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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

(Self - Assessment Report : SAR) 
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาด 

ต าบล  หนองบวั    อ  าเภอ    เมือง  จงัหวดัหนองบวัล าภู 
 

ส านักเขตการศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๗ 
ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต/ิมหาเถรสมาคม 

 



๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 
 

     บันทกึการให้ความเห็นชอบเอกสาร 
-------------------------------- 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ของโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามญั วัดโพธ์ิชัยสมสะอาด 

ส านักเขตการศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๗ 
ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต/ิมหาเถรสมาคม 

 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาดคร้ังที่ ๒/ ๒๕๖๓
เม่ือวนัที่  ๒๖เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี

การศึกษา ๒๕๖๓ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาดแลว้     
 

เห็นชอบใหด้ าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานตน้สงักดัและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได ้
 
 
 

   (ลงช่ือ)  

  ( นายกณัหา   พนัหลา้) 
  ประธานคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาด 

 
 
 
 

  (ลงช่ือ)  

  (   พระครูปริยติับรรณกิจ) 
  ผูอ้  านวยการโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาด 
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ค าน า 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจดัการศึกษาที่สะทอ้นผลการพฒันาการ
พฒันาคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจดัการศึกษาที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑) ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผูเ้รียน 
กระบวนการบริหารและจดัการผูบ้ริหารสถานศึกษา และกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ผลการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพฒันา และระบุแนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอรายงาน
ผลการจดัการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อให้ทราบผลผลิตและผลลพัธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกนัคุณภาพของ
สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาไดใ้ชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงแผน ต่อระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานตน้สงักดั และสาธารณชนไดรั้บทราบและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาดขอขอบคุณ คณะกรรมการโรงเรียน ผูป้กครอง 
ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียนทุกรูป ที่ใหค้วามร่วมมือ และช่วยกนัพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนใหบ้รรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนดไวเ้ป็นอยา่งดี 

 

 
   โรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาด 

   ส านกัเขตการศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๗ 
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สารบัญ 
 

เร่ือง หนา้ 
ค าน า 
สารบญั 

๓ 
๔ 

บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
ส่วนที่ ๑ ขอ้มูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ 
๘ 
๗ 

 
    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้รียน ๑๘ 
    มาตรฐานที่ ๒กระบวนการบริหารและการจดัการ ๑๙ 
    มาตรฐานที่ ๓กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

ภาคผนวก 
 

๒๐ 
๒๙ 
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บทสรุปของผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ช่ือโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาดที่อยู ่ วดัโพธ์ิชยัสมสะอาด อ.หนองบวั อ เมือง จ.หนองบวัล าภู 
สงักดั  ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ       โทรศพัท๐์๘๑๙๗๔๖๕๕๔ 
เปิดสอนระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีที่ ๑ถึงระดบัชั้น  มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 
มีจ  านวนนกัเรียน  ๘๘ รูป โรงเรียนมีเน้ือที่  ๑ ไร่ 

ช่ือผู้อ านวยการโรงเรียน พระครูปริยัติบรรณกิจอาย ุ  ๕๓ปี  โทรศพัท๐์๘๘๗๓๖๑๙๙๒ 

e-mail paisan950@gmail.compaisan01@chaiyo.com 
วฒิุการศึกษาสูงสุดพธ.บ.  ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียนน้ีเม่ือ  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙รวม  ๕ปี 

สภาพบริบทโรงเรียนทีส่ะท้อนเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 
 ผูเ้รียนมีจิตอาสาที่ดีงาม ปฏิบติัตนเป็นคนดีของสงัคม ยดึมัน่ปฏิบติัตามพระวนิยั และ  ร่วมช่วยเหลือสงัคม 
การจัดการศึกษา 

 นกัเรียนโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาดไดรั้บการส่งเสริมพฒันาในทุกดา้น ทั้งดา้น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญามีคุณภาพชีวติที่ดี สามารถประกอบอาชีพโดยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รักความเมตตา อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขและมีความพงึพอใจในส่ิงที่ตนมี 

สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  
โดยลกัษณะพื้นที่ชุมชนลอ้มรอบบริเวณโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาด เป็นที่ที่มีชุมชนเมือง   
ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพคา้ขาย   รับจา้งทัว่ไปและรับราชการ       สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นแอ่ง  ที่ราบและ
มีภูเขาลอ้มรอบ    เทือกเขาที่ส าคญั  คือ  เทือกเขาภูพานและภูเกา้   สภาพอากาศมี ๓ ฤดูค่อนขา้งแหง้แลง้  ประชาชนส่วน
ใหญ่จบการศึกษาภาคบงัคบัการสาถารณูปโภคทัว่ไปอยูใ่นเกณฑท์ี่ดี      มีสถานที่ส าคญัและแหล่งโบราณวตัถุ เช่น สุสาน
หอย ๑๕๐ลา้นปี ศาลสมเด็จพระนเรศวรร่องรอยซากก าแพง เมืองเก่าจ าปานคร หลวงปู่ ขาว อนาลโยพระอริยสงฆแ์ห่งลุ่มภู
พาน  วดัถ ้ากองเพล    วดัในหรือวดัศรีคูณเมือง  หอไตรวดัมหาชยั  พระบาง และหอสมุดเฉลิมราชกุมารี 
           เช้ือชาติเผา่พนัธุ ์  เป็นคนไทย สญัชาติไทย  มีถ่ินก าเนิดเป็นของตน  และมีเช้ือชาติอ่ืนอพยพมาอาศยั  
เช่น  จีนลาว  ญวน เป็นตน้ 

มาตรฐานที่ ๑คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
- จุดเด่น 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและไดก้ าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใชข้อ้มูลฐาน ๓ ปี

ยอ้นหลงัเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พฒันาสูงขึ้น จดักิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติั เน้นทกัษะในการอ่าน 

mailto:paisan950@gmail.com
mailto:paisan01@chaiyo.com
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การเขียน และการคิดค  านวณ ส่งเสริมผูเ้รียนให้พฒันาเต็มศกัยภาพ มีการจดัแหล่งเรียนรู้ภายในไดอ้ยา่งเหมาะสม มีส่ือดา้น
เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั  ผูเ้รียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กลา้แสดงออก และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข โดยจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น 

- จุดที่ควรพฒันา 
การจดักิจกรรมที่มุ่งเนน้ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ ยงัขาดการปฏิบติัที่ต่อเน่ือง จริงจงั       การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิแต่ละ

กลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดบัหน่ึง นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัตอ้งไดรั้บการพฒันาต่อไป ผลสมัฤทธ์ิระดบัชาติของนกัเรียนมี
แนวโนม้เปล่ียนแปลงพฒันาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผา่นเกณฑใ์นบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงตอ้งมุ่งเนน้พฒันาต่อไป 

จดักิจกรรมดา้นการอ่าน การเขียน ค  านวณให้กบันักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความกา้วหน้าและการพฒันาของ
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

- ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาคุณภาพ 
  จดักิจกรรมและโครงการส าหรับนกัเรียนที่ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษในการใชส่ื้อ เทคโนโลย ีนกัเรียนเรียน
รวมใหน้กัเรียนมีความรู้สูงขึ้นตามระดบัชั้น 
มาตรฐานที่ ๒กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศและ 

- จุดเด่น 
 โรงเรียนมีเป้าหมาย  วสิยัทศัน์  พนัธกิจ ที่ก  าหนดไวช้ดัเจน  สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนตามความตอ้งการของ
ชุมชน  วตัถุประสงคข์องแผนการจดัการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและตน้สงักดั  ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม
พฒันางานวชิาการเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น  ตามหลกัสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญตรงตามความตอ้งการ  ใหเ้ป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  มาใชใ้นการพฒันางานและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

- จุดที่ควรพฒันา 
โรงเรียนควรจดัใหมี้อาคารและหอ้งปฏิบติัการที่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชดัเจน 

- ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาคุณภาพ 
 จดักิจกรรมและการพฒันาครูโดยการอบรมเทคโนโลยใีนการศึกษาใหก้บัคณะครูเพือ่ใหค้รูน าความรู้ ไปใช้

และติดต่อส่ือสารเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ที่เป็นจริงใหสู้งขึ้น 
มาตรฐานที่ ๓กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 จุดเด่นที่พบ (ผลจากการด าเนินการตามแผนฯเป็นรูปธรรม ฯลฯ)    
- จุดเด่น 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอน โดยจดักิจกรรมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ ที่เน้นทกัษะกระบวนการคิด ได้

ปฏิบติัจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- จุดที่ควรพฒันา 
- ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาคุณภาพ 
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 ครูควรมีการพฒันาส่ือเทคโนโลยีและปรับปรุงส่ือ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและจัดสภาพแวดล้อมภายใน
หอ้งเรียนที่ดี เพือ่ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน โดยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนรวมอยา่งเหมาะสมตามแผนพฒันาเพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานที่
สูงขึ้นแผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึน้ : 

แผนปฏิบตัิงานที่ ๑ พฒันาใหน้กัเรียนมีทกัษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค  านวณเป็นไปตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดบัชั้น โดยจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น 

แผนปฏิบตัิงานที่ ๒  โรงเรียนจดัใหมี้อาคารและหอ้งปฏิบติัการที่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม ที่ชดัเจนโดยจดัโครงการจดัสภาพแวดลอ้มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
แผนปฏิบตัิงานที่ ๓โครงการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา โครงการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน โครงการพฒันาการใชส่ื้อ 
เทคโนโลย ี สู่หอ้งเรียน ครูมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอน โดยจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ ที่เนน้ทกัษะ
กระบวนการคิด ไดป้ฏิบติัจริง มีการใหว้ิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือเทคโนโลยี
ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 แผนปฏิบตัิงานที่ ๔โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 

 
                               ลงช่ือผูร้ายงาน 
                            (  พระครูปริยติับรรณกิจ) 
                                 ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั  
                                                                                                                      วดัโพธ์ิชยัสมสะอาด 
        วนัที่  ๒๖ เดือน  เมษายนพ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ช่ือสถานศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาด รหสัสถานศึกษา๗๐๓๙๐๑๐๗๐๓ 
ที่ตั้งวดัโพธ์ิชยัสมสะอาดเลขที่  ๑๗๕ หมู่ที่  ๓ต าบล  หนองบวั  อ าเภอ เมือง จงัหวดั หนองบวัล าภู รหสัไปรษณีย ์39000
โทรศพัท๐์๘๑๙๗๔๖๕๕๔  โทรสาร ..............………….......-.............................................. 

E-mail paisan950@gmail.com. สงักดัส านกัเขตกการศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษา เขต ๗ , ส านกังาน
พระพทุธศาสนาแห่งชาติปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิดสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๑ ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๓ 
หอ้งเรียน ๓ เป็นโรงเรียนขนาด  เล็ก   มีจ  านวนนกัเรียน  ๘๘ รูป  
โรงเรียนมีเน้ือที่  ๑  ไร่...-.......งาน 

 ประวัติโดยสังเขป 
โรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาดตั้งอยูท่ี่เลขที่  ๑๗๕  บา้นจิก  ถนนวจิารณ์รังสรรค ์ หมู่ที่  

๓  หนองบวั  อ าเภอเมือง      จงัหวดัหนองบวัล าภู  สงักดัคณะสงฆม์หานิกาย   โทร 042 360215   019746554   ที่ดินตั้งวดัมี
เน้ือที่  ๖  ไร่  ๑๐  ตารางวา  อาณาเขต  ทิศเหนือประมาณ  ๒  เสน้  ๑๗  วา     จดหนองสาธารณะ (หนองบวั)  ทิศใตป้ระมาณ   
๒  เสน้   ๑๕  วา  จดถนนโพธ์ิชยั   ทิศตะวนัออกประมาณ  ๒  เสน้   ๑๗  วา  จดหมู่บา้น   ทิศตะวนัตกประมาณ  ๒  เสน้  ๑๖  
วา  จดทุ่งนา   มีที่ธรณีสงฆ์จ  านวน  ๑  แปลง  เน้ือที่  ๒  ไร่  อาคารเสนาสนะประกอบดว้ย  อุโบสถ  กวา้ง  ๑๐  เมตร  ยาว  
๒๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเม่ือ  พ.ศ.  ๒๕๑๖   มีกุฎีสงฆ ์ จ  านวน  ๖  หลงั  เป็นอาคารไม ้ ๓  หลงั  และ
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓  หลงั     มีศาลาเอนกประสงค ์ ๑   หลงั   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเม่ือ  พ.ศ.  
๒๕๓๓  ปูชนียวตัถุมี  พระเรืองชยั  เป็นพระพทุธรูปพระประธานในอุโบสถ  สร้างพ.ศ.  ๒๓๑๓ หนา้ตกักวา้ง๓๗  น้ิว 

วดัโพธ์ิชยัสมสะอาด  สร้างเม่ือ  พ.ศ.   ๒๓๑๐    เป็นวดัอยูริ่มฝ่ังหนองบวั  ซ่ึงเป็นหนองคู่บา้นคู่เมือง   เดิมคนสมยั
โบราณเรียกช่ือวดัว่าวดัพระเรืองชยั  เพราะเรียกตามช่ือพระประธานในอุโบสถ  ต่อมาในปี  พ.ศ.  ๒๔๙๕  ไดเ้ปล่ียนช่ือวดั
ใหม่เป็นวดัโพธ์ิชัยสมสะอาด  จนถึงปัจจุบนั  แต่ชาวบา้นเรียกกันสั้น ๆ  ว่าวดัโพธ์ิหรือวดับา้นจิก  ได้รับพระราชทาน
วสุิงคามสีมาเม่ือวนัที่  ๑๕    มกราคม   พ.ศ.   ๒๕๑๓    เขตวสุิงคามสีมา  กวา้ง  ๔๐    เมตร  ยาว  ๘๐  เมตร   
 สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  

 โดยลกัษณะพื้นที่ชุมชนลอ้มรอบบริเวณโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาด เป็นที่ที่มี
ชุมชนเมือง   ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพคา้ขาย   รับจา้งทัว่ไปและรับราชการ       สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
แอ่ง  ที่ราบและมีภูเขาลอ้มรอบ    เทือกเขาที่ส าคญั  คือ  เทือกเขาภูพานและภูเกา้   สภาพอากาศมี ๓ ฤดูค่อนขา้งแหง้แลง้  
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบงัคบัการสาถารณูปโภคทัว่ไปอยูใ่นเกณฑท์ี่ดี      มีสถานที่ส าคญัและแหล่ง
โบราณวตัถุ เช่น สุสานหอย ๑๕๐ลา้นปี ศาลสมเด็จพระนเรศวรร่องรอยซากก าแพง เมืองเก่าจ าปานคร หลวงปู่ ขาว  

mailto:paisan950@gmail.com
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อนาลโยพระอริยสงฆแ์ห่งลุ่มภูพาน  วดัถ ้ากองเพล    วดัในหรือวดัศรีคูณเมือง  หอไตรวดัมหาชยั  พระบาง และหอสมุด
เฉลิมราชกุมารี 
           เช้ือชาติเผา่พนัธุ ์  เป็นคนไทย สญัชาติไทย  มีถ่ินก าเนิดเป็นของตน  และมีเช้ือชาติอ่ืนอพยพมาอาศยั  
เช่น  จีนลาว  ญวน เป็นตน้ 

และลกัษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูมี่ประชากรประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๙๘    
ประชากรมีสภาพความเป็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขายและรับราชการ รายไดต่้อหวัของประชากร
เท่ากนั ๔๐,๐๐๐ บาท/ปี ชุมชนมีความสัมพนัธ์ที่ดีกบัสถานศึกษา เน่ืองจากเป็นแหล่งศาสนสถานในการประกอบพิธีกรรม
ของชุมชน โรงเรียนมีคณะกรรมการที่เป็นตวัแทนจากชุมชน มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการอุปถมัภก์บัสถานศึกษา
อยา่งดียิง่ 

 

  
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

- งานส านกังานบริหารงานวิชาการ 
- งานสารสนเทศ และวางแผนงานบริหารงานวิชาการ 
- งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
- งานพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
 - งานวดัผลและประเมินผล 
- งานทะเบียนและเทียบโอน 
 - งานขอ้มูลนกัเรียน 
- งานพฒันาส่ือ นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 
 - งานวิจยัและพฒันาคุณภาพทางการศึกษา 
 - งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร 
- งานจดัการเรียนร่วมและให้โอกาสทางการศึกษา 
- งานแนะแนว 
- งานส่งเสริมและบริการความรู้แก่ชุมชน 
- การนิเทศการศึกษา 
- งานส่งเสริมเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์สถานศึกษา 
- งานส่งเสริมโครงการตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
- งานระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
- งานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- งานห้องสมุด 
- งานแข่งขนัทกัษะดา้นวิชาการ 
 

- งานจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
- งานสารสนเทศ และวางแผนงานบริหารงานบุคคล 
- งานบุคลากร 
- งานสารบรรณ 
- งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม  
- งานบริการ/การลาทุกประเภท 
- งานระดมทรัพยากร 
- งานวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- งานพสัดุและสินทรัพย์ 
- งานประชาสัมพนัธ์ 
- งานจัดระเบียบบริหารและพฒันาองค์กร 
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- งานการควบคุมภายใน 
- งานสวัสดิการครูและบุคลากรโรงเรียน 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานชุมชน/              
- งานประเมินบุคลากร 
- งานพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- งานประเมินผลการด าเนินงานบริหารงานบุคคล 
-รายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 

- งานส านักงานแผนงานและงบประมาณ 
- งานสารสนเทศ และวางแผนงานและ  
งบประมาณ 
- งานนโยบาย 
- งานแผนกลยทุธ์ 
- งานแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- งานจัดสรรและติดตามงบประมาณ 
- งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
โครงการตามแผน  
- งานพฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
- งานวางแผนอัตราก าลัง 
- งานตรวจการเงิน/บัญชี 
- งานขอจัดตั้งงบประมาณประจ าปี 
- งานประเมินผลการด าเนินงานแผนงาน 
และงบประมาณ 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 -งานจัดหาแบบพมิพ์บัญชี ทะเบียนและ 
รายงาน 
 -งานอนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ 
-งานรับเงิน เก็บรักษาเงิน จ่ายเงิน 
-งานควบคุมตรวจสอบภายใน 
 
 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวชิาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

หัวหน้า 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

 
กลุ่มแผนงานงบประมาณ 

 

หัวหน้า 
กลุ่มงานบริหารบุคคล 

 

หัวหน้า 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

นักเรียน 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

ผูจั้ดการ 

ผูอ้ านวยการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

- งานส านักงานกิจการนักเรียน 
- งานสารสนเทศ และวางแผนงานกิจการนักเรียน 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - งานกิจกรรมนักเรียน 
 - งานส่งเสริม พฒันาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 - งานแก้ไขพฤติกรรมและพฒันาวินัยนักเรียน 
 - งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 - งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 - งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
 - งานอนามัยโรงเรียน 
 - งานโภชนาการนักเรียน 
 - งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 - งานประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
 -งานปฏิคม 
 -งานประสานงานราชการ กับส่วนกลาง ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น 
-งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
-งานรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 



๑๑ 

 
 

ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลกัณ์ ของโรงเรียน 
ปรัชญา : ปญฺญานราน รตน ปัญญาเป็นส่ิงประเสริฐสุดของปวงชน 

ปณธิาน : อ่อนนอ้ม  มีวนิยัใฝ่คุณธรรมเลิศล ้าวทิยา  ร่วมพฒันาชุมชน 

วิสัยทัศน์: นกัเรียนโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาดเติบโตอยา่งมีสมดุลทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา มีวนิยัและมีจิตใจที่ดีงามมีความรัก ความเมตตาต่อผูอ่ื้น สามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพน า
ความรู้ ความสามารถไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนและสงัคมสามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีสนัติสุขตามควรแก่อตัภาพ 

พันธกิจ 
 1.จดัการศึกษาที่มุ่งเนน้ในการฝึกอบรมจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักความเมตตา ตามหลกัค าสอนของ
พระพทุธศาสนา 
 2. จดัการศึกษาที่ส่งเสริมการพฒันาในทุกดา้น และการเรียนรู้ตลอดชีวติแก่มวลชน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 3. จดัการเรียนการสอนที่เหมาะสมแก่เด็กพเิศษทั้งเด็กที่มีความเป็นเลิศทางการเรียนและเด็กที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือ                                                                                                                                                       

 4.พฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนที่ใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน โดยน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินชุมชน ผูป้กครอง เขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา   
 5.  ส่งเสริมใหโ้รงเรียนผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน ไดรั้บการพฒันาและประเมินคุณภาพตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
อัตลักษณ์โรงเรียน“ผูเ้รียน  มีจิตอาสา  ร่วมช่วยเหลือสงัคม” 
 

เอกลักษณ์โรงเรียน“โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ” 
๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ที่ ช่ือ อาย ุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขาวิชา 
ประจ าช้ัน/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมาย
เหตุ 

๑ พระครูไพศาลกิตติวมิล ๖๕ ผูจ้ดัการ ม.๓ - -  
๒ พระครูปริยติับรรณกิจ ๕๓ ผูอ้  านวยการ พธ.บ พระพทุธศาสนา -  
๓ - - รองผูอ้  านวยการ - - -  
๔ พระประนมพร คุณวโีร ๕๑ ครูประจ าการ พธ.บ พระพทุธศาสนา ม.๑/ธรรมวนิยั  
๕ พระวรายทุธ ภูริปญฺโญ ๓๐ ครูประจ าการ พธ.บ พระพทุธศาสนา ม.๒/ศาสนพธีิ  
๖ พระอธิการสุพจน์ พทุธธมฺโม ๔๓ ครูประจ าการ พธ.บ พระพทุธศาสนา ม.๓/ศิลปะ  
๗ นายศุภชยั  เรืองเพญ็ ๖๔ ครูพเิศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ ม.๑/คณิตศาสตร์  
๘ นายพยงุ  ยนืยง ๕๕ ครูพเิศษ ศษ.บ. เคมี ม.2/วทิยาศาสตร์  
๙ นายพงษส์วสัด์ิ ป้องกนั ๕๙ ครูพเิศษ ค.บ. ภาษาองักฤษ ม.๓/ภาษาองักฤษ  



๑๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 
 

๑๐ นายอวยชยั ประกอบนนั ๕๕ ครูพเิศษ ค.บ. สงัคม ม.๑/ภาษาไทย  
๑๑ นายภิญญา เมฆวนั ๕๖ ครูพเิศษ ศษ.บ. สงัคม ม.๒/การง/สุขศึกษา  
๑๒ นายวเิชียร  ศรีสุธรรม ๖๐ ครูบาลี พธ.บ.

,ปธ.๔ 
องักฤษ ม.๑-๓/บาลี/สงัคม  

๑๓ นายวทิยา เหล่าโกทา ๔๑ บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ม.๓ - - ทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.ข้อมูลนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 ๓.๑  จ  านวนนกัเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ทั้งหมด  ๘๘รูปแยกเป็น 

 

ช้ัน 

จ านวน 
วันที่จดัการ
เรียนการ
สอน 

รายการ 
 

หมายเหตุ 
จ านวน
นักเรียน 
(รูป) 

จ านวน
ห้องเรียน
(ห้อง) 

จ านวนครู 
รูป/คน 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
มธัยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐๐ ๓๔ ๑ ๑/๓  

มธัยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๐๐ ๒๕ ๑ ๑/๓  
มธัยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐๐ ๒๙ ๑ ๑/๓  

รวม ๖๐๐ ๘๘ ๓ ๓/๙  
รวมทั้งส้ิน ๘๘ ๘๘ ๓ ๓/๙  

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

2, 16%

8, 67%

2, 17%
0, 0%

ต ่ำกวำ่ปรญิญำตรี

ปรญิญำตรี

ปรญิญำโท

ปรญิญำเอก



๑๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 
 

๓.๒จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

ที่ ระดับการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน 
(รูป) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
(รูป) 

คดิเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

๑ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๙ ๒๙ ๑๐๐  
 ๓.๓ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที่ รายการ จ านวน 
๑. หอ้งเรียนทั้งหมด  ๓ 
๒. หอ้งประชุม ๑ 
๓. หอ้งพยาบาล ๑ 
๔. หอ้งปฏิบตัิการ (หอ้งคอม,หอ้งเรียนอจัฉริยะ)  - 
๕. หอ้งสมุด ๑ 
๖. โรงจอดรถ - 
๗. หอ้งประชาสมัพนัธ ์ ๑ 
๘. หอ้งสภานกัเรียน ๑ 
๑๐. หอ้งน ้ า/หอ้งสุขา ๑๐ 

 ๓.๔ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๓ 

 ๓.๔.๑ แหล่งเรียนรู้ภายใน 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ช่ือแหล่งเรียนรู้ จ านวนคร้ัง 

(๑) 
(๒) 
(๓) 
(๔) 
(๕) 
(๖) 
(๗) 

๑.  ตน้ไมพู้ดได ้ สวนสมุนไพร ตลอดปีการศึกษา 
๒.กุฎีเจา้อาวาส กุฎีเจา้อาวาส ตลอดปีการศึกษา 
๓.พระอุโบสถ พระอุโบสถ ตลอดปีการศึกษา 
๔.ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 
๕.ห้องพยาบาล ห้องพยาบาล ตลอดปีการศึกษา 
๖.หอระฆัง หอระฆัง ตลอดปีการศึกษา 

   

 

 

 



๑๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 
 

๓.๔.๑ แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ช่ือแหล่งเรียนรู้ จ านวนคร้ัง 

(๑) 
(๒) 
(๓) 
(๔) 
(๕) 
(๖) 
(๗) 

หอ้งสมุดประชาชน หอ้งสมุดประชาชน ๓ 
สุสานหอยลา้นปี สุสานหอยลา้นปี ๓ 
วดัหลวงปู่ ขาว วดัหลวงปู่ ขาว ๒ 
ถ ้าเอราวณั ถ ้าเอราวณั ๒ 

วดัมหาชยั พระบาง ๓ 
ภูนอ้ย ภูพานนอ้ย ๒ 

จังหวัดหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาย ๒ 
 

๓.๕ ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๓.๕.๑สรุปข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสถานศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึน้ไป 

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

๑. ภาษาไทย ๒๙ ๕ ๒ ๑๐ ๑๒ - - - - - - ๓.๐๐ ๑๗ ๕๘.๖๒ 
๒. คณิตศาสตร์ ๒๙ - ๓ ๑๖ ๑๐ - - - - - - ๒.๘๗ ๑๙ ๖๕.๕๑ 
๓. วทิยาศาสตร์ ๒๙ - ๗ ๑๓ ๙ - - - - - - ๒.๙๖ ๒๐ ๖๘.๙๖ 
๔. สังคมศึกษาฯ ๒๙ ๒ ๒ ๑๖ ๙ - - - - - - ๒.๙๔ ๒๐ ๖๘.๙๖ 
๕. สุขศึกษาฯ ๒๙ ๒ ๗ ๑๓ ๗ - - - - - - ๓.๐๖ ๒๒ ๗๕.๘๖ 
๖. ศิลปะ ๒๙ - ๔ ๒๒ ๓ - - - - - - ๓.๐๑ ๒๖ ๘๙.๖๕ 
๗. การงานอาชีพฯ ๒๙ ๓ ๑๒ ๑๓ - - - - - - - ๓.๒๐ ๒๙ ๑๐๐ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๒๙ - ๓ ๑๗ - ๙ - -  -  ๒.๗๔ ๒๐ ๖๘.๙๖ 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วนิัย,ธรรมะ, พุทธ
ประวตัิ,ภาษาบาลี) 

๔๐ ๕ ๑๕ ๕ ๔       ๒.๙๐ ๒๕ ๖๒.๕๐ 

               

รวม ๒๗๒ ๑๗ ๔๐ ๑๒๕ ๕๔ ๙ - - - - -    

ร้อยละ  ๕๘.๖
๒ 

๕๗.๙
๗ 

๖๖.๑๓ ๗๘.๒
๖ 

๓๑.๐๓ - - - - -    



๑๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

๕. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
๕.๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๕.๑.๑ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O - NET ม.๓  
 
 
 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดส านักงาน
พระพุทธฯ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาไทย ๓๗.๕๐ ๕๑.๒๕ ๔๑.๖๓ ๕๔.๒๙ 

(๒) คณติศาสตร์ ๑๗.๓๓ ๒๒.๖๑ ๒๐.๐๕ ๒๕.๔๖ 

(๓) วิทยาศาสตร์ ๒๔.๑๑ ๒๘.๓๗ ๒๖.๕๕ ๒๙.๘๙ 

(๔) ภาษาอังกฤษ ๒๓.๘๙ ๓๐.๕๘ ๒๖.๓๔ ๓๔.๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดบั ๓ ขึ้นไป ๗๒.๗๙ 

ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า (๑) ถึง ค่อนขา้งดี (๒.๕) ๒๗.๒๑ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลีย่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน๘  กลุม่
สาระการเรยีนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓แต่ละรายวิชาระดบั ๓ ขึ้นไป  

72.79, 73%

27.21, 27%

0, 0%
ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต ่า (1) ถึง
ค่อนข้างดี (2.5)

ไม่ผ่านการประเมิน (0,ร,มส)



๑๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ๕.๑.๓ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O - NET ม.๓  

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดส านักงาน

เขต 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาบาลี ๒๗.๓๓ ๓๑.๒๕ ๓๑.๑๐ ๓๒.๑๑ 

(๒) ธรรมะ ๒๗.๑๑ ๓๐.๓๑ ๓๑.๗๕ ๓๓.๒๑ 

(๓) พุทธประวัติ ๒๕.๓๓ ๓๐.๔๗ ๓๐.๗๒ ๓๒.๓๖ 

(๔) วินัย ๓๒.๐๐ ๓๐.๓๑ ๓๐.๐๑ ๓๐.๕๖ 
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28.37 30.58
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26.55 26.34

54.29

25.46
29.89

34.38

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ช่ือแผนภูมิ

คะแนนเฉลี ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี ย สังกัดส่านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี ยระดับประเทศ

แผนภูมิแสดง 
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน  O - NET ม.๓ 



๑๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 
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ภาษาบาลี ธรรมะ พุทธประวัติ วินัย

คะแนนเฉลี ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี ย สังกัดส่านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี ยระดับประเทศ

แผนภูมิแสดง 
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  B - NET ม.๓ 



๑๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 
 

ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๒.๑มาตรฐานที่ ๑คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑) ระดับคุณภาพ ด ี

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมนิตนเอง 

  (๑) วธีิการพัฒนา  
  โรงเรียนวดัโพธ์ิชยัสมสะอาดส่งเสริมใหค้รูจดั การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยให้

เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงสอดรับกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ที่ได้
มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดงันั้นโรงเรียนวดัโพธ์ิชยัสมสะอาดจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาดา้น
คุณภาพผูเ้รียนจ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่  

๑) ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   
๒) ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียน   
ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค  านวณ รวมทั้ง

การมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีความสามารถ
ในการสร้างนวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   

ส าหรับดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียนมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสงัคม ความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
 ๑. ร้อยละ ๘๒ ของนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิระดบัชาติสูงขึ้นร้อยละ 5ซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้

 ๒.ร้อยละ ๘๒ ของนกัเรียนมธัยมมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นพระพทุธศาสนาสูงขึ้นทุกรายวิชาซ่ึงเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว ้
 ๓.ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนมธัยมเขา้ร่วมกิจกรรม พฒันาดา้นการคิดสูงขึ้นซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้

เชิงคุณภาพ 
  ๑.นกัเรียนมธัยมร้อยละ ๘๐ มีผลสมัฤทธ์ิระดบัชาติ ดา้น  O-NET ในระดบั ซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไวดี้ 
  ๒.นกัเรียนมธัยมร้อยละ ๘๐ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สูงขึ้นทุกรายวิชา ซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไวใ้นระดบั 
ดี 
 



๑๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 
 

 ๓.นกัเรียนมธัยมเขา้ร่วมกิจกรรม และพฒันาดา้นการคิดอยูใ่นระดบั ดี 
๑.จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการวเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและไดก้ าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใชข้อ้มูลฐาน 3 ปี

ยอ้นหลงัเป็นเป้าหมายคุณภาพนกัเรียนใหพ้ฒันาสูงขึ้น จดักิจกรรมการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติั เนน้ทกัษะในการอ่าน การ
เขียน และการคิดค  านวณ ส่งเสริมผูเ้รียนให้พฒันาเตม็ศกัยภาพ มีการจดัแหล่งเรียนรู้ภายในไดอ้ยา่งเหมาะสม มีส่ือดา้น
เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั  ผูเ้รียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กลา้แสดงออก และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข โดยจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น 

๒.จุดที่ควรพัฒนา 
 การจดักิจกรรมที่มุ่งเนน้ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ ยงัขาดการปฏิบติัที่ต่อเน่ือง จริงจงั       การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดบัหน่ึง นักเรียนส่วนใหญ่ยงัตอ้งไดรั้บการพฒันาต่อไป ผลสมัฤทธ์ิระดบัชาติของ
นกัเรียนมีแนวโนม้เปล่ียนแปลงพฒันาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผา่นเกณฑใ์นบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงตอ้งมุ่งเนน้พฒันาต่อไป 

จดักิจกรรมดา้นการอ่าน การเขียน ค  านวณใหก้บันกัเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความกา้วหนา้และการพฒันาของ
นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

  3.แผนการพัฒนาคุณภาพทีย่กระดับให้สูงขึน้ 
   ๑.มีโครงการการบริหารจดัการเก่ียวกบังานวชิาการ การพฒันาหลกัสูตร  

 ๒.โครงการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนเรียนรวม 
 ๓.โครงการพฒันาครูพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ 
 ๔.โครงการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
๒.วิธีการพัฒนาข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมนิตนเอง 

วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาเพือ่ใหบ้รรลุตามกระบวนการบริหารและการจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียน
วดัโพธ์ิชยัสมสะอาด  การด าเนินการวเิคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจดัการศึกษาที่ผา่นมา  โดยใชข้อ้มูลฐานในการก าหนด
เป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกิจอยา่งชดัเจน  ในการด าเนินการพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น  ตามหลกัสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกบัชีวติจริง จดัท าแผนพฒันา คุณภาพจดัการศึกษา ด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญ  ทางดา้นวชิาชีพ  ตามความตอ้งการของครูและสถานศึกษา   จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ   และจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการและการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียนวดัโพธ์ิชยัสมสะอาด   

 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
 ๑.ร้อยละ ๘๕จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพซ่ึงเป็นไป

ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้
  ๒.ร้อยละ ๘๕ของนกัเรียนมธัยมมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นพระพทุธศาสนาสูงขึ้นทุกรายวชิาซ่ึงเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้
  ๓.ร้อยละ ๘๒ ของนกัเรียนมธัยมเขา้ร่วมกิจกรรม พฒันาดา้นการคิดสูงขึ้นซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 เชิงคุณภาพ 
   ๑.นกัเรียนมธัยมร้อยละ ๘๕ มีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพในระดบั ดีซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้
   ๒.นกัเรียนมธัยมร้อยละ ๘๕ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดา้นพระพทุธศาสนาสูงขึ้นทุกรายวิชา ในระดบั ดี
ซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้
  ๓.นกัเรียนมธัยมเขา้ร่วมกิจกรรม และพฒันาดา้นการคิดอยูใ่นระดบั ดีซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้

1.จุดเด่น 
  โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ ที่ก  าหนดไวช้ดัเจน  สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วตัถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมพฒันางานวิชาการเน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้าน  ตามหลกัสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน
พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญตรงตามความตอ้งการ  ใหเ้ป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  มาใชใ้นการพฒันางาน
และการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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 ๒.จุดที่ควรพัฒนา 
  โรงเรียนควรจดัใหมี้อาคารและหอ้งปฏิบติัการที่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชดัเจน 

 ๓.แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึน้ 
  ๑.มีกิจกรรมโครงการการบริหารจดัการเก่ียวกบังานวชิาการ การพฒันาหลกัสูตร  

๒.โครงการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนเรียนรวม 
๓.โครงการพฒันาครูพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ 
๔.โครงการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

๑. ระดับคุณภาพ  ดเีลิศ 

๒. วิธีการพัฒนาข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมนิตนเอง 
โรงเรียนวดัโพธ์ิชยัสมสะอาดส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการด าเนินงาน/

กิจกรรมอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ งานหลกัสูตรมีการประชุมปฏิบตัิการ ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดัฯ(ฉบบัปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๑) ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติั (Active learning)  ใหผู้เ้รียนผา่น
กระบวนการคิด ปฏิบติัจริง เพือ่น าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน  ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา  ให้
นกัเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันา
ผูเ้รียน รวมทั้งร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลที่ไดม้าปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปใชจ้ดักิจกรรมไดจ้ริง ครูใชส่ื้อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก เพือ่ใหเ้ด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกนัอยา่งมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าขอ้มูลมาร่วมพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และสอนตามแผน ครู
ผลิตนวตักรรม แผนการจดัการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ สดัส่วนคะแนนแต่
ละหน่วย ก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่สอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ สนบัสนุนใหค้รูจดัการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง จดัการเรียนการสอนที่เนน้ทกัษะการคิด 
เช่น จดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนา้ที่ใหน้กัเรียนจดัป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ครูใชส่ื้อการเรียนการสอน นวตักรรมและเทคโนโลย ี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของส่ือการสอนที่ใชค้รูทุกคนท างานวจิยัในชั้นเรียน  
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ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
  ๑.ร้อยละ ๘๕มีการบริหารงานจดัการชั้นเรียนเชิงบวกซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไวสู้งขึ้น 
  ๒.ร้อยละ๑๐๐ ผูเ้รียนมีความรักชาติ ศาสนาและกษตัริยด์า้นคุณธรรม จริยธรรมซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไวสู้งขึ้น 
  ๓.ร้อยละ ๘๕ของนกัเรียนมธัยมเขา้ร่วมกิจกรรม พฒันาดา้นการคิดซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไวสู้งขึ้น 
 เชิงคุณภาพ 
   ๑.ผูบ้ริหารและครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหารงานจดัการชั้นเรียนเชิงบวกซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้
  ๒.นกัเรียนมธัยมร้อยละ ๑๐๐ มีมีความรักชาติ ศาสนาและกษตัริยสู์งขึ้น ในระดบั ดีเยีย่มซ่ึงเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว ้
  ๓.นกัเรียนมธัยมเขา้ร่วมกิจกรรม และพฒันาดา้นการคิดในวนัแม่ อยูใ่นระดบั ดีซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้
 จึงส่งผลใหใ้หส้ถานศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัโรงเรียนดีขึ้นซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้

 ๓.๑จุดเด่น 
  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอน โดยจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ ที่เนน้ทกัษะกระบวนการ
คิด ไดป้ฏิบติัจริง มีการใหว้ิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือเทคโนโลยดีว้ย
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ๓.๒จุดที่ควรพัฒนา 

 ควรน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ และการใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัทีเพือ่นกัเรียนน าไปใชพ้ฒันาตนเอง 

 ๓.๓แผนการพัฒนาคุณภาพทีย่กระดับให้สูงขึน้ 
 ๑.โครงการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 
 ๒.จดักิจกรรมโครงการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 ๓.โครงการพฒันาการใชส่ื้อ เทคโนโลย ีสู่หอ้งเรียน  
 ๔.จดักิจกรรมโครงการส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และน าไปใชจ้ริง 
 ๕.กิจกรรมส าหรับนกัเรียนที่ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ/นกัเรียนเรียนรวมใหน้กัเรียนมีความรู้สูงขึ้นตาม
ระดบัชั้น 
 ๖.จา้งครูที่ใชภ้าษาองักฤษเป็นเพิม่ประจ าวชิาภาษาองักฤษ  ๑ คน 
 ๗.ซ้ือคอมพวิเตอร์เพิม่ ๒ เคร่ืองเพือ่ใชป้ฏิบตัิการสอน 
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 ๒.๒มาตรฐานที่ ๒กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมนิตนเอง 

  (๑) วธีิการพัฒนา  

   วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาเพือ่ใหบ้รรลุตามกระบวนการบริหารและการจดัการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในโรงเรียนวดัโพธ์ิชยัสมสะอาด  การด าเนินการวเิคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจดัการศึกษาที่ผา่นมา  โดยใชข้อ้มูล
ฐานในการก าหนดเป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกิจตามแผนปฏิบติัการอยา่งชดัเจน  ในการด าเนินการพฒันาวชิาการที่เนน้
คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น  ตามหลกัสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกบัชีวติจริง จดัท าแผนพฒันา คุณภาพจดัการ
ศึกษา ด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญ  ทางดา้นวชิาชีพ  ตามความตอ้งการของครูและสถานศึกษา   จดั
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ   และจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่
สนบัสนุนการบริหารจดัการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน 

(๒)ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  กระบวนการบริหารและการจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนวดัโพธ์ิชยัสมสะอาด  การด าเนินการ
วเิคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจดัการศึกษาที่ผา่นมา  โดยใชข้อ้มูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกิจอยา่ง
ชดัเจน  ในการด าเนินการพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น  ตามหลกัสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกบั
ชีวติจริง จดัท าแผนพฒันา คุณภาพจดัการศึกษา ด าเนินงานพฒันาครูและบคุลากรใหมี้ความเช่ียวชาญ  ทางดา้นวชิาชีพ  ตาม
ความตอ้งการของครูและสถานศึกษา   จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ   และ
จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียนวดัโพธ์ิชยัสม
สะอาด   

(๓)จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึน้ 
   ๓.๑จุดเด่น  นกัเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย ผูเ้รียนมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
และสติปัญญา 
   ๓.๒จุดที่ควรพฒันา จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นสติปัญญาใหก้บันกัเรียนเพือ่เตรียมความพร้อมตาม
ศกัยภาพเขา้สู่ระดบัที่สูงขึ้น 

    ๓.๓แผนการพฒันาคุณภาพที่ยกระดบัใหสู้งขึ้น 
 ๑).แผนปฏิบตัิงานที่ ๑ จดักิจกรรมเก่ียวกบังานวิชาการ เพือ่ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ใน ๘ กลุ่มสระ 
 ๒).แผนปฏิบตัิงานที่ ๒จดักิจกรรมเสริมดา้นระเบียบวนิยั เพือ่ใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของการมีระเบียบวนิยันั้น
จะท าใหเ้ป็นบรรทดัฐานที่ส าคญัที่จะน าไปสู่การมีวนิยัที่ดี 
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 ๓).แผนปฏิบตัิงานที่ ๓ จดักิจกรรมโครงการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เพือ่ใหผู้เ้รียนมองเห็น
ความส าคญัของสถานที่ที่ผูเ้รียนก าลงัศึกษาอยู ่

๒.๓มาตรฐานที่ ๓กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมนิตนเอง 

  (๑) วธีิการพัฒนา  
โรงเรียนวดัโพธ์ิชยัสมสะอาดส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการด าเนินงาน/

กิจกรรมอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ งานหลกัสูตรมีการประชุมปฏิบติัการ ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดัฯ(ฉบบัปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๑) ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติั (Active learning)  ใหผู้เ้รียนผา่น
กระบวนการคิด ปฏิบติัจริง เพือ่น าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน  ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา  ให้
นกัเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันา
ผูเ้รียน รวมทั้งร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลที่ไดม้าปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปใชจ้ดักิจกรรมไดจ้ริง ครูใชส่ื้อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก เพือ่ใหเ้ด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกนัอยา่งมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าขอ้มูลมาร่วมพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และสอนตามแผน ครู
ผลิตนวตักรรม แผนการจดัการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ สดัส่วนคะแนนแต่
ละหน่วย ก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่สอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ สนบัสนุนใหค้รูจดัการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง จดัการเรียนการสอนที่เนน้ทกัษะการคิด 
เช่น จดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนา้ที่ใหน้กัเรียนจดัป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ครูใชส่ื้อการเรียนการสอน นวตักรรมและเทคโนโลย ี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของส่ือการสอนที่ใชค้รูทุกคนท างานวจิยัในชั้นเรียน  

(๒)ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติั (Active learning)  ใหผู้เ้รียนผา่นกระบวนการคิด ปฏิบติัจริง เพือ่

น าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน  ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา  ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จกัผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งร่วมกนัแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และน าผลที่ไดม้าปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใชจ้ดักิจกรรมไดจ้ริง ครูใชส่ื้อ 
และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก เพือ่ใหเ้ด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข ครูร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้และน าขอ้มูลมาร่วมพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวตักรรม แผนการจดัการ
เรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวชิา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ สดัส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงคท์ี่สอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ สนบัสนุนใหค้รูจดัการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง จดัการเรียนการสอนที่เนน้ทกัษะการคิด เช่น จดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน ครูมี
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การมอบหมายหนา้ที่ใหน้กัเรียนจดัป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ครูใชส่ื้อการ
เรียนการสอน นวตักรรมและเทคโนโลย ี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนที่ใชค้รูทุก
คนท างานวจิยัในชั้นเรียน  

ผลการด าเนินงาน   
   ๑.ผูบ้ริหารและครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหารงานจดัการชั้นเรียนเชิงบวกซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้
  ๒.นกัเรียนมธัยมร้อยละ ๑๐๐ มีมีความรักชาติ ศาสนาและกษตัริยสู์งขึ้น ในระดบั ดีเยีย่มซ่ึงเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว ้
  ๓.นกัเรียนมธัยมเขา้ร่วมกิจกรรม และพฒันาดา้นการคิดในวนัแม่ อยูใ่นระดบั ดีซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้
 จึงส่งผลใหใ้หส้ถานศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัโรงเรียนดีขึ้นซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้

(๓)จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึน้ 
   ๓.๑จุดเด่นครูมีความตั้งใจจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนเชิงบวก จดัหาเทคโนโลยใีหม่ๆมาใช ้ใน
กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบตัิจริง เป็นที่ยอมรับของผูป้กครองและชุมชน 
   ๓.๒จุดที่ควรพฒันา ครูควรน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ เพือ่ให้
ผูเ้รียนไดน้ าไปพฒันาตนเอง 

    ๓.๓แผนการพฒันาคุณภาพที่ยกระดบัใหสู้งขึ้น 
 แผนปฏิบตัิงานที่๑ ส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัส่ือ เทคโนโลยใีนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ
อยา่งต่อเน่ือง 
 แผนปฏิบตัิการที่๒ ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนโดยน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 แผนปฏิบตัิการที่๓ ส่งเสริมใหค้รูจดัท างานวจิยัในชั้นเรียนและกิจกรรมสอนแบบโครงงาน 

 (๔) แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้าม)ี 
 - 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม 
 ๑. ระดบัคุณภาพ ดี  
 ๒. น าเสนอขอ้มูลสนบัสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 

โครงการพฒันาผูเ้รียนมี
ความรู้และทกัษะที่จ  าเป็น
ตามหลกัสูตร 
 

ร้อยละ ๘๒ ของผูเ้รียนมี
ความสามารถในการอ่านคิด
วเิคราะห์ตามเกณฑ ์

 โครงการพฒันาผูเ้รียนมี
ความรู้และทกัษะที่จ  าเป็น
ตามหลกัสูตร 
 

ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้รียนมี
ความสามารถในการอ่านคิด
วเิคราะห์ คิดวจิารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

 โครงการการพฒันา ส่ือสาร
เรียนการสอนและเทคโนโลย ี
 

ร้อยละ๘๒ ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

 โครงการพฒันาส่ือ ร้อยละ ๘๒ของผูเ้รียนมี
ความสามารถในการสร้าง
นวตักรรม 

๒.ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะที่
พงึประสงคต์ามเกณฑท์ี่
โรงเรียนก าหนด 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
ในสถานศึกษา 

ร้อยละ๘๕ ผูเ้รียนมี
คุณลกัษณะที่ดีงามตามที่
โรงเรียนก าหนด 

 โครงการรักษาความสะอาใน
สถานศึกษา       

ร้อยละ ๑๐๐ ผูเ้รียนภูมิใจใน
ทอ้งถ่ิน 
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๒.พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 

๑.โรงเรียนมีกระบวนการ
บริหารและการจดั
การศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการประกนัคุณภาพ
สถานศึกษา 

ร้อยละ๘๒มีเป้าหมาย
วสิยัทศัน์และพนัธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 

๒.ครูมีความรู้และจดัการ
เรียนที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 
 

โครงการพฒันาผูเ้รียนมี
ความรู้และทกัษะที่จ  าเป็น
ตามหลกัสูตร 

ร้อยละ ๘๐จดัการเรียนรู้ผา่น
กระบวนการคิดและปฏิบตัิ
จริง และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

๓.โครงการพฒันาส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ 

โครงการพฒันาส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ 

ร้อยละ๘๔ใชส่ื้อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๑.ร้อยละ ๘๐ มีการบริหารงานจดัการชั้น
เรียนเชิงบวก สูงขึ้นร้อยละ ๕ 

-วเิคราะห์นกัเรียนรายบุคคล 
-นกัเรียนเขียนเรียงความวนัแม่ 
-นกัเรียนคดัลายส่ือไทย 
-นกัเรียนแต่งกลอนสด 
-นกัเรียนวาดภาพศิลปะ 

-แบบวเิคราะห์นกัเรียนรายบุคคล 
-ตรวจผลงาน 
 
 

๒.ร้อยละ๑๐๐ผูเ้รียนมีความรักชาติ 
ศาสนาและกษตัริยด์า้นคุณธรรม 
จริยธรรมสูงขึ้น 

-วเิคราะห์นกัเรียนรายบุคคล 
-ออกแบบทดสอบ 

-แบบวเิคราะห์นกัเรียนรายบุคคล 
-แบบทดสอบ 

๓.ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนระดบัมธัยมเขา้
ร่วมกิจกรรมและไดรั้บการพฒันาทกัษะ
ความสามารถดา้นการคิดสูงขึ้น 
 

-วเิคราะห์นกัเรียนรายบุคคล 
-แบบทดสอบพฒันาทกัษะการ
คิด 

-แบบวเิคราะห์นกัเรียนรายบุคคล 
-แบบทดสอบพฒันาทกัษะการคิด 
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๓. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best Practices : เป็นนวัตกรรม(อย่างน้อย ๑ เร่ือง) 
  กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน-หลงัเลกิเรียน 
   โรงเรียนวดัโพธ์ิชยัสมสะอาด  มีระเบียบคณะกรรมการนกัเรียน  พทุธศกัราช  ๒๕๓๘  (ฉบบั  

ปรับปรุง  พทุธศกัราช  ๒๕๔๒)  เพือ่ใหน้กัเรียนมีระเบียบในการปฏิบติัหนา้ที่  และช่วยงานโรงเรียนตามอ านาจ
หนา้ที่ที่มีไวใ้นระเบียบ เพือ่ใหด้ าเนินงานของคณะกรรมการนกัเรียน  ด า-เนินไปดว้ยดี  ประสานสอดคลอ้งกบั
กระบวนการเรียนการสอน  ใหน้กัเรียนมีทกัษะ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ท  างานแบบมีส่วนร่วมประสานสามคัคี
ในหมู่คณะ  และเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดมีแก่นกัเรียนและจดัสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาใหส้ะอาด 

   ดงันั้นทางโรงเรียนวดัโพธ์ิชยัสมสะอาดไดจ้ดักิจกรรมไหวพ้ระก่อนเขา้เรียนและหลงัเลิกเรียน
ทุกๆวนั 

 
๔. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน  
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  ดี 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แกปั้ญหา  

ดี 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ดี 
๔. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ดี 
๕. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา  ดี 
๖. มีความรู้ ทกัษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีต่องานอาชีพ ดี 

๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน   
 ๑. การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ดี 

๒. ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย  ดี 
๓. การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย  ดี 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน  ดี 

๒.๒ มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา  ดี 
๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา  ดี 
๒.๔ พฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ดี 
๒.๕ จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ  ดี 
๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ ดี 



๒๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั  
 ๓.๑ จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ช้ 

ในชีวิตได ้
ดี 

๓.๒ ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
๓.๓ มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน ดี 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบัเพ่ือพฒันาและปรับปรุง 
การจดัการเรียนรู้ 

 
ดี 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 
 

ภาคผนวก 
1.หลกัฐาน  ขอ้มูลส าคญั  เอกสารอา้งอิงต่างๆ  ภาพกิจกรรมส าคญัที่แสดงเกียรติยศ 
 

 
ประดิษฐ์วัสดส่ิุงของและเทคนิคการถ่ายภาพ 

 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 



๓๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 
 

 

 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 



๓๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 
 

 

 

ประกาศโรงเรียน พระปริยตัิธรรม แผนกสามัญ วดัโพธิ์ชัยสมสะอาด 
เร่ือง  การใชม้าตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕มาตรา ๙ การจดัระบบ 
โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ให้ยดึหลกัส าคญัในขอ้ (๓) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา ทุกระดบัและประเภทการศึกษาและมาตรตา ๔๘ ให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ตอ้ง
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพือ่น าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพือ่รองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 
 มีการประกาศใชก้ฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา เม่ือวนัที่ ๒๐กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองที่ก  าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์อยา่งชดัเจนในการพฒันาคุณภาพ   คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกบัมี
นโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดบัก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบ
ต่อไป    รวมทั้งอตัลกัษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา   โรงเรียน   พระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาดจึงปรับ
มาตรฐานการศึกษา  ของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูป้กครอง  และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกนัเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียน  พระปริยตัิธรรม แผนกสามัญ วดัโพธ์ิชัยสมสะอาดจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและการ
ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี เพือ่เป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

 

 



๓๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 
 

ประกาศ ณ วนัที่๒๖ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

           
     ( นายกณัหา  พนัหลา้ ) 

ประธานคณะกรรมการโรงเรียน พระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาด 
 
 

 
(  พระครูปริยติับรรณกิจ ) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



๓๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 
 

 
 
 
 

ค าส่ังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดโพธ์ิชัยสมสะอาด 
ที่  ๐๑/๒๕๖๓ 

เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  หมวดที่ ๖ มาตรฐาน ๔๗ ที่ก  าหนดใหมี้ระ 
การประกนัคุณภาพการศึกษาเพือ่พฒันาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั  ประกอบดว้ย  ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน  และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก  และมาตรา ๔๘  ให้หน่วยงานตน้สงักดัและ
สถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วน
เสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั  หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพือ่น าไปสู่พฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  เพือ่รองรับการประกนัคุณภาพนอกดงันั้น  เพือ่ให้ระบบการประเมินมาตรฐานจาก
หน่วยงานภายนอก  จึงแต่งตั้งคณะท างาน ดงัน้ี 

  คณะกรรมการประกนัคุณภาพในระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
  ๑. พระครูปริยติับรรณกิจ ผูอ้  านวยการ           ประธานคณะท างาน 
  ๒. พระครูไพศาลกิตติวมิล ผูจ้ดัการ รองประธาน 
  ๓.พระตรูอรัญธรรมกร        ครูพเิศษ กรรมการ 
  ๔.นายจกัรพงษ ์ สมชารี ครูพเิศษ กรรมการ 
  ๕.นายพงษส์วสัด์ิ  ป้องกนั ครูพเิศษ กรรมการ 
  ๖.นายภิญญา  เมฆวนั ครูพเิศษ กรรมการ 
  ๗.นายวเิชียร ศรีสุธรรม ครูพเิศษ                      กรรมการ/ เลขานุการ 

ใหผู้ท้ี่ไดรั้บการมอบหมาย   ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพือ่ประกนั
คุณภาพของสถานศึกษา  ระดบัศึกษาขั้นพื้นฐาน  (มธัยมศึกษา) แลว้สรุปรายงานประเมินตนเอง  เพือ่น ามาวาง
แผนการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา  พร้อมรับการประเมินภายนอกจาก  ส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  ต่อไป ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
                                                     สัง่ ณ วนัที่      ๒๖เมษายน    พ.ศ. ๒๕๖๓ 

       
      (พระครูปริยตับิรรณกจิ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาด 

 

 



๓๕ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชัยสมสะอาด 
-------------------------------- 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาด ต.หนองบวั อ.เมือง 
จ.หนองบวัล าภู คร้ังที่ ๐๒/๒๕๖๓ เม่ือวนัที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
รายงานการประชุมประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดั
โพธ์ิชยัสมสะอาดแลว้  
 การจดัท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓คณะกรรมการสถานศึกษา ไดใ้หค้วาม
เห็นชอบ และผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

 
      

 
     (ลงช่ือ)  

     (นายกณัหา   พันหล้า) 

   ประธานคณะกรรมการโรงเรียนวดัพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั วดัโพธ์ิชยัสมสะอาด 

 
                                                          วนัที่   ๒๖   เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

      
 
 
 
 
 
 

 



๓๖ 
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ประกาศโรงเรียน พระปริยตัิธรรม แผนกสามัญวดัโพธิ์ชัยสมสะอาด 

 เร่ือง  การใชม้าตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

--------------------------------------------- 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๓ 
 มีจ  านวน ๓ มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
 ๑.๒ คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค  านวณ 
  ๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แกปั้ญหา 
  ๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
  ๑.๑.๔ มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๑.๑.๕ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๑.๖ มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 



๓๗ 
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 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑.๒.๑ การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๑.๒.๒ ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
  ๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
 ๒.๕ จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 ๓.๑ จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้
 ๓.๒ ใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
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ประเภท ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัที่ไดรั้บ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
คณะครู และ นกัเรียน จดังานผกูพทัธสีมา (ฉลองโบสถ)์ วดัเทพธิดาราม อ.เมือง จ.หนองบวัล าภู 
คณะครู และ นกัเรียน จดังานผกูพทัธสีมา (ฉลองโบสถ)์ วดัธาตุหาญเทาว ์อ.เมือง จ.หนองบวัล าภู 
คณะครู และ นกัเรียน จดังานผกูพทัธสีมา (ฉลองโบสถ)์ วดัศรีสวา่ง อ.นากลาง จ.หนองบวัล าภู 
คณะครู และ นกัเรียน จดังานผกูพทัธสีมา (ฉลองโบสถ)์ วดัศิริมงคล อ.เมือง  จ.หนองบวัล าภู 

คณะครู และ นกัเรียน จดังานผกูพทัธสีมา (ฉลองโบสถ)์ วดักรุงศรีสนัติยาราม อ.ศรีบุญเรือง จ.
หนองบวัล าภู 

คณะครู และ นกัเรียน อบรมธรรม  ทอดผา้ป่า   ประชุม
อุโบสถ 

วดัอรัญญเขต อ.เมือง จ.หนองบวัล าภู 

คณะครู และ นกัเรียน อบรมธรรม  ทอดผา้ป่า   ประชุม
อุโบสถ 

วดันิมิตรเทพอ านวย อ.เมือง จ.
หนองบวัล าภู 

คณะครู และ นกัเรียน อบรมธรรม  ทอดผา้ป่า   ประชุม
อุโบสถ 

วดัประดิษฐธ์รรมคูณ อ.เมือง จ.
หนองบวัล าภู 

คณะครู และ นกัเรียน อบรมธรรม  ทอดผา้ป่า   ประชุม
อุโบสถ 

วดัมีชยัราษฎร์บ ารุง  อ.เมือง จ.
หนองบวัล าภู 

คณะครู และ นกัเรียน อบรมธรรม  ทอดผา้ป่า   ประชุม
อุโบสถ 

วดัเรืองอุทยัศิริมงคล อ.เมือง จ.
หนองบวัล าภู 

คณะครู และ นกัเรียน อบรมธรรม  ทอดผา้ป่า   ประชุม
อุโบสถ 

วดัอุทุมพรพชิยั อ.เมือง จ.หนองบวัล าภู 

คณะครู และ นกัเรียน อบรมธรรม  ทอดผา้ป่า   ประชุม
อุโบสถ 

วดัโพธ์ิทองพฒันาราม อ.เมือง จ.
หนองบวัล าภู 

คณะครู และ นกัเรียน อบรมธรรม  ทอดผา้ป่า   ประชุม
อุโบสถ 

วดัศิริมงคล อ.เมือง จ.หนองบวัล าภู 


