
 
 

 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 
 
 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิก์ลาง 
ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 

   
 
 



๒ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

   บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 

  
 มติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง  
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๙  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา วัดโพธิ์กลางแล้ว     
 

          เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
 

       (ลงชื่อ)       
                   ( พระณรงค์ จกฺกวโร ) 

        ประธานคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 
 
 

                                                (ลงชื่อ)       
                  ( พระครูอนุกูลสารธรรม ) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

คำนำ 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒๕๖๑) ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ทราบผลผลิต
และผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นตามแผน และตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผน ต่อระบบประเมินคุณภาพภายในและนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง ขอขอบคุณ คณะกรรมการโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกรูป ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี 

 

 

   
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
  



๔ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
คำนำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                                                                          
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                                                           
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

                  
                   ๘        

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                                                                    ๒๗  
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                    ๒๘ 
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     

ภาคผนวก 
 

                   ๓๐ 

 
  



๕ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

บทสรุปของผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน 
          ชื่อโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง ที่อยู่ ๘๖ หมู่ ๒ ถนนโพธิ์กลาง   
ตำบลกุดเค้า  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๖๐ สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต ๗    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๘๑๐๔๘ 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จำนวนนักเรียน   ๓๘ รปู  โรงเรียนมีเนื้อที่ 
๑๓  ไร่  ๑ งาน  ๕๕  ตารางวา ผู้อำนวยการโรงเรียน  พระครูอนุกูลสารธรรม  อายุ ๖๔ ปี   ๔๓  พรรษา 
โทรศัพท ์ ๐๘๙ – ๘๖๒๒๔๐๖  e-mail  munjakiri86@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา  
ปรัชญา  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔   รวม  ๒๐  ปี 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี   

 จุดเด่น 
  - ผู้เรียนมีทักษะความสามารถด้านการแข่งขันวิชาการได้รับรางวัลระดับชาติ 
  - ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสมรรถภาพตามเกณฑ์ ไม่เกี่ยวข้องยาเสพ

ติด มีความมั่นใจกล้าแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส 
  - ผู้เรียนมีทักษะการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต    
 จุดที่ควรพัฒนา 

  -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องส่งเสริม
นักเรียนให้ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นหาความรู้ และส่งเสริมการอ่านเพ่ิมมากข้ึน 
 - ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

- พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- จัดโครงการ / กิจกรรม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาทักษะชีวิตและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

   จุดเด่น 
                  โรงเรียนวางมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี ทั้งนี้โรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษา
หน่วยงาน ชุมชน ใกล้เคียงที่ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
        โรงเรียนควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศ ติดตาม ที่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
โครงการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริง 
 

mailto:munjakiri86@gmail.com


๖ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  
 จุดเด่น 
  - ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด ให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบัติจริงและสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  -  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  - ครูควรวัดผลและประเมินผลที่ตระหนักถึงและให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและค่าเป้าหมายที่โรงเรียนประกาศไว้อย่างจริงจัง 
  - ครูควรมีความตระหนักในการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินผลการอ่าน คิด 

วิเคราะห์และการเขียนอย่างจริงจัง เพ่ือให้ได้ผลที่ตรงความเป็นจริงมากที่สุด  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

           โครงการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียน การสอน ที่เน้นกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริง 

 โครงการอบรมการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และการ
ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
๑) แผนปฏิบัติงานที่ ๑  จัดสอนซ่อมเสริมในรายวิชาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านคล่อง  

เขียนได้  คิดเลขเป็น  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์  แสวงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมและพัฒนา           
สภานักเรียนให้มีความเข้มแข็ง  มีความรับผิดชอบ  มีวินัย  มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา  ตรวจสุขภาพ
ประจำปีจากโรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจร่า
เริงแจ่มใส  ห่างไกลยาเสพติด 

๒) แผนปฏิบัติงานที่ ๒  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  โดยใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายตามความเหมาะสม  ปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยด้านการ - 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีนิสัยรักการอ่าน  จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น  มีความสามารถ - 
ในการคิดวิเคราะห์  มีชิ้นงานจากการทำโครงงานและนวัตกรรมจากการเรียนรู้มากขึ้น  ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีกิจกรรมด้านพุทธศิลป์  มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและชุมชน 

๓) แผนปฏิบัติงานที่ ๓   โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรโดยร่วมกับครูผู้สอน  ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วม
สรุปในการบริหารและจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยความร่วมมือ
ของโรงเรียนโดยคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา  มีการประชุมปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  สอน
วิชาชีพเพ่ิมเติม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้  สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติจริง  จัดหางบประมาณในการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ  
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในอย่างหลากหลายและทันสมัย  มีแหล่งสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย  
จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความร่มรื่น  ปลอดภัย  สะอาด  น่าเรียน  มีแหล่งพักผ่อนที่
เพียงพอสำหรับนักเรียน  



๗ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

            พัฒนาครูและบุคลากร  สนับสนุนทุกคนได้รับการอบรมตรงตาม/สอดคล้องกับหน้าที่ที่
ปฏิบัติอย่างน้อย  ๒๐  ชั่วโมง/ปีการศึกษา  พัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติมนอกจากวิชาที่สอนเพ่ืออบรม
ความรู้ให้แก่นักเรียน  ส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนในการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ 

๔) แผนปฏิบัติงานที่ ๔ พัฒนาครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑   ส่งเสริมและพัฒนาครู/บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและผู้ปกครองเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

                                                                                      

 

                                      ลงชื่อ        ผู้รายงาน                    
              (พระครูอนุกูลสารธรรม) 

                                      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯวัดโพธิ์กลาง 
       วันที่  ๒๐  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์กลาง รหัสสถานศึกษา 
๗๐๔๐๑๗๐๗๑๓   ที่ตั้งวัดโพธิ์กลาง   เลขที ่  ๘๖   หมู่ที ่   ๒ ตำบลกุดเค้า  อำเภอมัญจาคีรี    จังหวัด  
ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์   ๔๐๑๖๐  โทรศัพท ์  ๐๘๙ – ๘๖๒๒๔๐๖       โทรสาร -    
E - mail munjakiri86@gmail.com  Website – สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก 
สามัญศึกษา เขต ๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑   ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๖ จำนวน ๖ ห้องเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน  ๓๘ รูป     
โรงเรียนมีเนื้อที ่  ๑๓  ไร่  ๑ งาน  ๕๕  ตารางวา 
     ประวัติโดยสังเขป 

           โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เป็น
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา แต่ก่อนสังกัดกองศาสนศึกษากรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
ปัจจุบันสังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียนนี้จัดตั้งโดย พระครูพิเศษสาร
กิจ (ปัจจุบันเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระมงคลสารเวที) ซึงเป็นเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ในขณะ
นั้นและเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์กลาง เป็นผู้ขออนุมัติจัดตั้งดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณ และเป็นของผู้มีจิตศรัทธา
บริจาค ดำเนินการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
      ๑.เพ่ือช่วยพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาของรัฐให้เจริญกว้างขวางยิ่งขึ้น 
            ๒.เพ่ือเปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ให้พระภิกษุ สามเณร ได้ศึกษาหาความรู้ ให้ทันกับความเจริญ
ของบ้านเมือง 
   ๓.เพ่ือประกอลความรู้ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป 
   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล ขอนแก่น เปิดดำเนินการ
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนในระยะแรก ๓๕ รูป ครูทำการสอนเป็นพระภิกษุ ๔ รูป  
ฆราวาส  ๕  รูป โดยมี พระครูพิเศษสารกิจ ( จันทร์  จนฺทสิริ  ปธ.๖) เจ้าคณะอำเภอ จังหวัดขอนแก่น 
ในขณะนั้นเป็นผู้จัดการและครูใหญ่ท่านแรก 
    ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕  ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย ตามหนังสือของกรมการศาสนาที่ ๖๑ / ๒๕๓๕  ให้ชือ่ว่า “โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
วัดโพธิ์กลาง” โดยมีพระครูพิเศษสารกิจเป็นครูใหญ่ 
    ปัจจุบัน เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ - ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๓๘ รูป  มี 
พระณรงค์ จกฺกวโร เป็นผู้จัดการ และมีพระครูอนุกูลสารธรรม เป็นผู้อำนวยการ  มีครูประจำการ ๔ คน  
ครูพิเศษ ๒ คน  เจ้าหน้าที่ ๒ รูป/คน  ครูบาลี ๑ รูป รวม ๑๑  รูป/คน 
 
 
 
 
 



๙ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

 สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  
๑.สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ ๘๕,๒๔๒  คน 

อาชีพหลักของชุมชน คืออาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทำนาข้าว การปลูกอ้อย และมันสำปะลัง รองลงมา
คือรับราชการ โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน นอกจากนี้ยังอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ผลิตภัณฑ์
พวกผ้าไหม เส้นไหม หมอนขิด เครื่องจักสาน และมีอุตาสาหกรรมขนาดย่อมประเภท  เครื่องเรือน / 
เฟอร์นิเจอร์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี / ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ งาน
ประเพณีทอดเทียนพรรษา ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต์ บุญมหาชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์ของอำเภอมัญจาคีรี คือ การทอผ้าไหม โดยเฉพาะในบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลโพรเพ็ก การทำตู้
อะลูมิเนียมที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กในหลายหมู่บ้านในส่วนของแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนที่นำชื่อเสียงมาสู่
อำเภอมัญจาคีรีเป็นเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษณ์
ธรรมชาติ ได้แก่ หมู่บ้านเต่า บ้านกอก  วัดอุดมคงคาคีรีเขต  สิมเก่าวัดสระทองบ้านบัว ซึ่งได้รับรางวัลอัน
ทรงคุณค่าจากองค์การศึกษาทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) รางวัล AWARD  
OF MERIT ในปี ๒๕๔๕ งานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบาน และของดีเมืองมัญจา  ที่จัดเป็นประจำทุกปี เป็นการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ ที่วัดป่ามัญจาคีรีวนาราม  ตำบลกุดเค้า  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น สถานที่สำคัญ
เหล่านี้ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและสำนึกรักถิ่นเกิด 
 ๒.ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  ๓๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท 
จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ - ๕ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
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                                               โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        

คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

นางกฤษณา  บุตรจันทร์ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นางสาววิลาวัณย์  มิ่งขวัญ 
กลุ่มแผนงาน 

นางสาวอนุสรณ์ วงษ์พิมพ์ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายภูมินทร์ วดีศิริศักดิ์ 
กลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรยีน 

-งานสารสนเทศและวางแผนงาน   
บริหารงานวชิาการ 
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
-งานวัดผลและประเมนิผล 
-งานทะเบียนและเทียบโอน 
-งานขอ้มูลนักเรยีน 
-งานกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีนตาม
หลักสูตร 
-การแข่งขันทักษะดา้นวิชาการ 
การประเมนิผลการดำเนนิงาน
บริหารงานวชิาการ 
-งานแนะแนว 
งานห้องสมดุ 

 

-งานสำนกังานแผนงานและ
งบประมาณ 
-งานสารสนเทศ วางแผนงานและ
งบประมาณ 
-งานนโยบาย 
-งานแผนกกลยุทธ ์
งานแผนปฏิบัติการประจำปี 
-งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
-งานขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี 
-งานตรวจการเงิน/บญัช ี
-งานวางแผนอัตรากำลัง 
-งานจัดสรรและติดตามงบประมาณ 
-งานพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

-งานสำนกังานบริหารงานบุคคล 
-งานสารสนเทศ และวางแผนงาน
บริหารงานบุคคล 
-งานบุคคล 
-งานสารบรรณ 
-งานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอ้ม 
-งานการเงนิ การบัญช ี
-งานพัสดุและสินทรัพย ์
-งานประชาสัมพันธ ์
-งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
งานสวัสดกิารคร ู
-งานบรกิาร 
-งานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอ้ม 

-งานสำนกังานกจิการนกัเรียน 
-งานสารสนเทศและวางแผนงาน
กิจการนักเรยีน 
-งานส่งเสริม พฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรยีน 
-งานแก้ไขพฤตกิรรมและพัฒนาวนิัย
นักเรยีน 
-งานอนามยัโรงเรยีน 
-งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
-งานสภานกัเรยีน 
-งานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 
-งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรยีน 
-งานประเมนิผลการดำเนินงานกิจการ
นักเรยีน 

ผู้จัดการโรงเรียน 



๑๑ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

                    ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน 
คำขวัญ : เป็นคนดี  มีวินัย  เรียนด้วยใจ  ห่างไกลยาเสพติด 
ปรัชญา : “ โยคาเว   ชายตี   ภูริ ”   

    ปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการศึกษา 
 ปณิธาน :  สร้างคนดี  มีคุณธรรม  นำความรู้   สู่สังคม 

วิสัยทัศน์  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลางจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้       
คูคุ่ณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  รักษ์สิ่งแวดล้อม  และดำรงตนอย่างมี ความสุขตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ :         
   ๑.   พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          ๒.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
            ๓.   พัฒนาครูบุคลากรให้มีความรู้ ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 
             ๔.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
       อัตลักษณ์โรงเรียน   “ วินัยดี  มีความรู้  อยู่อย่างพอเพียง ” 
  เอกลักษณ์โรงเรียน  “ โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศร่มรื่น  สดชื่นสวยงาม”  
๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ที่ ชื่อ อายุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขาวชิา 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมาย
เหต ุ

๑ พระณรงค์ จกฺกวโร ๕๖ ผู้จัดการ  ม ๓ วิทย์- คณิต สังคม(ธรรมะ/วินัย) ม. ๑ - ๖  
๒ พระครูอนุกลูสารธรรม ๖๔ ผู้อำนวยการ ป.โท  ปรัชญา   -  
๓ นางกฤษณา  บุตรจันทร ์

 
๕๗ ครูประจำการ ป.ตร ี ภาษาไทย 

 
การงานอาชีพ ม. ๑ – ๖ 
ประวัติศาสตร์ ม. ๑ – ๖ 
อาเซียน ม. ๑ – ๖ 

 

๔ น.ส.อนุสรณ์ วงษ์พิมพ ์ ๔๖ ครูประจำการ ป.ตร ี จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ  ม. ๑ - ๖  
๕ นายภูมินทร์  วดีศริิศักดิ ์ ๓๖ 

 
ครูประจำการ ป.ตร ี การจัดการ

อุตสาหกรรม 
วิทยาศาสตร์ ม. ๑ - ๓ 
วิทยาการคำนวณ  ม. ๑ – ๖ 

 

๖ น.ส.วิลาวณัย์  มิ่งขวัญ ๓๙ ครูประจำการ ป.ตร ี การจัดการทั่วไป สุขศึกษา  ม. ๑ – ๖ 
ทัศนศิลป์  ม. ๑ – ๖ 

 

๗ นายลือชา     แสนพล ๕๗ ครูพิเศษ ป.ตร ี คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม. ๑ - ๖  
๘ นางอุดมลักษณ์  คำงาม ๗๒ ครูพิเศษ ป.ตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย ม. ๑ - ๖  
๙ พระมหาปรีชา อตฺตคตโฺต ๕๒ ครูบาล ี ป.ตร ี ศาสนา ภาษาต่างประเทศ  ม. ๑ - ๖  

๑๐ พระประทวน  สุนาโท ๓๒ บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ กระทู้ธรรม   ม. ๑ - ๓  

๑๑ พระครูธรรมธรสมชาต ิ
สุภจติฺโต 

๔๐ ธุรการโรงเรียน ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ สังคม  (หน้าท่ีพลเมือง) ม. ๑ – ๖ 
 

- 

 

 



๑๒ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

 

 

 

 

 

๓. ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 ๓.๑  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด  ๓๘   รปู แยกเป็น  

 

ชั้น 

จำนวน 
วันที่จัดการ
เรียนการ

สอน 

รายการ 
 

หมายเหตุ 
จำนวน
นักเรียน 

(รูป) 

จำนวน
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

จำนวนคร ู
รูป/คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐๐ ๕ ๑ ๑  

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๐๐ ๑๒ ๑ ๑  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐๐ ๖ ๑ ๑  

รวม ๖๐๐ ๒๓ ๓ ๓  
รวมทั้งสิ้น ๑๒๐๐ ๒๓ ๓ ๓  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๐๐ ๓ ๑ ๑  
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๐๐ ๙ ๑ ๑  
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๐๐ ๓ ๑ ๑  

รวม ๓๖๐ ๑๕ ๓ ๓  
รวมทั้งสิ้น ๑๒๐๐ ๑๕ ๓ ๓  
  

๓.๒ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  

ที ่ ระดับการศึกษา 
จำนวน
นักเรียน 

(รูป) 

จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา 

(รูป) 
คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๖ ๖ ๑๐๐  
๒ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ ๓ ๓ ๑๐๐  
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

3, 27%

7, 64%

1, 9%0, 0% ต่่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท



๑๓ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

 ๓.๓ ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

  ๓.๔ ข้อมูลอาคารสถานที่  
ที ่ รายการ จำนวน 
๑. ห้องเรียนทั้งหมด  ๖ 
๒. ห้องประชุม ๑ 
๓. ห้องพยาบาล ๑ 
๔. ห้องปฏิบัติการ (ห้องคอม,ห้องเรียนอัจฉริยะ)  ๑ 
๕. ห้องสมุด ๑ 
๖. ห้องน้ำ/ห้องสุขา ๘ 

 ๓.๕ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๓ 

 ๓.๕.๑ แหล่งเรียนรู้ภายใน 
ข้อ แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้ง 
(๑) โรงเรียน ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 
(๒) โรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 
(๓) โรงเรียน สวนเศรษฐกิจพอเพียง ๖๐ 
(๔) โรงเรียน สหกรณ ์ ๘๐ 
(๕) โรงเรียน ห้องพยาบาล ๔๕ 
(๖) โรงเรียน ห้องปฏิบัติธรรม ๙๐ 
(๗) วัดโพธิ์กลาง โบสถ ์ ๔๐ 

๓.๕.๒ แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้ง 
(๑) 
(๒) 
(๓) 
(๔) 
(๕) 
(๖) 
(๗) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิพิธภัณฑ์ ๑ 
วัดป่ามัญจาคีรี อุทยานกล้วยไม้ป่าช้างกระ ๑ 
วัดอุดมคงคีรีเขต วัดอุดมคงคาคีรีเขต `๑ 
วัดสระทองบ้านบัว สิมเก่าวัดสระทองบ้านบัว ๑ 
หมู่บ้านเต่า หมู่บ้านเต่า ๑ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์บ้านไผ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์บ้านไผ่ ๑ 
ค่ายปฏิบัติธรรม หมู่บ้านมูลตุ่น หมู่บ้านกอก ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓.๖ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา   
๓.๖.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ ๑  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จำนวน 
นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย ๒๓ ๕ ๕ ๗ ๒ ๔      ๓.๑๒ ๑๗ ๗๓.๙๑ 

๒. คณิตศาสตร์ ๒๓  ๒ ๘ ๖ ๔ ๓     ๒.๕๔ ๑๑ ๔๗.๘๒ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๒๓ ๕ ๑๐ ๗ ๑       ๓.๔๑ ๒๒ ๙๕.๖๕ 

๔. สังคมศึกษาฯ ๒๓ ๔ ๒ ๑๐ ๓ ๔      ๓.๑๕ ๑๖ ๖๙.๕๖ 

๕. สุขศึกษาฯ ๒๓ ๕ ๗ ๕ ๓ ๓      ๓.๑๗ ๑๗ ๗๓.๙๑ 

๖. ศิลปะ ๒๓ ๕ ๓ ๗ ๕ ๓      ๓.๐๔ ๑๕ ๖๕.๒๑ 

๗. การงานอาชีพฯ ๒๓ ๑๐ ๓ ๓ ๓ ๔      ๓.๒๖ ๑๖ ๖๙.๕๖ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๒๓   ๕ ๗ ๖ ๕     ๒.๒๖ ๕ ๒๑.๗๓ 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรมะ,พุทธ
ประวัติ,ภาษาบาลี) 

๙๒ ๒๐ ๒๔ ๒๑ ๑๗ ๑๐      ๓.๑๔ ๖๕ ๗๐.๖๕ 

รวม ๒๗๖ ๕๔ ๕๖ ๗๓ ๔๗ ๓๘ ๘     ๒๗.๐๙ ๑๘๔ ๕๒๔.๙๙ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๙.๕๖ ๒๐.๒๙ ๒๖.๔๕ ๑๗.๐๓ ๑๓.๗๗ ๒.๙๐        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๖๖.๓ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๓๓.๗ 

66.,30, 66%

๓๓.๗๐, ๓๔%
๐, ๐% 

ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่่า (๑) ถึงค่อนข้างดี (๒.๕)

ไม่ผ่านการประเมิน (๐,ร,มส)



๑๘ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

๓.๖.๒ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ ๒  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จำนวน 
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
ผล 

การเรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย ๒๓ ๕ ๒ ๑๐ ๒ ๔      ๓.๐๔ ๑๗ 73.91 
 

๒. คณิตศาสตร์ ๒๓   ๔ ๑๐ ๔ ๕     ๑.๖๕ 
 

๔ 17.39 

๓. วิทยาศาสตร์ ๒๓ ๕ ๑๐ ๗ ๑       ๓.๓๙ 
 

๒๒ 
 

95.65 

๔. สังคมศึกษาฯ ๒๓ ๔ ๒ ๑๐ ๓ ๔      ๒.๙๙ 
 

๑๖ 
 

69.57 

๕. สุขศึกษาฯ ๒๓ ๕ ๗ ๕ ๓ ๓      ๓.๑๗ 
 

๑๗ 
 

73.91 
 

๖. ศิลปะ ๒๓ ๓ ๕ ๗ ๕ ๓      ๓.๐๐ 
 

๑๕ 
 

65.22 
 

๗. การงานอาชีพฯ ๒๓ ๑๐ ๓ ๓ ๓ ๔      ๓.๑๗ 
 

๑๖ 
 

69.57 
 

๘. 
ภาษาตา่งประเทศ 

๒๓   ๕ ๗ ๖ ๕     ๒.๒๖ 
 

๕ 
 

21.74 
 

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

๙๒ ๒๐ ๒๔ ๒๐ ๑๖ ๑๒      ๓.๐๒ ๖๔ ๖๙.๕๖ 

รวม ๒๗๖ ๕๒ ๕๓ ๗๑ ๕๐ ๔๐ ๑๐     ๒๕.๖๘ ๑๗๖ ๔๘๖.๙๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๘.๘๔ ๑๙.๒๐ ๒๕.๗๒ ๑๘.๑๒ ๑๔.๕๐ ๓.๖๒        

 
 

 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๖๓.๗๖ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๓๖.๒๔ 

๖๓.๗๖, ๖๔%

36.24, 36%
๐ , ๐% ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่่า (๑) ถึงค่อนข้างดี (๒.๕)
ไม่ผ่านการประเมิน (๐,ร,มส)



๑๙ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓.๖.๓ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จำนวน 
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย ๔๖ ๑๐ ๗ ๑๗ ๔ ๘      ๓.๐๘ ๓๔ ๗๓.๙๑ 

๒. คณิตศาสตร์ ๔๖  ๒ ๑๒ ๑๖ ๘ ๘     ๒.๔๑ ๑๔ ๓๐.๔๓ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๔๖ ๑๐ ๒๐ ๑๔ ๒       ๓.๔๑ ๔๔ ๙๕.๖๕ 

๔. สังคมศึกษาฯ ๔๖ ๘ ๔ ๒๐ ๖ ๘      ๒.๙๗ ๓๒ ๖๕.๕๖ 

๕. สุขศึกษาฯ ๔๖ ๑๐ ๑๔ ๑๐ ๖ ๖      ๓.๑๗ ๓๔ ๗๓.๙๑ 

๖. ศิลปะ ๔๖ ๘ ๘ ๑๔ ๑๐ ๖      ๓.๐๒ ๓๐ ๖๕.๒๑ 

๗. การงานอาชีพฯ ๔๖ ๒๐ ๖ ๖ ๖ ๘      ๓.๒๖ ๓๒ ๖๙.๕๖ 

๘.ภาษาต่างประเทศ ๔๖   ๑๐ ๑๔ ๑๒ ๑๐     ๒.๒๖ ๑๐ ๒๑.๗๔ 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรมะ,พุทธ
ประวัติ,ภาษาบาลี) 

๑๘๔ ๔๐ ๔๘ ๔๑ ๓๓ ๒๒      ๓.๑๓ ๑๒๙ ๗๐.๑๑ 

รวม ๕๕๒ ๑๐๖ ๑๐๙ ๑๔๔ ๙๗ ๗๘ ๑๘     ๒๖.๗๑ ๓๕๘ ๕๖๖.๐๘ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๙.๒๐ ๑๙.๗๕ ๒๖.๐๙ ๑๗.๕๗ ๑๔.๑๓ ๓.๒๖        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๖๕.๐๔ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๓๔.๙๖ 

๖๕.๐๔, ๖๔%

๓๔.๙๖, ๓๕%
๐, ๐%

ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่่า (๑) ถึงค่อนข้างดี (๒.๕)

ไม่ผ่านการประเมิน (๐,ร,มส)



๒๐ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓.๖.๔ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จำนวน 
นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย ๑๕ ๖ ๒ ๕ ๒       ๓.๔๐ ๑๓ ๘๖.๖๗ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๕ ๒ ๔ ๖ ๒ ๑      ๓.๑๓ ๑๒ ๘๐.๐๐ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๑๕ ๓ ๓ ๕ ๒ ๒      ๓.๑๐ ๑๑ ๗๓.๓๓ 

๔. สังคมศึกษาฯ ๑๕ ๗ ๔ ๓ ๑       ๓.๕๗ ๑๔ ๙๓.๓๓ 

๕. สุขศึกษาฯ ๑๕ ๕ ๔ ๔ ๒       ๓.๔๐ ๑๓ ๘๖.๖๗ 

๖. ศิลปะ ๑๕ ๖ ๔ ๓ ๒       ๓.๖๗ ๑๓ ๘๖.๖๗ 

๗. การงานอาชีพฯ ๑๕ ๗ ๔ ๓ ๑       ๓.๕๗ ๑๔ ๙๓.๓๓ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๕   ๕ ๔ ๖      ๒.๔๗ ๕ ๓๓.๓๓ 
๙. พระพุทธศาสนา (วินัย,
ธรรมมะ, กระทูธ้รรม,
ภาษาบาลี) 

๖๐ ๒๐ ๑๘ ๑๒ ๑๐       ๓.๔๐ ๕๐ ๘๓.๓๓ 

รวม ๑๘๐ ๕๖ ๔๓ ๔๖ ๒๖ ๙      ๒๐.๓๕ ๑๔๕ ๗๑๖.๖๖ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๓๑.๑๑ ๒๓.๘๙ ๒๕.๕๖ ๑๔.๔๔ ๕.๐         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๘๐.๕๖ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๑๙.๔๔ 

๘๐.๕๖,๘๑%

๑๙.๔๔, ๑๙% ๐,๐%
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่่า (๑) ถึงค่อนข้างดี (๒.๕)

ไม่ผ่านการประเมิน (๐,ร,มส)



๒๑ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่ ๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓.๖.๕ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จำนวน 
นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้ ผล 
การเรียน

เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.
๕ 

๑ ๐ ร มส. จำนวน ร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๑๕ ๖ ๒ ๕ ๒       ๓.๔๐ ๑๓ ๘๖.๖๗ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๕ ๒ ๔ ๖ ๒ ๑      ๒.๕๓ ๑๒ ๘๐.๐๐ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๑๕ ๓ ๓ ๕ ๒ ๒      ๓.๑๐ ๑๑ ๗๓.๓๓ 

๔. สังคมศึกษาฯ ๑๕ ๕ ๔ ๕ ๑       ๓.๑๐ ๑๔ ๙๓.๓๓ 

๕. สุขศึกษาฯ ๑๕ ๖ ๔     ๓ ๒       ๓.๘๗ ๑๓ ๘๖.๖๗ 

๖. ศิลปะ ๑๕ ๕ ๓ ๕ ๒       ๓.๓๖ ๑๓ ๘๖.๖๗ 

๗. การงานอาชีพฯ ๑๕ ๑๐ ๒ ๓        ๓.๗๓ ๑๕ ๑๐๐ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๕ ๒ ๑ ๕ ๒ ๕      ๒.๗๖ ๘ ๕๓.๓๓ 
๙. พระพุทธศาสนา (วินัย
,ธรรมมะ, กระทู้ธรรม,
ภาษาบาลี) 

๖๐ ๑๖ ๑๖ ๒๐ ๘          

รวม ๑๘๐ ๕๕ ๓๙ ๕๗ ๒๑ ๘      ๒๕.๘๕ ๙๙ ๖๖๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๓๐.๕๕ ๒๑.๖๗ ๓๑.๖๗ ๑๑.๖๗ ๔.๔๔         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๘๓.๘๙ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๑๖.๑๑ 

๘๓.๘๙, ๘๔%

๑๖.๑๑, ๑๖%
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่่า (๑) ถึงค่อนข้างดี (๒.๕)

ไม่ผ่านการประเมิน (๐,ร,มส)



๒๒ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

          ๓.๖.๖ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จำนวน 
นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้ ผล 
การเรียน

เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.
๕ 

๑ ๐ ร มส. จำนวน ร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๓๐ ๑๒ ๔ ๑๐ ๔       ๓.๔๐ ๒๖ ๘๖.๖๗ 

๒. คณิตศาสตร์ ๓๐ ๔ ๘ ๑๒ ๔ ๒      ๓.๑๓ ๒๔ ๘๐.๐๐ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๓๐ ๖ ๖ ๑๐ ๔ ๔      ๓.๑๐ ๒๒ ๗๓.๓๓ 

๔. สังคมศึกษาฯ ๓๐ ๑๒ ๘ ๘ ๒       ๓.๕๐ ๒๖ ๘๖.๖๗ 

๕. สุขศึกษาฯ ๓๐ ๑๑ ๘ ๗ ๔       ๓.๔๓ ๒๖ ๘๖.๖๗ 

๖. ศิลปะ ๓๐ ๑๑ ๗ ๘ ๔       ๓.๔๒ ๒๖ ๘๖.๖๗ 

๗. การงานอาชีพฯ ๓๐ ๑๗ ๖ ๖ ๑       ๓.๖๕ ๒๙ ๙๖.๖๗ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๓๐ ๒ ๑ ๑๐ ๖ ๑๑      ๒.๖๒ ๑๓ ๔๓.๓๓ 
๙. พระพุทธศาสนา (วินัย
,ธรรมมะ, กระทู้ธรรม,
ภาษาบาลี) 

๑๒๐ ๓๖ ๓๔ ๓๒ ๑๘       ๓.๓๗ ๑๐๒ ๘๕.๐๐ 

รวม ๓๖๐ ๑๑๑ ๘๒ ๑๐๓ ๔๗ ๑๗      ๒๙.๖๒ ๒๙๔ ๗๒๕.๐๑ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๓๐.๘๓ ๒๒.๗๘ ๒๘.๖๑ ๑๓.๐๖ ๔.๗๒         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๘๒.๒๒ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๑๗.๗๘ 

๘๒.๒๒, ๘๒%

๑๗.๗๘, ๑๘%
ผลการเรียนระดบั ๓ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่่า (๑) ถึงค่อนข้างดี (๒.๕)

ไม่ผ่านการประเมนิ (๐,ร,มส)



๒๓ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

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

วิชา จำนวนคน ร้อยละ 
(๑) ภาษาไทย ๔ ๖๖ 
(๒) คณิตศาสตร์ ๓ ๕๐ 
(๓) วิทยาศาสตร์ ๔ ๖๖ 
(๔) สังคมศึกษา ๕ ๘๓ 
(๕) สุขศึกษา ๖ ๑๐๐ 
(๖) ศิลปะ ๖ ๑๐๐ 
(๗) การงานอาชีพ ๖ ๑๐๐ 
(๘) ภาษาต่างประเทศ ๔ ๖๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
๔.๑.๒ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

วิชา จำนวนคน ร้อยละ 
(๑) ภาษาไทย ๓ ๑๐๐ 
(๒) คณิตศาสตร์ ๒ ๖๖ 
(๓) วิทยาศาสตร์ ๒ ๖๖ 

(๔) สังคมศึกษา ๓ ๑๐๐ 
(๕) สุขศึกษา ๓ ๑๐๐ 
(๖) ศิลปะ ๓ ๑๐๐ 
(๗) การงานอาชีพ ๓ ๑๐๐ 
(๘) ภาษาต่างประเทศ ๒ ๖๖ 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสมัฤทธิท์างการเรียน     ๘  กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  แต่ละรายวิชาระดับ ๓ ขึ้นไป  

38, ๑๐๐%

0, 0%๐, ๐%

ผลการเรียนระดบั ๓ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่่า (๑) ถึงค่อนข้างดี (๒.๕)

ไม่ผ่านการประเมนิ (๐,ร,มส)



๒๔ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด
สำนักงานพระพุทธฯ 

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาไทย ๓๓.๗๕ ๕๓.๔๕ ๔๑.๖๓ ๕๔.๒๙ 

(๒) คณิตศาสตร์ ๒๔.๐๐ ๒๔.๙๑ ๒๐.๐๕ ๒๕.๔๖ 

(๓) วิทยาศาสตร์ ๒๕.๘๓ ๒๙.๔๕ ๒๖.๕๕ ๒๙.๘๙ 

(๔) ภาษาอังกฤษ ๒๘.๗๕ ๓๓.๒๑ ๒๖.๓๔ ๓๔.๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

33.75

24.00
25.83

28.75

53.45

24.91

29.45
33.21

41.63

20.05

26.55 26.34

54.29

25.46
29.89

34.38

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัดส่านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

แผนภูมิแสดงคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O - NET ม.๓ 

๑๕, ๗๑%

๖, ๒๙% 
๐, ๐%

ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่่า (๑) ถึงค่อนข้างดี (๒.๕)

ไม่ผ่านการประเมิน (๐,ร,มส)

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖  
 แต่ละรายวิชาระดับ ๓ ขึ้นไป  



๒๕ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

๕.๑.๒ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O – NET) ม.๖  
 
 
 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด
สำนักงานพระพุทธฯ 

ค ะแ น น เฉ ลี่ ย
ระดับประเทศ 

(๑) วิชาภาษาไทย ๓๐.๘๓ ๔๒.๕๗ ๓๒.๐๔ ๔๔.๓๖ 

(๒) วิชาคณิตศาสตร์ ๑๕.๖๓ ๒๔.๔๙ ๑๗.๕๐ ๒๖.๐๔ 
(๓) วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๑.๘๐ ๓๑.๗๙ ๒๕.๓๖ ๓๒.๖๘ 
(๔) วิชาสังคมศึกษาฯ ๒๗.๓๓ ๓๕.๒๕ ๓๐.๕๕ ๓๕.๙๓ 
(๕) วิชาภาษาอังกฤษ ๑๘.๓๓ ๒๘.๒๑ ๒๒.๒๒ ๒๙.๙๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
   ๕.๑.๓ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา หรือ B - NET ม.๓  

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด
สำนักงานเขต 

คะแนน เฉลี่ ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาบาลี ๒๕.๒๐ ๓๑.๑๙ ๓๑.๑๐ ๓๒.๑๑ 

(๒) ธรรมะ ๒๘.๖๗ ๓๑.๔๒ ๓๑.๗๕ ๓๓.๒๑ 
(๓) พุทธประวัติ ๓๐.๐๐ ๓๐.๗๑ ๓๐.๗๒ ๓๒.๓๖ 
(๔) วินัย ๓๐.๐๐ ๒๙.๙๑ ๓๐.๐๑ ๓๐.๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.83

15.63
21.80

27.33

18.33

42.57

24.49

31.79
35.25

28.21
32.04

17.50

25.36
30.55

22.22

45.36

26.04

32.68
35.93

29.94

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00

วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาฯ วิชาภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัดส่านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

แผนภูมิแสดงคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O - NET ม.๖ 



๒๖ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๕.๑.๔ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนาหรือ  B - NET ม.๖  
 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด
สำนักงานเขต 

ค ะแ น น เฉลี่ ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาบาลี ๓๔.๐๐ ๓๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๓๑.๓๓ 
(๒) ธรรมะ ๓๔.๗๖ ๓๑.๕๗ ๓๖.๔๕ ๓๗.๖๖ 
(๓) พุทธประวัติ ๓๔.๖๗ ๓๑.๗๒ ๓๗.๕๗ ๓๗.๘๘ 
(๔) วินัย ๓๗.๑๕ ๓๓.๔๕ ๔๑.๐๔ ๓๘.๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ -สามารถแสดงกราฟ/แผนภูมิเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ และ ผลการทดสอบทางการศึกษาในปีที่ผ่านมา 
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35.00

ภาษาบาลี ธรรมะ พุทธประวัติ วินัย

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัดส่านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ภาษาบาลี ธรรมะ พุทธประวัติ วินัย

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัดส่านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

แผนภูมิแสดงคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา B - NET ม.๓ 

แผนภูมิแสดงคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  B - NET ม.๖ 



๒๗ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑. ระดับคุณภาพ        ดี 
๒. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้  แบบลงมือปฏิบัติจริง  แบบร่วมมือกันเรี ยนรู้  แบบใช้กระบวนการคิด  
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
ทุกคนอ่านออกและเขียนได้  พัฒนาครู -ทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพ
ผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่  ห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องอาเซียน  และห้องศิลปะ ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
  นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายของผู้บริหาร  
เรื่อง “มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ได้โดดเด่น  มีวินัย  สร้างภูมิคุ้นกัน และรู้เท่าทันสื่อและ
สิ่งไม่พึงประสงค”์ จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียน
มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต  มีการเรียนรู้ใน
โลกกว้าง การเข้าไปศึกษาแหล่งเรียนรู้รอบๆ  สถานศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง  ออมทรัพย์  ส่งเสริม
การออกกำลังกาย  เช่น  โยคะ  เดินจงกรม และเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น การผลิตของใช้ กระทงใบตอง วาด
ภาพพุทธศิลป์  คอมพิวเตอร์  เป็นต้น   
  ครูรายงานผลการวัดการประเมินผล รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม
ต่างๆตามโครงการวัดผลการจัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรม   ความก้าวหน้าและข้อเสนอแนะต่างๆมาใช้วางแผน
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพนักเรียนต่อไป  
๓. ผลการดำเนินงาน 
   ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการ
อ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดีรู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้
ด้วยตนเอง  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด  ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม  
ของสถานศึกษา  ของสังคม  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและระหว่างวัย  
๔. จุดเด่น 
 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองผู้เรียนส่วนมากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ เป็นอันเตวาสิกที่ดีประพฤติปฏิบัติตนตามจริยวัตรของสมณะ  สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่ว่า 
ผู้เรียนเป็นศาสนทายาทที่ดี มีจริยวัตรที่เหมาะสม  นุ่งห่มเป็นปริมณฑล  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาใน



๒๘ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

ด้านการจัดการเรียนแบบพุทธวิธี ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม    เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนโดยรอบสถานศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม - ที่ดีงาม  มีระเบียบวินัย  เป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบ มีวินัย เคารพกฎกติกามารยาทของสังคม  ส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปแบบสภา
นักเรียน  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงออก  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  มีทัศนคติที่ดีในเรื่อง
ของการออมทรัพย์และส่งเสริมเป็นสมาชิกร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน  
๕. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ยังควรพัฒนาด้านการนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผลและต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 แหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนควรมีการเขียนรายงานการใช้ด้วย โดยการมีส่วนร่วมและพัฒนาให้เป็นที่
พอใจ มีแบบประเมินความพึงพอใจทำบัญชีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพ่ือให้มีร่องรอยหลักฐานของใช้และ
การประเมินความสามารถในการอ่านและรักการอ่านของนักเรียนควรมีหนังสืออ่านนอกเวลาเพิ่มเติม จัด
กิจกรรมโครงการรักการอ่านและมีการบันทึกการอ่านของนักเรียน 
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๑.   ระดับคุณภาพ   ดี 
 ๒.   กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกัน ในการกำหนดเป้าหมาย ปรับ
วิสัยทัศน์  กำหนดพันธกิจ ปรัชญา  ปณิธาน  และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา  ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  มีการ
ดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงาน  และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนให้มี   อัตลักษณ์ชัดเจน  จัดโครงการออมทรัพย์ให้ผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  รู้จักประหยัด  มัธยัสถ์  ส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปแบบสภานักเรียน  มีแหล่งสืบค้นข้อมูล
แบบระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi หรือ Wireless)  
   คณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
กระบวนการดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยมีการติดตามตรวจสอบในส่วนของวิธีปฏิบัติงานของทุกฝ่าย สรุปผลการตรวจติดตาม
ภายใน และภายในสถานศึกษาเสนอผู้อำนวยการ ลงนามรับรอง รายงานผลการตรวจ ติดตามคุณภาพภายใน
สถานศึกษา นำนโยบายและวางแผนกำกับติดตามและประเมินผลนำปัญหา  ข้อเสนอแนะจากการตรวจ 
ติดตาม ได้ประชุม ทบทวน เพ่ือป้องกัน แก้ไข และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป 
 
 
 



๒๙ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

๓. ผลการดำเนินงาน 
 ๑. สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถาน ศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
       ๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ ใช้ ได้  มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
     ๓. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ 
     ๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบต่อผลการจัดการศึกษา 
     ๕. สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็น
ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    ๖. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ  โครงการออมทรัพย์ของผู้เรียน  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
     ๗. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
๔. จุดเด่น 
          โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา  
๕. จุดควรพัฒนา 
    ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
        ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
        ๓.  มีการประชุมปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร  คุณครู ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษาอยู่เนืองๆ  เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
        ๔.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรักการอ่าน  
สามารถอ่านออก  เขียนได้เพ่ิมข้ึน 
 



๓๐ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
แผนพัฒนารายปีควรให้สอดคล้องกับ SAR สถานศึกษาและสรุปผลรายงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งให้ 

และการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆต้องมีรายละเอียดข้อมูล ค่าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการโรงเรียนด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการที่วางแผนไว้ มีร่องรอย
และหลักฐานอย่างชัดเจน ครูที่ผ่านการอบรมใน ๑ ปีการศึกษาทุกรูป /คน ต้องผ่านอบรมอย่างต่ำ ๒๐ ชั่วโมง 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ๑.   ระดับคุณภาพ     ดี 
  ๒.    กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยดำเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
 ๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 
 ๒. โครงการปฏิบัติธรรม 
 ๓. โครงการส่งเสริมการนุ่งห่มเป็นปริมณฑลและหลักปฏิบัติเสขิยวัตร 
 ๔. โครงการออมทรัพย์ 
 ๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 ๖. กิจกรรมส่งเสริมทักษะของผู้เรียน  
๓. ผลการดำเนินงาน 
 ๑. ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ในการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียนของ
โรงเรียน  ผู้เรียนมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มุ่งมั่นในการทำงาน  กล้าแสดงออก 
 ๒. ผู้ เรียนปฏิบัติธรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามกิจสงฆ์  มีจิตสาธารณะ  
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีของท้องถิ่น
ร่วมกับชุมชน 
 ๓. นุ่งห่ม เป็นปริมณฑลและปฏิบัติตามหลักเสขิยวัตร(หลักปฏิบัติว่าด้วย กิริยามารยาท) 
 ๔. ผู้เรียนออมทรัพย์กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  โดยโรงเรียนเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร อยู่อย่าง
พอเพียง  รู้จักการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองได้รับเงินปันผลจากการเป็นสมาชิกร้านค้าสวัสดิการของ
โรงเรียน      
 ๕. ผู้เรียนส่วนมากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
 ๖. ผู้เรียนอ่านคล่อง  เขียนได้ถูกต้อง  เขียนเพื่อการสื่อสารได้  อธิบายเหตุผลและสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
 ๗. ผู้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทำโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๔. จุดเด่น 
 ๑.  ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
 ๒.  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.  ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๔.  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เลือกตั้งกรรมการนักเรียนโดยการปฏิบัติจริง 
 ๕.  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม  ณ  สถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆ 
 ๖.  ครูจัดโครงการพี่สอนน้องนุ่งห่มเป็นปริมณฑลและหลักปฏิบัติเสขิยวัตร 
 ๗.  โครงการนักเรียนออมทรัพย์กับโรงเรียน  ทำให้นักเรียนมีวินัยและรักการออมมากข้ึน 
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๕. จุดควรพัฒนา 
 ๑.  ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ นักเรียนได้เรียนรู้ 
 ๒.  ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
 ๓.  ควรพานักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ๔.  ควรจัดอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน  และการสอนแบบโครงงานให้แก่ครู 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
           กระบวนการเรียนการสอนควรให้ผู้เรียนโดยปฏิบัติต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็น
ต้น โดยจัดให้มีมีการบริหารจัดการเชิงบวก คือ การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนมีความสุข มีการเสริมแรงบวก 
กำลังใจผู้เรียน มีการตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยครูผู้สอนทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและทำ
ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาภาพรวม 
๑. ระดับคุณภาพ     ดี 
๒. นำเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

         จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี  ทั้งนี้เพราะ
มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่
ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดี  
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนเพ่ือการสื่อสาร  
ความสามารถในการคิดคำนวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผล
ประเมินในมาตรฐานที่ ๑      ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในราย
มาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ  สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่า งต่อเนื่อง ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดี  วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่เป็นไปตามหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม
ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุก
ขั้นตอน สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ มีลักษณะ
ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า มุ่งมั่นพัฒนาศาสนทายาท  และบุคลากรที่ดียึดหลักพุทธธรรม ด้วยระบบการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพ  ส่งเสริมสัมพันธภาพกับชุมชน เพ่ือให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์มีความรู้
ตามศักยภาพในด้านวิชาการ และจรณะ  ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพส่ งผล
ให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบ
และดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบ
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  

๓. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best Practices : เป็นนวัตกรรม (อย่างน้อย ๑ เรื่อง) 
   1. รางวลัชนะเลิศระดับประเทศ วิชาสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 
   2. รางวลัรองชนะเลิศอันดับที่2 วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 
   3. คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
       วิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าคะแนนระดับ เขต7 (สำนักงานเขตการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา เขต 7) 
    4. คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนาB–NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 
    5. คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา B-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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วิชาภาษาบาลี สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ วิชาธรรมะ  วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับจังหวัด 
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 ดี 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ดี 

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

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 
 
 



๓๔ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

ภาคผนวก 
 

๑. ประกาศโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลางเรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตาม         
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. คำสั่งคณะทำงานรายงานประจำปีฯ  (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๓. หลักฐาน ข้อมูลสำคัญท่ีแสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

  
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………….. 

        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักสำคัญในข้อ (๓) มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา  และมาตรา ๔๘ 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก มีการ
ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ   คนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง  จึงปรับมาตรฐานการศึกษา  ของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์
กลาง  จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
    ประกาศ ณ วันที่    ๒๐ เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
            

                                                          (ลงชื่อ)                       
                 ( พระณรงค์ จกฺกวโร ) 
                        ประธานคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโพธิ์กลาง 
 
 
 
 



๓๖ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

 
 
 
 
 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 แนบท้ายประกาศโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโพธิ์กลาง 
ฉบับลงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-------------------------------------------------- 
 มาตรฐานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓  
ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
             ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
          ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด   
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
           ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 



๓๗ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

  ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
   ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ๒.๖  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจำวัน 
  ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
           ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
           ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
           ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

 
 
 

คำสั่งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 
ที่ ๑๒ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๖ มาตรฐาน ๔๗ ที่กำหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกดังนั้น เพ่ือให้ระบบการประเมิน
มาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก จึงแต่งตั้งคณะทำงาน ดังนี้ 
๑. พระณรงค์             จกฺกวโร  ผู้จัดการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. พระครูอนุกูลสารธรรม    ถิรธมฺโม   ผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. พระมหาปรีชา       อตฺตคตฺโต  กรรมการ และเลขานุการ 
๔. นางกฤษณา            บุตรจันทร์  กรรมการ 
๕. นางสาวอนุสรณ์       วงษ์พิมพ์  กรรมการ  
๖. นายภูมินทร์            วดีศิริศักดิ์  กรรมการ 
๗. พระครูธรรมธรสมชาติ       สุภจิตฺโต  กรรมการ 
๘. นางอุดมลักษณ์      คำงาม    กรรมการ 
๙. นางสาววิลาวัณย์      มิ่งขวัญ  กรรมการ 
      ให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมาย ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) แล้วสรุปรายงานประเมินตนเอง 
เพ่ือนำมาวางแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา พร้อมรับการประเมินภายนอก จาก สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต่อไป  
  ¬ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันที่  ๒๕   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                      

  (ลงช่ือ)                       
                 (พระณรงค์ จกฺกวโร) 

                                                     ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์กลาง` 
 
 
 
 



๓๙ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

รูปภาพประกอบกิจกรรมต่างๆ  และการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
กิจกรรมแห่ช่อฟ้า 

 

   
 

   
 
 

                              รับรองตามนี้ 
 

            (ลงชื่อ)                   
           ( พระครูอนุกูลสารธรรม ) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์กลาง` 

 
 
 



๔๐ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
 

      
 

    
 

 
 

        รับรองตามนี้ 
 

             (ลงชื่อ)                       
           ( พระครูอนุกูลสารธรรม ) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์กลาง` 

 
 



๔๑ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๕  จ.หนองบัวลำภู 
 

   
 

   
 

   
 

         รับรองตามนี้ 
 

            (ลงชื่อ)           
           ( พระครูอนุกูลสารธรรม ) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์กลาง` 
 



๔๒ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

กิจกรรมโครงการอบรมหลักสตูรช่างสิบหมู่สูห่ลักสูตรทอ้งถิ่น 
 

         
 

      
 
 

รับรองตามนี้ 
 

             (ลงชื่อ)                      
           ( พระครูอนุกูลสารธรรม ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์กลาง` 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

 
 
 
 
 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์กลาง ลงวันที ่๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

ร้อยละ ๖๐ขึ้นไป 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๕๕ ขึ้นไป 
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ ๙๕ขึ้นไป 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ร้อยละ ๗๕ขึ้นไป 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ร้อยละ ๗๕ขึ้นไป 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ ๗๐ขึ้นไป 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
ร้อยละ ๗๐ขึ้นไป 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 



๔๔ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๗๐ขึ้นไป 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา  
หมายเหตุ  ค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ กำลังพัฒนา, ปานกลาง, ดี , ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม 

 


