้ธรรม (พุทธศาสนสุภาษติ) 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

6.หน้าที พลเมือง 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

7.อาเซียนศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 - - - - 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 

กิจกรรมแนะแนว - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 

กิจกรรมนกัเรียน - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

กิจของสงฆ ์ - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 

ชุมนมุ - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 

กิจกรรมเพื อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 

รวมจำนวนหน่วยกิตพ้ืนฐาน/
เพิ มเติม 

16.5 16.5 16.5 16.5 16.0 16.0 

รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน 740 740 740 740 720 720 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด/ชั วโมง/ปี 1,480 1,480 1,440 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระการเรียนรู้ ชั้นมธัยมศึกษาปีที   4 ชั้นมธัยมศึกษาปีที   5 ชั้นมธัยมศึกษาปีที   6 

ภาคเรียนที   
1 

ภาคเรียนที   
2 

ภาคเรียนที   
1 

ภาคเรียนที    
2 

ภาคเรียนที    
1 

ภาคเรียนที   
2 

นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 7.0 280 6.0 240 6.0 240 5.5 220 5.5 220 

1.ภาษาไทย  1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

2.คณิตศาสตร์  1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

3.วิทยาศาสตร์  - - - - - - - - - - - - 

   1.ฟิสิกส ์ 2.0 80 - - - - - - - - - - 

   2.เคมี 1.5 60 - - - - - - - - - - 

   3.ชีววิทยา 1.5 60 - - - - - - - - - - 

   4.โลกและอวกาศ - - 1.0 40 - - - - - - - - 

   5.เทคโนโลยี 0.5 20 0.5 20 - - 0.5 20 - - 0.5 20 

4.สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- - - - - - - - 1.0 40 1.0 40 

  4.1 ประวัติศาสตร์  0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 - - - - 

  4.2 สังคมศึกษา  - - - - - - - - - - - - 

      -ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 1.0 40 - - - - - - - - - - 

      -หน้าที พลเมือง วัฒนธรรมฯ - - 1.0 40 - - - - - - - - 

      -เศรษฐศาสตร์  - - - - 1.0 40 - - - - - - 

      -ภูมิศาสตร์  - - - - - - 1.0 40 - - - - 

5.สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

6.ศิลปะ  0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - - 0.5 20 - - 0.5 20 - - 

8.ภาษาอังกฤษ  1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

รายวิชาเพิ มเติม(บังคับ) 4.5 180 5.0 200 5.5 220 5.0 200 5.5 220 4.0 160 

1.ภาษาบาลี  2.5 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100 

2.พุทธประวัติและศาสนพิธ ี 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

3.ธรรมะ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20  20 0.5 20 

4.วินัย 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

5.กระทู้ธรรม  0.5 20 - - 0.5 20 - - 0.5 20 - - 

6.หน้าที พลเมือง - - 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 - - 

7.อาเซียนศึกษา - - 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 - - 

รายวิชาเพิ มเติม โรงเรียนกำหนด 1.5 60 5.0 200 5.0 200 5.0 200 5.0 200 5.0 200 

คณิตศาสตร์ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

วิทยาศาสตร์ - - - - - - - - - - - - 

   1. ฟิสิกส์ - - 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

   2. เคมี - - 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

   3. ชีววิทยา - - 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

ภาษาอังกฤษ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 

กิจกรรมแนะแนว - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 

กิจกรรมนกัเรียน - - - - - - - - - - - - 

  กิจของสงฆ ์ - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 

  ชุมนุม - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 

กิจกรรมเพื อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 

รวมจำนวนหน่วยกิตพ้ืนฐาน/
เพิ มเติม 

17.0 17.0 16.5 16.0 16.0 14.5 

รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน 760 760 740 720 720 660 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด/ชั วโมง/ปี 1,520 1,460 1,380 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

 ๓.4 ข้อมูลอาคารสถานที   
ที ่ รายการ จำนวน (ห้อง) 
๑. ห้องเรียนทั้งหมด  ๖ 
๒. ห้องประชุม ๒ 
๓. ห้องพยาบาล ๑ 
๔. ห้องปฏิบัติการ (ห้องคอม,ห้องเรียนอัจฉริยะ)  ๑ 
๕. ห้องสมุด ๑ 
๖. โรงจอดรถ ๑ 
๗. ห้องประชาสัมพันธ์ ๑ 
๘. ห้องน้ำ/ห้องสุขา ๑๘ 
๙. ห้องสหกรณ์ ๑ 

๑๐. ห้องประกันคุณภาพ ๑ 
 
 ๓.๕ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ๓.๕.๑ แหล่งเรียนรู้ภายใน 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้ง 
(๑) 
(๒) 
(๓) 
(๔) 
(๕) 

เรือนเพาะชำ เรือนเพาะชำ ตลอดปีการศึกษา 

ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 

บอร์ดความรู้ต่าง ๆ บอร์ดความรู้ต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 

ห้องสมุด ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ตลอดปีการศึกษา 
๓.๕.๑ แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้ง 
(๑) 
(๒) 
(๓) 
(๔) 
(๕) 
(๖) 

มหาวิยาลัยราชภัฏเลย มหาวิยาลัยราชภัฏเลย ๑ 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย ๑ 

โครงการพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย โครงการพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย ๑ 

เกษตรที่สูง อ.ด่านซ้าย เกษตรที่สูง อ.ด่านซ้าย ๑ 

วัดป่าเนรมิตรวิปัสสนา วัดป่าเนรมิตรวิปัสสนา ๒๐ 

พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุศรีสองรัก ๒๐ 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

๓.๖ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๓.๖.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวน 
นักเรียน 
ที เข้า
สอบ 

 

จำนวนนักเรียนที มีผลการเรียนรู้ ผล 
การ
เรียน
เฉลี ย 

นักเรียน 
ที ได้ ๓ ขึ้นไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส. จำนวน ร้อยละ 

๑. ภาษาไทย 61 23 11 8 10 8 1 - - - - 3.22 42 68.85 
๒. คณติศาสตร ์ 61 5 6 5 20 12 9 4 - - - 2.42 16 26.23 
๓. วิทยาศาสตร ์ 61 8 7 12 12 10 9 3 - - - 2.60 27 44.26 
๔. สังคมศึกษาฯ 61 13 8 23 8 5 3 1 - - - 3.02 44 72.13 
๕. สุขศึกษาฯ 61 6 4 18 12 12 8 1 - - - 2.60 28 45.90 
๖. ศิลปะ 61 16 8 10 12 3 4 8 - - - 2.82 44 72.13 
๗. การงานอาชีพฯ 61 13 7 9 16 14 2  - - - 2.86 29 47.54 
๘. 
ภาษาต่างประเทศ 

61 3 5 9 18 17 5 4 
- - - 

2.40 
17 27.86 

๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรม, พุทธ
ประวัติ,ภาษาบาลี) 

61 8 7 38 6 2 - - - - - 3.10 53 86.88 

รวม 549 95 63 132 114 79 41 21 - - - 2.77 290 52.82 
ร้อยละ 100 17.30 11.50 24.04 20.80 15.40 

7.4
6 

3.8
2 

- - -    

 

 

 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑ 

 

54%46%

ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ข้ันต่่า (๑) ถึง 
ค่อนข้างดี (๒.๕)

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 53.57 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) 46.43 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวน 
นักเรียน 
ที เข้า
สอบ 

 

จำนวนนักเรียนที มีผลการเรียนรู้ ผล 
การ
เรียน
เฉลี ย 

นักเรียน 
ที ได้ ๓ ขึ้นไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส. จำนวน ร้อยละ 

๑. ภาษาไทย 57 10 12 10 10 8 4 3 - - - 2.84 ๓๒ 56.14 
๒. คณติศาสตร ์ 57 5 8 5 12 15 10 2 - - - 2.45 18 31.58 
๓. วิทยาศาสตร ์ 57 8 5 10 7 15 8 4 - - - 2.5 23 40.35 
๔. สังคมศึกษาฯ 57 12 10 10 10 9 4 2 - - - 2.87 32 56.14 
๕. สุขศึกษาฯ 57 15 10 7 10 8 5 2 - - - 2.92 32 56.14 
๖. ศิลปะ 57 12 12 8 8 7 5 5 - - - 2.82 32 56.14 
๗. การงานอาชีพฯ 57 13 7 13 7 7 5 5 - - - 2.79 33 57.89 
๘. ภาษาตา่งประเทศ 57 4 7 5 13 15 10 3 - - - 2.38 16 28.07 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรม, พุทธ
ประวัติ,ภาษาบาลี) 

57 15 10 15 5 5 4 3 - - - 3.00 40 70.17 

รวม 513 94 81 83 82 89 55 29 - - - 2.73 258 50.30 
ร้อยละ 

100 18.33 
15.
79 

16.
18 

15.9
8 

17.
35 

10.
72 

5.6
5 

- - - 
   

 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 
 

50%50%

ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕)

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 50.30 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) 49.70 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวน 
นักเรียน 
ที เข้า
สอบ 

 

จำนวนนักเรียนที มีผลการเรียนรู้ ผล 
การ
เรียน
เฉลี ย 

นักเรียน 
ที ได้ ๓ ขึ้นไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส. จำนวน ร้อยละ 

๑. ภาษาไทย 118 33 23 18 20 16 5 3 - - - 3.04 74 62.71 
๒. คณติศาสตร ์ 118 10 14 10 32 27 19 6 - - - 2.44 34 28.81 
๓. วิทยาศาสตร ์ 118 16 12 22 19 21 17 7 - - - 2.50 50 42.31 
๔. สังคมศึกษาฯ 118 25 18 33 18 14 7 3 - - - 2.76 76 64.4 
๕. สุขศึกษาฯ 118 21 14 25 22 20 13 3 - - - 2.76 60 50.85 
๖. ศิลปะ 118 28 20 18 20 10 9 13 - - - 2.81 66 55.93 
๗. การงานอาชีพฯ 118 26 14 22 23 21 7 5 - - - 2.83 62 52.54 
๘. ภาษาตา่งประเทศ 118 7 12 14 31 32 15 7 - - - 2.40 33 27.96 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรม, พุทธ
ประวัติ,ภาษาบาลี) 

118 23 17 53 11 7 4 3 - - - 3.06 93 78.81 

รวม 1062 189 144 215 196 168 96 50 - - - 2.75 548 51.69 
ร้อยละ 

100 
18.3

3 
15.
79 

16.
18 

15.
98 

17.
35 

10.
72 

5.65 - - - 
   

 
 

 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
 

 

52%48%

ผลการเรียนระดบั ๓ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่่า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕)

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 51.69 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) 48.02 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

๓.๖.๒ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ภาคเรียนที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวน 
นักเรียน 
ที เข้า
สอบ 

 

จำนวนนักเรียนที มีผลการเรียนรู้ ผล 
การ
เรียน
เฉลี ย 

นักเรียน 
ที ได้ ๓ ขึ้นไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส. จำนวน ร้อยละ 

๑. ภาษาไทย 26 3 6 6 6 5 0 0 - - - 2.58 15 57.7 
๒. คณติศาสตร ์ 26 1 4 6 9 5 1 0 - - - 2.29 11 42.30 
๓. วิทยาศาสตร ์ 26 4 2 7 6 4 3 0 - - - 2.75 13 50 
๔. สังคมศึกษาฯ 26 2 2 12 6 4 0 0 - - - 2.79 16 61.53 
๕. สุขศึกษาฯ 26 0 7 8 10 1 0 0 - - - 2.79 15 57.69 
๖. ศิลปะ 26 4 8 5 4 5 0 0 - - - 2.77 17 65.38 
๗. การงานอาชีพฯ 26 6 5 3 4 6 2  - - - 2.85 14 53.84 
๘. ภาษาตา่งประเทศ 26 2 3 6 6 4 5  - - - 2.35 11 42.3 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรม, พุทธ
ประวัติ,ภาษาบาลี) 

26 8 5 5 3 3 2  - - - 
2.85 

18 69.32 

รวม 234 30 42 58 54 37 13 0 - - - 2.67 130 55.55 
ร้อยละ 100 12.

82 
17.
94 

24.
78 

23.
03 

15.
81 

5.5
5 

  
          

 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

56%
44%

ผลการเรียนระดบั ๓ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่่า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕)

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๕๕.๕๕ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) 44.44 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ภาคเรียนที่ ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวน 
นักเรียน 
ที เข้า
สอบ 

 

จำนวนนักเรียนที มีผลการเรียนรู้ ผล 
การ
เรียน
เฉลี ย 

นักเรียน 
ที ได้ ๓ ขึ้นไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส. จำนวน ร้อยละ 

๑. ภาษาไทย 24 4 3 3 4 5 3 2 - - - 2.58 10 41.67 
๒. คณติศาสตร ์ 24 3 2 2 5 3 5 4 - - - 2.29 7 29.17 
๓. วิทยาศาสตร ์ 24 5 4 3 3 5 3 1 - - - 2.75 12 50 
๔. สังคมศึกษาฯ 24 5 4 5 3 2 3 2 - - - 2.79 14 58.33 
๕. สุขศึกษาฯ 24 5 5 3 3 4 2 2 - - - 2.79 13 54.17 
๖. ศิลปะ 24 6 4 3 2 4 3 2 - - - 2.77 13 54.17 
๗. การงานอาชีพฯ 24 7 3 4 3 2 3 2 - - - 2.85 14 58.33 
๘. ภาษาตา่งประเทศ 24 3 3 2 4 4 4 4 - - - 2.35 8 33.33 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรม, พุทธ
ประวัติ,ภาษาบาลี) 

24 8 2 4 2 3 3 2 - - - 2.85 14 58.33 

รวม 216 46 30 29 29 32 29 21 - - - 2.67 105 48.61 
ร้อยละ 

100 
21.
29 

13.
89 

13.
43 

13.
43 

14.
81 

13.
43 

9.7
2 

            

 
 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 
 

 

49%51%

ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕)

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 48.61 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) 51.39 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวน 
นักเรียน 
ที เข้า
สอบ 

 

จำนวนนักเรียนที มีผลการเรียนรู้ ผล 
การ
เรียน
เฉลี ย 

นักเรียน 
ที ได้ ๓ ขึ้นไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส. จำนวน ร้อยละ 

๑. ภาษาไทย 50 7 9 9 10 10 3 2 - - - 2.76 25 50.00 
๒. คณติศาสตร ์ 50 4 6 8 14 8 6 4 - - - 2.50 18 36.00 
๓. วิทยาศาสตร ์ 50 9 6 10 9 9 6 1 - - - 2.75 25 50.00 
๔. สังคมศึกษาฯ 50 7 6 17 9 6 3 2 - - - 2.82 30 60.00 
๕. สุขศึกษาฯ 50 5 12 11 13 5 2 2 - - - 2.85 28 56.00 
๖. ศิลปะ 50 10 12 8 6 9 3 2 - - - 2.91 30 60.00 
๗. การงานอาชีพฯ 50 13 8 7 7 8 5 2 - - - 2.88 28 56.00 
๘. ภาษาตา่งประเทศ 50 5 6 8 10 8 9 4 - - - 2.47 19 38.00 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรม, พุทธ
ประวัติ,ภาษาบาลี) 

50 16 7 9 5 6 5 2 
- - - 

2.99 32 64.00 

รวม 450 76 72 87 83 69 42 21 - - - 2.77 235 52.22 
ร้อยละ 

100 
21.
29 

13.
89 

13.
43 

13.
43 

14.
81 

13.
43 

9.7
2 

            

 
 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 
 

52%48%

ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่า (๑) ถึง ค่อนข้างดี 
(๒.๕)

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 52.22 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) 47.88 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๔.๑ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๔.๑.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

ที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ๘  กลุ่ม แต่ละรายวิชาระดับ ๓ ขึ้นไป 

วิชา 
จำนวนนักเรียนทัง

หมด 

จำนวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   ๘  กลุ่ม แต่ละรายวิชา

ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 

(๑) ภาษาไทย 14 6 42.86 

(๒) คณิตศาสตร์ 14 1 7.14 

(๓) วิทยาศาสตร์ 14 1 7.14 

(๔) สังคมศึกษา 14 5 35.71 

(๕) สุขศึกษา 14 7 50 

(๖) ศิลปะ 14 5 35.71 

(๗) การงานอาชีพ 14 6 42.86 

(๘) ภาษาต่างประเทศ 14 3 21.43 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30%

70%

0% ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕)

ไม่ผ่านการประเมิน (๐,ร,มส.)

แผนภมูิแสดงร้อยละของผู้เรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ๘  กลุม่

สาระการเรียนรู้ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ ๓  แตล่ะรายวิชาระดับ ๓ ขึ้นไป  
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

 

 ๔.๑.๒ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ๘  กลุ่ม แต่ละรายวิชาระดับ ๓ ขึ้นไป 

วิชา 
จำนวนนักเรียน

ทังหมด 

จำนวนนักเรียนที มีเกรดเฉลี ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   ๘  กลุ่ม แต่ละรายวิชา

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละ 

(๑) ภาษาไทย 7 2 28.57 

(๒) คณิตศาสตร์ 7 0 0.00 

(๓) วิทยาศาสตร์ 7 0 0.00 

(๔) สังคมศึกษา 7 1 14.28 

(๕) สุขศึกษา 7 3 42.56 

(๖) ศิลปะ 7 2 28.57 

(๗) การงานอาชีพ 7 6 85.71 

(๘) ภาษาต่างประเทศ 7 2 28.57 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

29%

71%

0% ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕)

ไม่ผ่านการประเมิน (๐,ร,มส.)

แผนภมูิแสดงร้อยละของผู้เรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ๘  กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖  แตล่ะรายวิชาระดับ ๓ ขึ้นไป  
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

๕. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ๕.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O - NET ม.๓  
 
 
 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด
สำนักงานพระพุทธ

ฯ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาไทย ๔๖.๖๑ ๕๑.๒๒ ๔๑.๖๓ ๕๔.๒๙ 

(๒) คณิตศาสตร์ ๒๐.๘๖ ๒๔.๔๔ ๒๐.๐๕ ๒๕.๔๑ 

(๓) วิทยาศาสตร์ ๒๗.๗๑ ๒๙.๑๙ ๒๖.๕๕ ๒๙.๘๙ 

(๔) ภาษาอังกฤษ ๒๔.๑๑ ๓๑.๕๕ ๒๖.๓๔ ๓๔.๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี ยระดับสังกัด คะแนนเฉลี ยระดับประเทศ

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O - NET ม.๓ 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

 ๕.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O – NET) ม.๖  
 
 
 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด
สำนักงานพระพุทธฯ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) วิชาภาษาไทย ๒๗.๒๙ ๔๐.๖๙ ๓๒.๐๔ ๔๔.๓๖ 

(๒) วิชาคณิตศาสตร์ ๑๔.๗๓ ๒๓.๐๒ ๑๗.๕๐ ๒๖.๐๔ 

(๓) วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๓.๒๕ ๓๐.๓๘ ๒๕.๓๖ ๓๒.๖๘ 

(๔) วิชาสังคมศึกษาฯ ๒๘.๕๗ ๓๔.๒๖ ๓๐.๕๕ ๓๕.๙๓ 

(๕) วิชาภาษาอังกฤษ ๒๐.๗๑ ๒๖.๐๔ ๒๒.๒๒ ๒๙.๙๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐

๕.๐๐

๑๐.๐๐

๑๕.๐๐

๒๐.๐๐

๒๕.๐๐

๓๐.๐๐

๓๕.๐๐

๔๐.๐๐

๔๕.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี ยระดับสังกัด คะแนนเฉลี ยระดับประเทศ

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O - NET ม.๖ 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

๖. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (b – NET)   
 

 ๖.๑ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B – NET)  ม.๓  

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดสำนักเขต 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาบาลี ๓๖.๕๗ ๓๐.๙๕ 31.10 32.11 

(๒) ธรรมะ 38.43 32.60 31.75 33.21 

(๓) พุทธประวัติ 31.71 30.81 30.72 32.36 

(๔) วินัย 30.00 30.04 30.01 30.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐
๕.๐๐

๑๐.๐๐
๑๕.๐๐
๒๐.๐๐
๒๕.๐๐
๓๐.๐๐
๓๕.๐๐
๔๐.๐๐

ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ วินัย

คะแนนเฉลี ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี ยระดับสังกัด คะแนนเฉลี ยระดับประเทศ

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  B - NET ม.๓ 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

 ๖.๒ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B - NET)  ม.๖  

 
 
 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดสำนักเขต 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาบาลี 46.61 35.77 34.67 37.15 

(๒) ธรรมะ 29.71 32.00 31.72 35.45 

(๓) พุทธประวัติ 38.00 38.87 37.57 41.04 

(๔) วินัย 37.43 37.26 37.88 38.91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ -กราฟ/แผนภูมิเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ และ ผลการทดสอบทางการศึกษาในปีที่ผ่านมาอยู่ใน
ภาคผนวก 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ วินัย

คะแนนเฉลี ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี ยระดับสังกัด คะแนนเฉลี ยระดับประเทศ

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  B - NET ม.๖ 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

๗. ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับ เขต ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๒. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับ เขต ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๓. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการ
แข่งขันทักษะวิชาการระดับ เขต ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๔. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับหนึ่งในการตอบปัญหาวิชาศิลปะ ในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ 
เขต ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

 ๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

  ๑) ระดับคุณภาพ ดี  

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   

   สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตัวชี้วัด ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรมีการออกแบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูป แบบการระดม
สมอง การลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และ
เน้นการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกวิชา ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม กิจกรรมชุมนุมตามรายวิชาให้
เข้มแข็งมากขึ้น พัฒนาทักษะด้านการรักการอ่าน นิสัยใฝ่เรียนรู้ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำ
เทคนิควิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครูในสายเดียวกันร่วมกันกำหนดแผนกาจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คำถามเพ่ือพัฒนาการคิดของผู้เรียน 

(๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม

มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน รู้จักการวางแผนสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวม ทั้งสามมารถวิเคราะห์ 
จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้
และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ ยอมรับ
ในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคลและระหว่างวัย มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) บาง
รายวิชาสูงกว่าปีที่ผ่านมา ดั้งนั้นต้องมีการพัฒนา ในรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ให้ปรับเปลี่ยนการเรียน 
การสอนให้ตรงตามมาตรฐานการสอนต่อไป  ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา 
(B-NET) มีบางรายวิชาที่มีผลการทดสอบสูงกว่าทุกระดับ ที่มีการพัฒนา ในรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ให้
ปรับเปลี่ยนการเรียน การสอนให้ตรงตามมาตรฐานการสอนต่อไป  ทั้งนี้  มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จาก
การประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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   (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
   ๓.๑ จุดเด่น ผู้เรียนอ่านหนังสือออก รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน 
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (B-NET) สูงกว่าระดับกลุ่ม 
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยเข้าร่วมประเพณีของท้องถิ่นอยู่เสมอเพื่อเป็นการสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี 
   ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ยังต้องเร่งพัฒนาการคำนวณ การ
คิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจ รวมทั้งการอภิปรายและแลเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) บางรายวิชาต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ดั้งนั้นต้องมีการพัฒนา ในรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 
ให้ปรับเปลี่ยนการเรียน การสอนให้ตรงตามมาตรฐานการสอนต่อไป  ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) มีบางรายวิชาที่มีผลการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนต่ำกว่าปีที่
ผ่านมา ให้ปรับเปลี่ยนการเรียน การสอนให้ตรงตามมาตรฐานการสอนต่อไป   

    ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 ๑) จัดการเรียนการสอนพิเศษให้กับผู้เรียนในกลุ่มที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
 ๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้การลงมือปฏิบัติจริง 
 ๓) ครูนำผลการวิเคราะห์รายบุคคลมาจัดทำกิจกรรมซ่อมเสริม ฯลฯ 
   ๓.๔ ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา 
เรื่องทักษะการคิดสร้างสรรค์จินตนาการ เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ 

๒. การเรียนการสอนต้องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาให้มากขึ้น มีการวัดและการประเมินที่หลากหลายในการประเมินตามสภาพจริง 

๓. ควรส่งเสริมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
๔. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีร่างกายแข็งแรง โดยส่งเสริมให้มีความตระหนักและรู้จักเลือก

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีสารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ ดื่มนมที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมออย่างน้อยวันละ ๑๕-๒๐ นาที 
  

 (๔) แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี) 
  ผลการสอบ B-NET วิชาภาษาบาลีสูงกว่า ระดับประเทศ  
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๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัยมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงของในหลวง

รัชกาลที่ ๙ มาประยุกต์ใช้โดย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาได้ ร่วมกันวิเคราะห์ 
วางแผน กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ความต้องการของ ผู้ปกครอง 
ชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาการศึกษา แห่งชาติ 
โรงเรียนมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาโดยเน้นการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  โดยมีบุคลากรที่มีคุณธรรม เสียสละ เต็มใจ
และทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่โดดเด่นสง่างาม  โดยเน้นอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชน โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการศึกษาที่ผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิด จากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกัน ในการกำหนด
เป้าหมายปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงาน
ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานการจัดการศึกษา 
 

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑. สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ

ต้องการพัฒนาของสถานศึกษาตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ 

๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน 
ตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ มีการดำเนินการอย่างเป็น
ระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๓. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ 

๔. ผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือค่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๕. สถานศึกษามี การนิเทศกำกับติดตา และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาที่
เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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๖. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรร
มาภิบาล และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๗. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ      

    (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑  จุดเด่น โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิค
การประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมใน
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายปฏิรูปการศึกษา ที่มุ ่งเน้นพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา 
   ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา  
 ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มี่ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมในผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

    ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 ๑) พัฒนาระบบสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีเพ่ือรับมือกับสถานณ์การในปัจจุบัน 
 ๒) ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียนให้น่าอยู่และเหมาะสมแก่การเรียนการสอน 
 ๓) จัดการประเมินภายในโรงเรียน 
   ๓.๔ ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษาควรปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียน ห้องเรียนให้น่าอยู่เหมาะแก่การเรียนการสอน และ
สถานศึกษาควรขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า เพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการศึกษา
ของบุตรหลานในชุมชน 

 (๔) แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี) 
 ได้รับรางวัลโรงเรียนตัวอย่างประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑) ระดับคุณภาพ ดี 

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   
  ๑. หัวหน้ากลุ่มสาระแต่ล่ะกลุ่มได้วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่
ละกลุ่มสาระโดยการบรูณาการนำความรู้เรื่องวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ล่ะกลุ่มสาระ 
            ๒. จัดทำโครงการพัฒนาสื่อผ่านกระบวนการวิจัย  
            ๓. จัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด การแก้ปัญหา  
                ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                ๕. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติงานจริง และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
                ๖. จัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือจะได้นำปัญหาไปเป็นแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษาหน้า  

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ร้อยล่ะ ๗๘ ที่ผ่านกระบวนการวิจัยมีคุณภาพและปริมาณที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ครู

ร้อยละ ๗๘ จัดกิจกรรมให้นักเรียน เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ร่วมกัน  นักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจก รรมจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานระดับดีมากขึ้นไป 

    (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑  จุดเด่น ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ทั้งสายพระปริยัติธรรมและสายสามัญศึกษา มี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนอุทิศเวลาเพื่อการสอน นำเทคนิคและ
วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการสอน และพัฒนาผู้เรียนได้สอนตรงตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด ได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่อง ครูมีความสามัคคี และมีฃความผูกพันต่อสถานศึกษาและร่วมพัฒนา
สถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถในทุกด้าน ทั้งในด้านการบริหาร บริการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาใน
ด้านต่าง ๆ และโดยเฉพาะการดูแลเอาใจใส่ผู ้เรียนของสถานศึกษาเป็นอย่างดีร่วมกับสถานศึกษา 
ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป เป็นผู้มีธรรมปฏิบัติและ
ปฏิปทา เหมาะสมกับสมเพศ ผู้บริหารเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ทางด้านปริยัติและปฏิบัติทั้งทางโลกทาง
ธรรม รับภาระต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาและทางด้านการศึกษาควบคู่กัน ผู้บริหารมีศักยภาพในด้าน
การบริหารการศึกษา สามารถทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์วัดวาอารามให้มีความเจริญรุ่งเรือง 
   ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากขึ้น เช่น การศึกษาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทำ
แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล บันทึกหลังการสอน และวิจัย
ในชั้นเรียน เป็นต้น ทุกคนและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการนิเทศงาน และ
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การนิเทศการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ มีตาราง
ปฏิบัติการนิเทศ และบันทึกการแก้ไขปรับปรุง 

    ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 ๑) ให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกวิชา 
 ๒) ให้ครูผู้สอนจัดทำรายงานบันทึกหลังการสอนในทุกรายวิชา 
 ๓) ให้ครูผู้สอนเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน  
   ๓.๔ ข้อเสนอแนะ 
 ครูควรทำบันทึกหลังสอนให้เป็นปัจจุบัน และนำข้อมูลจากการทำบันทึกหลังการสอนมาปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียน ครูควรบันทึกข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาผู้เรียน การพัฒนาวิธีการสอน และการพัฒนาสื่อ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีประโยชน์นำไปสู่การวิจัยใน
ชั้นเรียน 

 (๔) แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี) 
 มีห้องเรียนอัจฉริยะไว้ใช้ในการเรียนการสอน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม 

 ๑. ระดับคุณภาพ ดี  

 ๒. นำเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
      ๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงขึ้นทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนสุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

      ๒. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านออกเขียนคล่องรวมทั้งสามมารถเขียนเพื่อสื่อสารได้ทุกคน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู ้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในระดับดี 

      ๓. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัยตามเกณฑ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกติกา และ
ระเบียบของสังคม 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      ๑. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั ่น มีหลักการบริหาร มีวิสั ยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน 

สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจและมีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท  

       ๒. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่นการประชุมแบบมีส่วนร่วม ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนการจัดการประจำปีการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาที่มุ ่งเน้นการพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงาน และการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา  และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นงานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และความสามารถ 
๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ไปปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๕. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมินและคำแนะนำจากคณะกรรมการวิจัย 
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๖. ครูควรวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษาและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำมาเขียนแผนพัฒนา
รายบุคคล 

๓. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best Practices : เป็นนวัตกรรม (อย่างน้อย ๑ เรื่อง) 
- ผลการทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  B-NET วิชาภาษาบาลีสูงกว่า ระดับประเทศ  
- ได้รับรางวัลโรงเรียนตัวอย่างประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- มีห้องเรียนอัจฉริยะไว้ใช้ในการเรียนการสอน 
 

๔. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ดี 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดี 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดี 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีต่องานอาชีพ ดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ดี 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ดี 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดี 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดี 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ดี 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเลิศ 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

38 



 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชยั 
 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได้ 
ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

ดี 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
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ภาคผนวก 
 

๑. ประกาศโรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  
     ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. คำสั่งคณะทำงานรายงานประจำปีฯ  (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๓. หลักฐาน ข้อมูลสำคัญท่ีแสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
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ประกาศ 
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย 

เรื อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื อการประกันคุณภาพภายใน 
    

 

 โดยที่มีการกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๔๔๑   บูรณาการกับสภาพปัญหาความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสากล การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งจึงมีวิธีการปฏิบัติที่หลากหลายแตกต่างกันไป ดังนั้น เพื่อความเป็นเอกภาพและเพื่อให้
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีทิศทางไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  อันจะทำให้สถานศึกษามีคุณภาพใกล้เคียงกัน
จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาข้ึน 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ที่ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้น
สังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงาน
ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 ทั ้งนี ้มาตรฐานการศึกษาของโรงเร ียนปร ิย ัต ิสามัญวัดโพนชัยได้ร ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อใช้เป็นหลักในการพัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุน กำกับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่   ๑๐   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 
     (ลงชื่อ)  
                           (   พระครูปริยัติปัญญาวุธ   ) 
               ประธานคณะกรรมการโรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย 

                                                         วัน  ๑๐   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ของโรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย 

  เพื อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (๓ มาตรฐาน)  
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจำนวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก ่
 มาตรฐานที   ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที   ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที   ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที   ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานที   ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที   ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรฐาน ร้อยละความสำเร็จ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที   ๑  คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ดี 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด

คำนวณ  
ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 

๑.๒ คุณลักษณะที พึงประสงค์ของผู้เรียน   ดี 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 

มาตรฐานที  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  

ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 
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มาตรฐานที  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ดี 
 
*คำอธิบายค่าเป้าหมาย  

ร้อยละความสำเร็จ (เต็ม ๑๐๐ ) ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
๙๐.๐๐ – ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๓ ดี 
๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
๐๐.๐๐ - ๕๙.๙๙ ๑ กำลังพัฒนา 
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คำสั งโรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย 
ที  05/2564   

เรื อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
---------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที ่ ๖ มาตรฐาน ๔๗ ที่
กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุ กระดับ 
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่ อง 
โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  

โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย จึงดำเนินการประกันคุณภาพภายในการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐานโดยยึด มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน
จำนวน ๓ มาตรฐาน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการ ตามมาตรฐาน   
ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

๑. คณะกรรมการอำนวยการ   
๑. พระสิริรัตนเมธี     ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. พระครูไพโรจน์ชยากร    กรรมการ 
๓. พระครูอรุณพัฒนาทร    กรรมการ 
๔. พระครูอมรธรรมวุฒิ     กรรมการ 
๕. พระมหายุรนันท์  สุมงคโล    กรรมการ 
๖. พระมหาอนุวัฒน์ ยโสธโร    กรรมการ 
๗. นายภูวเนศวร์    แก้วบุดดี    กรรมการ 
๘. นางสาวภาวดี    นวลบุ    กรรมการ 
๙. นางสาวมัทนา     แก้วบุดดี    กรรมการ 
๑๐. นางสาวพิมลมาศ  จันทะศรี    กรรมการ 
๑๑. นายอรุณควิชญ์   วังคีรี    กรรมการ 
๑๒. นายชญานิน    ศรีเจริญ    กรรมการ 
๑๓. นายสงกรานต์  ศรีแสง    กรรมการ 
๑๔. นางสาวฐานะมาศ  ตะโส    กรรมการ และเลขานุการ  

มีหน้าที  ให้คำแนะนำ ปรึกษา และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรวบรวม และ  
จัดทำเอกสารในแต่ละมาตรฐาน  
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๒. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
๑. พระสิริรัตนเมธี     ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. พระครูไพโรจน์ชยากร     กรรมการ 
๓. พระครูอรุณพัฒนาทร     กรรมการ 
๔. พระครูอมรธรรมวุฒิ     กรรมการ 
๕. พระมหายุรนันท์  สุมงคโล    กรรมการ 
๖. พระมหาอนุวัฒน์ ยโสธโร    กรรมการ 
๗. นายภูวเนศวร์    แก้วบุดดี    กรรมการ 
๘. นางสาวภาวดี    นวลบุ    กรรมการ 
๙. นางสาวมัทนา     แก้วบุดดี    กรรมการ 
๑๐. นางสาวพิมลมาศ  จันทะศรี    กรรมการ 
๑๑. นายอรุณควิชญ์   วังคีรี    กรรมการ 
๑๒. นายชญานิน    ศรีเจริญ    กรรมการ 
๑๓. นายสงกรานต์  ศรีแสง    กรรมการ 
๑๔. นางสาวฐานะมาศ  ตะโส    กรรมการ และเลขานุการ  

มีหน้าที  ตรวจสอบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาก
คณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในต่อต้น
สังกัด   
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๓. คณะกรรมการดำเนินงานรายมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี   
มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที   ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

นางสาวฐานะมาศ 
ตะโส 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที พึงประสงค์ของผู้เรียน  

นางสาวฐานะมาศ 
ตะโส 

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

นางสาวฐานะมาศ 
ตะโส 

 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

นางสาวฐานะมาศ 
ตะโส 

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

 
  มีหน้าที  รวบรวมเอกสารหลักฐานจากฝ่าย / งาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ จัดทำ
เป็น  แฟ้มข้อมูลพร้อมทั้งรายงานให้เรียบร้อยในแต่ละมาตรฐานการศึกษา  
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๔. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
๑. พระสิริรัตนเมธี      ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. พระครูไพโรจน์ชยากร      กรรมการ 
๓. พระครูอรุณพัฒนาทร      กรรมการ 
๔. พระครูอมรธรรมวุฒิ      กรรมการ 
๕. พระมหายุรนันท์  สุมงคโล     กรรมการ 
๖. พระมหาอนุวัฒน์ ยโสธโร     กรรมการ 
๗. นายภูวเนศวร์    แก้วบุดดี     กรรมการ 
๘. นางสาวภาวดี    นวลบุ     กรรมการ 
๙. นางสาวมัทนา     แก้วบุดดี     กรรมการ 
๑๐. นางสาวพิมลมาศ  จันทะศรี     กรรมการ 
๑๑. นายอรุณควิชญ์   วังคีรี     กรรมการ 
๑๒. นายชญานิน    ศรีเจริญ     กรรมการ 
๑๓. นายสงกรานต์  ศรีแสง     กรรมการ 
๑๔. นางสาวฐานะมาศ  ตะโส     กรรมการ และเลขานุการ   
มีหน้าที  ประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ทัง้นี้ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเกิดผลดี แก่ทาง
ราชการสืบไป   
 
 

สั่ง ณ   วันที่ ๕   เดือน   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                  
 
 

  …………………………………………………… 
( พระสิริรัตนเมธี ดร. )   

              ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธสาสนา B-NET  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธสาสนา B-NET  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
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ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ วินัย
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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ภาษาไทย สังคม ศาสนา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
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ความสามารถในด้านการอ่าน - การเขียน

ดีเยี ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
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ความสามารถในการสื อสารคิดค่านวณ -
วิเคราะห์

ดีเยี ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
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ปฐมนิเทศเปิดภาคเรียนใหม่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

กิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 

กิจกรรมวันลอยกระทง อมรมการใช้สื่อเทคโนโลยี 
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กิจกรรมแนะแนวโรงเรียน โครงการติวบาลี 

ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
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โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน 

กิจกรรมการออกพรรษา กิจกรรมการออกพรรษา 

สนง. พุทธศาสนาจังหวัดเลยตรวจเยี่ยมโรงเรียน สนง. พุทธศาสนาจังหวัดเลยตรวจเยี่ยมโรงเรียน 
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เป็นสถานที่จัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นสถานที่จัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๓ กิจกรรมการแข่งขันในวันภาษาไทย 

กิจกรรม big cleaning day กิจกรรม big cleaning day 
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โครงการทัศนศึกษา โครงการเรียนรู้ดูอาชีพ 

เป็นสถานที่จัดประชุมผู้บริหารสัญจร เขต ๗ โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคคลากร 

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ข้อมลูเพ่ิมเติม 
http://ponchaischool.ac.th/ 
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Prariyutsamunwatphonchai school 

88 หมู่ 3 ถนนแก้วอาสา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

E-mail pycschool@hotmail.com 
Website: ponchaischool.ac.th 

โทร 089-8436036, 097-2585365  


