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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 
ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 
ครั้งที่ ๐๒ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน

การประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 
เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

  
 
 

       (ลงชื่อ)  
                     (พระครูปริยัติสารสุนทร) 

                       ประธานคณะกรรมการโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง   
 
 
 

     (ลงชื่อ)  
                     (พระมหาอนันต์ ติสสฺเทโว) 

                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง   
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ค าน า 

 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒๕๖๑) ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือให้
ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผน และตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา
ได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผน ต่อระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
  โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง ขอขอบคุณ คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกรูป ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 
 
 
   

โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 
ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร ก 
ค าน า ข 
สารบัญ ค  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ๑  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๗ 
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒๒ 

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๒๒ 
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ ๒๔ 
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒๖ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม ๓๐ 
ภาคผนวก ๓๒ 
    - ประกาศโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน  
       การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓๓ 

     - ค าสั่งคณะท างานรายงานประจ าปีฯ  (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ๓๘ 
     - หลักฐาน ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ๔๑ 
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บทสรุปของผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อ โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง ที่อยู่ เลขท่ี ๓๗๐ หมู่ ๑๗ ถนนมิตรภาพ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐  
สังกัด ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๔๖๔๑๐   
e-mail. templekudk@hotmail.com. 
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
มีจ านวนนักเรียน ๔๐ รูป โรงเรียนมีเนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๒ งาน ๒๔ ตารางวา   
ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน พระมหาอนันต์ ติสสฺเทโว อายุ ๔๖ ปี  โทรศัพท์ ๐๙๓-๔๑๒๙๒๖๖ 
e-mail. Anan.upasit454@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ รวม ๓ ปี 
 
สภาพบริบทโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 

- อัตลักษณ์โรงเรียน “ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” 
สถานศึกษาได้พัฒนาผู้ เรียนตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โครงการพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิด โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ตามแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี
โครงการปฏิบัติธรรมประจ าปี ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของสถานศึกษา “รู้รอบ รู้กว้าง รู้สร้างสรรค์ รู้คุณธรรม 
น าชีวิต” 

- เอกลักษณ์โรงเรียน  “ปริยัติเลิศ เทิดคุณธรรม” 
  สถานศึกษาได้จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามจุดเน้นและจุดเด่น ด้วย
โครงการปฏิบัติธรรมประจ าปี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา
ของสถานศึกษา “รู้รอบ รู้กว้าง รู้สร้างสรรค์ รู้คุณธรรม น าชีวิต” 
   
การจัดการศึกษา 
 ๑) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถคิด อย่างเป็น
ระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค ์มีวิสัยทัศน์และน าไปใช้ในการด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม  
 ๒) ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปฏิบัติตนเป็นศาสนทายาทที่ดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 
ด้านศิลปะและสันทนาการ 
 ๓) ผู้เรียนเป็นผู้รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง พอเพียง มีความกตัญญู คุณธรรม จริยธรรม มารยาทนอบ
น้อมถ่อมตน และจริยาวัตรที่ดี มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 ๔) ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการท างาน และการจัดการ รักการท างานและท างานร่วมกับผู้ อ่ืน
ได ้
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 ๕) ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของวัด โรงเรียน ชุมชน และสังคม สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และ
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 ๖) ผู้เรียนเห็นคุณค่า และภูมิใจในพระพุทธศาสนา ประเพณีชาวพุทธ ภูมิปัญญาไทย ตลอดจนมี
จิตส านึกที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม พัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ศาสนธรรม ศาสนสมบัติ ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 
 
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  
  ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมี ประมาณประชากร ๔,๕๖๗ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียน  ได้แก่ บ้านกุดกว้าง ทั้ง ๕ หมู่ มี หมู่ ๓, ๑๒, ๑๖,๑๗, และ หมู่ ที่ ๔ อาชีพหลักของชุมชน คือ  
กสกิรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ บุญบั้งไฟ  
  ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ป. ๖ อาชีพหลัก  คือ กสิกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน  
  ๓)  โอกาส และข้อจ ากัดของโรงเรียน 

๓.๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนเมือง  
๓.๒) อาชีพส าคัญ    รับราชการ  และค้าขาย 
๓.๓) ศาสนา  นับศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๕ 
๓.๔) รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว  ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน 

  ๓.๕) โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน  : ในวันส าคัญ 
ทางศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และบุญประเพณีต่างๆ  

 ๓.๖)  ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน  : สภาพของประชากรโดยทั่วไป 
เป็นสังคมชุมชนเมือง 
 
ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

-ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถ

ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และ
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบใน
เรื่องความมีวินัย ปฏิบัติตามกิจวัตรได้ดี ได้แก่ การบิณฑบาต ล้างมือ แปรงฟันก่อนและหลังรับประทานอาหาร 
ผู้เรียนตั้งใจเรียน ศึกษาหาความรู้ตามแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา ช่วยงานประเพณี 

-ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ ประชุมที่

หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วน
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ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึ กษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรูได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือ
ใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

-ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด 

ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
ผลงานวิจัยในชิ้นเรียนของครูทุกคน 
 
หลักฐานสนับสนุนผลการด าเนินงาน 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน นักเรียนร้อยละ ๗๐ ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนโดยแบบประเมินของโรงเรียนที่สร้างขึ้น ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และ
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ผู้เรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ช่วยงานวัด และสถานศึกษาช่วยงานประเพณี เช่น  
งานฌาปนกิจ งานปีใหม่ งานบุญบวช งานสงกรานต์ งานทอดเทียนพรรษา ส่วนด้านกระบวนการบริหาร และ
การจัดการ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรูได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และส่วนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกันแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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ซึ่งมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ด ี  
- จุดเด่น 

  โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการ
สื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พัฒนาสูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกาย และน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกามารยาทของสังคม ผู้เรียนแต่งกายสะอาด
เรียบร้อย ช่วยงานวัด สถานศึกษา ได้แก่ ความสะอาดบริเวณวัด สถานศึกษา ห้องน้ า ห้องส้วม ห้องเรียน บวช
แทนบุญคุณพ่อแม่ ปฏิบัติตามกิจวัตรได้ดี ได้แก่ การบิณฑบาต ล้างมือ แปรงฟันก่อนและหลังรับประทาน
อาหาร ผู้เรียนตั้งใจเรียน ศึกษาหาความรู้ตามแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา ช่วยงานประเพณี เช่น  งาน
ฌาปนกิจ งานปีใหม่ งานบุญบวช งานสงกรานต์ งานทอดเทียนพรรษา สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ได้แก่ 
ผู้เรียนนุ่งห่มผ้าเป็นปริมณฑล สะอาดเรียบร้อยและสถานศึกษามีเอกลักษณ์โดยคณะกรรมการสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบ คือ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ท าให้ถึงพร้อมด้วยอาจาระ ผู้เรียนอ่อนน้อม ถ่อมตน 
สถานศึกษาจัดท าโครงการพิเศษแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ด้วยโครงการโดยการสอนวิชาพ้ืนฐาน
เบื้องต้น 

- จุดที่ควรพัฒนา 
ผู้เรียนในระดับขั้น ม.๑ - ม.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปราย แลกเปลี่ยน

เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ในด้านของทักษะการคิด
วิเคราะห์ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET 

- ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
ครูควรจัดการเรียนการสอนโดนเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น และจัดบรรยากาศใน

ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มากขึ้นกว่าเดิม 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
- จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ ประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรูได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
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ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือ
ใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

- จุดที่ควรพัฒนา 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา และเพ่ิมการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือของมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
- ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดับ ดี 
- จุดเด่น 

ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์หลักสูตร
และจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหา ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชิ้นเรียนของครูทุกคน ผู้บริหาร และหัวหน้างานทุกฝ่าย 
มีการนิเทศก ากับติดตาม เพ่ือน าผลไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

- จุดที่ควรพัฒนา 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ครูควรให้

ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง และที่ส าคัญควรมีการวางแผนร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเพ่ิมคะแนน O-NET,B-NET ให้สูงขึ้นมากกว่าคะแนน
ระดับเขต 

- ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
จัดกิจกรรมการจัดสอนซ่อมเสริม ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ โดย

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการก าหนดเวลา แผนผังที่ชัดเจน ส่งเสริมให้ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วยกระบวน Active Learning ต่อเนื่อง 
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น : 
๑) แผนปฏิบัติงานที่ ๑ ผู้เรียนเป็นศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม ตามคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 

และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๒) แผนปฏิบัติงานที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
๓) แผนปฏิบัติงานที่ ๓ ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีอัตลักษณ์พุทธธรรม มี

คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และเชื่อม่ันของสังคม อย่างยั่งยืน 
๔) แผนปฏิบัติงานที่ ๔ เผยแผ่และท านุบ ารุงพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่

มีความเข้มแข็ง 
 

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

              (พระมหาอนันต์ ติสสฺเทโว) 

    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 

                                                                   วันที ่๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง รหัสสถานศึกษา ๗๐๔๐๑๗๐๗๑๔ 
ที่ตั้งวัด เลขที่ ๓๗๐ หมู่ ๑๗ ถนนมิตรภาพ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๔๖๔๑๐ e-mail : templekudk@hotmail.com.  
สังกัดส านักเขตกการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ , ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๓ห้องเรียน เป็น
โรงเรียนขนาด เล๊ก  มีจ านวนนักเรียน ๔๐ รูป มีเนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๒ งาน ๒๔ ตารางวา    
 
ประวัติโดยสังเขป 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา วัดธาตุกุดกว้าง  
ชื่อโรงเรียน      โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา วัดธาตุกุดกว้าง 
สังกัด   กองพุทธศาสนศึกษา ส านักพุทธศาสนาศึกษาขอนแห่งชาติ 
ที่ตั้ง               เลขที่ ๓๗๐ หมู่ที่ ๑๗ ต าบล เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๔๖๔๑๐   
ชื่อผู้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน พระครูปริยัติสารสุนทร  
ปรัชญาโรงเรียน 

รู้รอบ  รู้กว้าง  รู้สร้างสรรค์  รู้คุณธรรม  น าชีวิต   
๒.๑ ประวัติโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง           

          วัดธาตุกุดกว้าง ครั้งสมัยของ พระครูธรรมสังวรณ์ (ญาครูแก้วหรือพระแก้ว) ได้เป็นผู้ชักชวน
ชาวบ้านตั้งวัดขึ้นริมฝั่งคลองน้ ากุดกว้าง เมื่อปี พุทธศักราช ๒๔๓๐ เป็นต้นมา และเจ้าอาวาสรูปต่อมาอีก ๑๔ 
รูป ได้ช่วยกันส่งเสริมพระศาสนาให้การศึกษา ฝ่ายธรรม-บาลี จนเกิดความเจริญก้าวหน้าสืบมา ถึงปัจจุบัน 
ล าดับเจ้าส านักเรียน และผู้อ านวยการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 
มีประวัติตามท่ีมีหลักฐานปรากฏ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

mailto:templekudk@hotmail.com


๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

ที ่ ชื่อ - ฉายา วุฒิการศึกษา พ.ศ. หมายเหตุ 
ประเภท เจ้าอาวาส 
๑ พระครูสารกิจวิธาน (โสม) น.ธ.เอก พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๔๙๔  
๒ พระครูสังฆรักษ์วิราช วิราคจิตฺโต น.ธ.เอก พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๕๐๓  
๓ พระมหาทองใบ     สุวณฺโณ                   น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๑๐  
๔ พระสุธรรม     ติกฺขปญฺโญ              น.ธ.เอก พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๗  
๕ พระอาจารย์ประสงค์ ปคุณธมฺโม                          น.ธ.เอก พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๓  
๖ พระอาจารย์สมเดช    สมจิตฺโต                            น.ธ.เอก พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๖  
๗ พระครูปริยัติสารสุนทร  

 
น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, 
พธ.บ. 

พ.ศ. ๒๕๒๗-ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ 

ที ่ ชื่อ - ฉายา วุฒิการศึกษา พ.ศ. หมายเหตุ 
ประเภท ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๑ พระมหาค ามี     มหาวีโร น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ พ.ศ.๒๔๘๙-๒๔๙๐  
๒ พระมหากาจ     อาภสฺสโร น.ธ.เอก, ป.ธ.๖ พ.ศ.๒๔๙๑-๒๔๙๓  
๓ พระครูสังฆรักษ์วิราช วิราคจิตฺโต น.ธ.เอก พ.ศ.๒๔๙๕-๒๕๐๓  

จากปี พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๔๓ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีการแต่งตั้งพระภิกษุรูปใดเป็นอาจารย์ใหญ่ 
๔ พระมหาอนงค์    กตปุญฺโญ น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗  
๕ พระมหาสนั่น     สุมนธีโร น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑  
๖ พระวรวิทย์        ฐิติสีโล น.ธ.เอก, พธ.บ พ.ศ. ๒๕๕๒-๕๕๒  
๗ พระครูสุตชาครธรรม น.ธ เอก, ป.ธ ๔, 

ป.วค., พธ.บ., พธ.ม. 
พ.ศ. ๒๕๕๒- ๒๕๖๑  

๘ พระมหาอนันต์ ติสสฺเทโว 
  

น.ธ เอก, ป.ธ ๓, 
พธ.บ., พธ.ม. 

พ.ศ. ๒๕๖๑- ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ 

 
 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน  
  ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมี  ประมาณประชากร ๔,๕๖๗ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียน  ได้แก่ บ้านกุดกว้าง ทั้ง ๕ หมู่ มี หมู่ ๓, ๑๒, ๑๖,๑๗, และ หมู่ ที่ ๔ อาชีพหลักของชุมชน  คือ กสิ
กรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นทีรู่้จักโดยทั่วไป  คือ บุญบั้งไฟ 
  ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ป. ๖ อาชีพหลัก  คือ กสิกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๑๕,๐๐๐บาท/เดือน 
  ๓)  โอกาส และข้อจ ากัดของโรงเรียน 

๓.๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนเมือง  



๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

๓.๒) อาชีพส าคัญ    รับราชการ  และค้าขาย 
๓.๓) ศาสนา  นับศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๕ 
๓.๔) รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว  ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน 

  ๓.๕) โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน  : ในวันส าคัญ 
ทางศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และบุญประเพณีต่างๆ  

 ๓.๖)  ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน  : สภาพของประชากรโดยทั่วไป 
เป็นสังคมชุมชนเมือง 
 
 
  
 
 
 
 



๑๐ 
 
 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน 
 ปรัชญา : รู้รอบ รู้กว้าง รู้สร้างสรรค์ รู้คุณธรรม น าชีวิต คือ ลูกศิษย์โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 

ปณิธาน :  ๑. เป็นคนดีมีคุณธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  
             ๒. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน การเรียนรู้ ตลอดชีวิต  
             ๓. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตวันได้อย่างดี  
             ๔. คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหา หาเหตุผล วิธีการแก้ไข้ พัฒนา ได้อย่างมีสติ  

   ๕. มีทักษะในการท างาน รักการท างาน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีเจตคติท่ีดี 
 วิสัยทัศน์ : สร้างวิสัยทัศน์พัฒนาองค์การ บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนส าคัญ มุ่งเน้นพัฒนา
การศึกษา เลิศล้ าวิชาการ บูรณาการกว้างไกล 

พันธกิจ : จริยธรรมน าหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมกระบวนการคิด ยึดหลักชีวิตเศรษฐกิจ 
            พอเพียง  

 อัตลักษณ์โรงเรียน “ ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ” 
 เอกลักษณ์โรงเรียน  “ ปริยัติเลิศ เทิดคุณธรรม ” 
 
๒. ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อ อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขาวิชา 
ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมาย
เหตุ 

๑ พระครูปริยัติสารสุนทร ๘๑ ผู้จัดการ ป.ธ.๕ 
พธ.บ. 

ปรัญญา -  

๒ พระมหาอนันต์ ติสสฺเทโว ๔๖ ผู้อ านวยการ ป.ธ.๓ 
พธ.ม. 

ศาสนา ภาษาไทย  

๓ นางสาวณดา เหล่าพรมมา ๔๐ รอง
ผู้อ านวยการ 

พธ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา/การ
งานอาชีพ 

 

๔ นางสาวศิรินทรา มณีขัติย์ ๓๗ ครูประจ า บธ.บ. บริหารธุรกิจ ม.๒/คณิตศาสตร์/
สุขศึกษา 

 

๕ นายภีระวัฒน์   ส านักดี ๓๑ ครูประจ า ศษ.ม.  การบริหาร
การศึกษา 

ม.๓/วิทยาศาสตร์/
ภาษาอังกฤษ/ศิลปะ 

 

๖ นายชัยพร  เจือจันทร์ ๕๕ ครูบาลี พธ.บ. ศาสนา ม.๑/ภาษาบาลี/
พุทธะ/ธรรม/วินัย/
กระทู้ 

 

 



๑๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ๓.๑  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด  ๔๐ รูป แยกเป็น  

 

ชั้น 

จ านวน 
วันที่จัดการ
เรียนการ

สอน 

รายการ 
 

หมายเหตุ 
จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวน
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

จ านวนคร ู
รูป/คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐๐ ๑๑ ๑ ๑  

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๐๐ ๑๘ ๑ ๑  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐๐ ๑๑ ๑ ๑  
รวม  ๔๐ ๓ ๓  
รวมทั้งสิ้น  ๔๐ ๓ ๓  

 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

0%

๓, ๕๐%๓, ๕๐%

0%



๑๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

 ๓.๒ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

(รูป) 
คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑ ๘ ๗๒.๗๒  
 
 ๓.๓ ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



๑๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

๓.๔ ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ที ่ รายการ จ านวน 
๑. ห้องเรียนทั้งหมด  ๓ 
๒. ห้องประชุม ๑ 
๓. ห้องพยาบาล ๑ 
๔. ห้องปฏิบัติการ (ห้องคอม,ห้องเรียนอัจฉริยะ)  ๑ 
๕. ห้องสมุด ๑ 
๖. โรงจอดรถ ๑ 
๗. ห้องประชาสัมพันธ์ ๑ 
๘. ห้องสภานักเรียน ๑ 

๑๐. ห้องน้ า/ห้องสุขา ๒ 
  

๓.๕ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ๓.๕.๑ แหล่งเรียนรู้ภายใน 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวน 
(๑) ประวัติพระธาตุกุดกว้าง พระธาตุกุดกว้าง ตลอดปีการศึกษา 
(๒) หนังสือต่างๆและสื่อการเรียนรู้ ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 
(๓) อินเตอร์เน็ต ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 
(๔) ปฏิบัติธรรม ลานปฏิบัติธรรม ตลอดปีการศึกษา 
(๕) พันธุ์ไม้นานาพันธุ์ สวนพฤกษาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 

   

๓.๕.๒ แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง 
(๑) แข่งขันวิชาการ งานแข่งขันทักษะวิชาการ ๑ ปีต่อครั้ง 
(๒) วิวัฒนาการของโลก พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ๑ ปีต่อครั้ง 
(๓) 
 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

๑ ปีต่อครั้ง 

(๔) ศึกษาธรรมชาติ วัดป่าธรรมอุทยาน ๑ ปีต่อครั้ง 
 
 
 
 



๑๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

๓.๖ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๓.๖.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จ านวน 
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
ผล 

การเรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย ๔๐ ๖ - ๒๔ ๖ ๔ - - - - - ๒.๙๗ ๓๐ ๗๕ 

๒. คณิตศาสตร์ ๔๐ ๔ - ๒๐ ๑๐ ๖ - - - - - ๒.๘๒ ๒๔ ๖๐ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๑๐ ๕ ๑๘ ๔ ๓ - - - - - ๓.๑๘ ๓๓ ๘๒.๕ 
๔. สังคมศึกษาฯ ๔๐ ๙ ๑๐ ๑๒ ๙ - - - - - - ๓.๒๓ ๓๑ ๗๗.๕ 
๕. สุขศึกษาฯ ๔๐ ๘ ๘ ๒๐ ๔ - - - - - - ๓.๒๕ ๓๖ ๙๐ 

๖. ศิลปะ ๔๐ ๑๐ ๑๒ ๑๐ ๘ - - - - - - ๓.๓๐ ๓๒ ๘๐ 

๗. การงานอาชีพฯ ๔๐ ๑๒ ๖ ๑๔ ๘ - - - - - - ๓.๒๗ ๓๒ ๘๐ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๒ ๔ ๑๐ ๑๔ ๑๐ - - - - - ๒.๖๗ ๑๖ ๔๐ 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรมมะ, กระทู้
ธรรม,ภาษาบาลี) 

๔๐ ๔ ๑๐ ๑๕ ๔ ๗ - - - - - ๓.๐๒ ๒๙ ๗๒.๕ 

รวม ๓๖๐ ๖๕ ๕๕ ๑๔๓ ๖๗ ๓๐ - - - - - ๒๗.๗๕ ๒๖๓ ๖๕๗.๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๘.๐๕ ๑๕.๒๗ ๓๙.๗๒ ๑๘.๖๑ ๘.๓๓ - - - - - ๗๗.๐๘ ๗๓.๐๕ ๗๓.๐๕ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๗๓.๐๕ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๒๖.๙๕ 



๑๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

๓.๖.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จ านวน 
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
ผล 

การเรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย ๔๐ ๖ ๔ ๒๐ ๖ ๔ - - - - - ๓.๐๓ ๓๐ ๗๕ 

๒. คณิตศาสตร์ ๔๐ ๔ ๒ ๑๘ ๑๐ ๖ - - - - - ๒.๘๕ ๒๔ ๖๐ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๑๐ ๕ ๑๘ ๔ ๓ - - - - - ๓.๑๘ ๓๓ ๘๒.๕ 
๔. สังคมศึกษาฯ ๔๐ ๙ ๑๐ ๑๒ ๙ - - - - - - ๓.๒๓ ๓๑ ๗๗.๕ 
๕. สุขศึกษาฯ ๔๐ ๘ ๑๒ ๑๖ ๔ - - - - - - ๓.๓๐ ๓๖ ๙๐ 

๖. ศิลปะ ๔๐ ๑๐ ๑๒ ๑๐ ๘ - - - - - - ๓.๓๐ ๓๒ ๘๐ 

๗. การงานอาชีพฯ ๔๐ ๑๒ ๑๐ ๑๒ ๖ - - - - - - ๓.๓๕ ๓๔ ๘๕ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔ ๖ ๘ ๑๔ ๘ -  - - - ๒.๘๐ ๑๘ ๔๕ 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรมมะ, กระทู้
ธรรม,ภาษาบาลี) 

๔๐ ๔ ๑๐ ๑๕ ๔ ๗ - - - - - ๓.๐๒ ๒๙ ๗๒.๕ 

รวม ๓๖๐ ๖๕ ๕๕ ๑๔๓ ๖๗ ๓๐ - - - - - ๒๘.๐๖ ๒๖๗ ๖๖๗.๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๘.๐๕ ๑๕.๒๗ ๓๙.๗๒ ๑๘.๖๑ ๘.๓๓ - - - - - ๗๗.๙๔ ๗๔.๑๖ ๗๔.๑๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๗๔.๑๖ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๒๕.๘๔ 



๑๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

๓.๖.๓ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จ านวน 
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
ผล 

การเรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย ๔๐ ๖ ๔ ๒๐ ๖ ๔ - - - - - ๓.๐๓ ๓๐ ๗๕ 

๒. คณิตศาสตร์ ๔๐ ๔ ๒ ๑๘ ๑๐ ๖ - - - - - ๒.๘๕ ๒๔ ๖๐ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๑๐ ๕ ๑๘ ๔ ๓ - - - - - ๓.๑๘ ๓๓ ๘๒.๕ 
๔. สังคมศึกษาฯ ๔๐ ๙ ๑๐ ๑๒ ๙ - - - - - - ๓.๒๓ ๓๑ ๗๗.๕ 
๕. สุขศึกษาฯ ๔๐ ๘ ๑๒ ๑๖ ๔ - - - - - - ๓.๓๐ ๓๖ ๙๐ 

๖. ศิลปะ ๔๐ ๑๐ ๑๒ ๑๐ ๘ - - - - - - ๓.๓๐ ๓๒ ๘๐ 

๗. การงานอาชีพฯ ๔๐ ๑๒ ๑๐ ๑๒ ๖ - - - - - - ๓.๓๕ ๓๔ ๘๕ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔ ๖ ๘ ๑๔ ๘ - - - - - ๒.๘๐ ๑๘ ๔๕ 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรมมะ, กระทู้
ธรรม,ภาษาบาลี) 

๔๐ ๔ ๑๐ ๑๕ ๔ ๗ - - - - - ๓.๐๒ ๒๙ ๗๒.๕ 

รวม ๓๖๐ ๖๕ ๕๕ ๑๔๓ ๖๗ ๓๐ - - - - - ๒๘.๐๖ ๒๖๗ ๖๖๗.๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๘.๐๕ ๑๕.๒๗ ๓๙.๗๒ ๑๘.๖๑ ๘.๓๓ - - - - - ๗๗.๕๑ ๗๓.๖๐ ๗๓.๖๐ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๗๓.๖๐ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๒๖.๔๐ 



๑๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

 
  

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๓.๖๐, ๗๔%

๒๖.๔๐, ๒๖%

ผลการเรียนระดบั ๓ ขึน้ไป

ผา่นเกณฑข์ัน้ต  ่า (๑) ถึงคอ่นขา้งดี (๒.๕)



๒๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

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

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด
ส านักงานพระพุทธฯ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาไทย ๓๕.๔๗ ๓๕.๔๕ ๔๑.๖๓ ๕๔.๒๙ 
(๒) คณิตศาสตร์ ๑๘.๐๐ ๒๔.๙๑ ๒๐.๐๕ ๒๕.๔๖ 

(๓) วิทยาศาสตร์ ๒๔.๖๘ ๒๙.๔๕ ๒๖.๕๕ ๒๙.๘๙ 

(๔) ภาษาอังกฤษ ๒๗.๕๐ ๓๓.๒๑ ๒๖.๓๔ ๓๔.๓๘ 

 
 
 
 

 

 
 
 

35.47

18.00

24.68

27.50

35.45

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 สังกัดส านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

แผนภูมิแสดงคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O - NET ม.๓ 



๒๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

 ๕.๒ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา B - NET ม.๓ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดส านักเขต 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาบาลี ๓๔.๒๕ ๓๑.๑๙ ๓๑.๑๐ ๓๒.๑๑ 

(๒) ธรรมะ ๒๕.๕๐ ๓๑.๔๒ ๓๑.๗๕ ๓๓.๒๑ 

(๓) พุทธประวัติ ๒๗.๕๐ ๓๐.๗๑ ๓๐.๗๒ ๓๒.๓๖ 

(๔) วินัย ๒๙.๐๐ ๒๙.๙๑ ๓๐.๐๑ ๓๐.๕๖ 
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ภาษาบาลี ธรรมะ พุทธประวัติ วินัย

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยสังกัดส านักเขต คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

แผนภูมิแสดงคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  B - NET ม.๓ 



๒๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 ๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ระดับคุณภาพ ดี    

วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  (๑) วิธีการพัฒนา   
    โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครู
จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบ
ลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเรื่อง
การอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอน
ให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล 
ได้แก่ ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ บุคลากรร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
    นอกจากนี้ โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง ได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมน านักเรียนออกทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
วัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆสถานศึกษา และเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ 
เช่น การท าผลิตภัณฑ์ตะกร้าพลาสติก การปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น 

 (๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้ เรียนสามารถอ่านคล่องตาม

มาตรฐานการอ่าน สามารถคิดค านวณและวิเคราะห์ในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดีรู้จักการ
วางแผน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในการเรียนด้วยการปฏิบัติจริง เช่น เดินจงกรม ฝึกสมาธิ ท าความสะอาด ห้องน้ า 
ห้องส้วม ห้องเรียน บริเวณวัดจนเกิดเป็นนิสัย ผู้เรียนฝึกกิจกรรมผู้เรียนควรฝึกกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร เช่น เดิน
จงกรม  ฝึกสมาธิ  ร่วมกิจกรรมของชุมชนให้ต่อเนื่อง ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้
อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ 
จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้ เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เรียนรู้
และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ ยอมรับ
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ในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัยทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ  

(๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
๑. จุดเด่น โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง

สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาสูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด  ผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกามารยาทของสังคม ผู้เรียนแต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย ช่วยงานวัด สถานศึกษา ได้แก่ ความสะอาดบริเวณวัด สถานศึกษา ห้องน้ า ห้องส้วม 
ห้องเรียน บวชแทนบุญคุณพ่อแม่ ปฏิบัติตามกิจวัตรได้ดี ได้แก่ การบิณฑบาต ล้างมือ แปรงฟันก่อนและหลัง
รับประทานอาหาร ผู้เรียนตั้งใจเรียน ศึกษาหาความรู้ตามแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา ช่วยงาน
ประเพณี เช่น งานฌาปนกิจ งานปีใหม่ งานบุญบวช งานสงกรานต์ งานทอดเทียนพรรษา  สถานศึกษามีอัต
ลักษณ์ที่ชัดเจน ได้แก่ ผู้เรียนนุ่งห่มผ้าเป็นปริมณฑล สะอาดเรียบร้อยและสถานศึกษามีเอกลักษณ์โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ คือ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ท าให้ถึงพร้อมด้วยอาจาระ 
ผู้เรียนอ่อนน้อม ถ่อมตน สถานศึกษาจัดท าโครงการพิเศษแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ด้วยโครงการโดย
การสอนวิชาพ้ืนฐานเบื้องต้น 

๒. จุดที่ควรพัฒนา ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ใน
การท างาน การเรียนรู้ ควรปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านบาลี ธรรมะ ศาสนปฏิบัติ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มให้มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในการเรียนด้วยการปฏิบัติจริง เช่น เดิน
จงกรม ฝึกสมาธิ ท าความสะอาด ห้องน้ า ห้องส้วม ห้องเรียน บริเวณวัดจนเกิดเป็นนิสัย ผู้เรียนฝึกกิจกรรมผู้เรียน
ควรฝึกกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรให้ต่อเนื่อง เช่น เดินจงกรม ฝึกสมาธิ ร่วมกิจกรรมของชุมชนให้ต่อเนื่อง ผู้เรียนได้
ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และแหล่งเรียนรู้ภายนอกและ
น ามาประยุกต์ปรับตัวให้เข้ากับสังคม สถานศึกษารักษาอัตลักษณ์ คือ ผู้เรียนสะอาด เรียบร้อย ให้ต่อเนื่อง 
สถานศึกษารักษาเอกลักษณ์ คือ สถานศึกษาฝึกอบรมให้ผู้เรียนอ่อนน้อม ถ่อมตนตลอดไป น าโครงการพัฒนา
แก้ไขปัญหาของผู้เรียนอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ไปด าเนินการให้ต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 

๓. แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
    ๑) จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาชาติ    
O-NET ทุกรายวิชา 
    ๒) ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะอาชีพใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  
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๔. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
๑) ควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น และ

จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้มากข้ึน 

๒) ควรสร้างแรงผลักดันให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ถึงความส าคัญใน
การสอบต่างๆ เช่น นักธรรมชั้นตรี โท เอก O-net และ B-net 

 
๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ดี 
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่

ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษาตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกัน ในการ
ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑. โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้อง

กับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถาน ศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
   ๓. โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
   ๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
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   ๕. โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่ว นร่วมในการจัด
การศึกษา 
   ๖. โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
   ๗. โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
๑. จุดเด่น โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 

โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๒. จุดที่ควรพัฒนา 
๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
      ๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
    ๓. แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
    ๑) ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ 
และสามารถเลื่อนต าแหน่งหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
    ๒) โรงเรียนควรมีปฏิทินการก ากับติดตามอย่างชัดเจน และด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ในแต่ละงาน 

๔. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
๑) ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ 

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 



๒๖ 
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๒) จัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือ ให้ทันต่อเทคโนโลยี ใน
ศตวรรษ ที่ ๒๑ 

 
๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ดี 
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย

การด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุก
ระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ ลัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง
สามารถสรุปความรู้ได้ด้วย ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
ครูมีการมอบ หมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชิ้นเรียน ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง  

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
โครงการ ประเด็นพิจารณา ผลการด าเนินงาน 

๑.โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
นักเรียน 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี ร่างกาย
แข็งแรง ร้อยละ ๘๕ 
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลรักษา
สุขภาพ ร้อยละ ๘๕ 
 

๑. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
อย่างถูกวิธี 
๒. ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง ร้อยละ ๘๐ 
๓. ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลรักษาสุขภาพ ร้อยละ 
๘๐ 

๒. โครงการ
รักการอ่าน 

๑.ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘๐ 
๒.ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๘๐ 

๑.ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘๐ 
๒.ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการอ่าน
หนังสือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ 



๒๗ 
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โครงการ ประเด็นพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
๓. โครงการ
พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ทุกทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 

๑.ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ร้อยละ ๘๐ 
๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ ๘๐ 
๓. เรียนมีศักยภาพและมี
ความสามารถเท่าเทียมกับนักเรียนร่วม
ชั้น ร้อยละ ๘๐    
๔. ผู้เรียนมีความพร้อมและมีโอกาส
เรียนในชั้นที่สูง ร้อยละ ๘๐ 

 

๑.ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ ร้อยละ ๘๐ 
๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๘๐ 

 

4. โครงการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้
โดยยึด
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑.ผู้เรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้และรัก
การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
ร้อยละ ๘๐ 
 ๒.ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยโครงงานทุก
กลุ่มสาระ ร้อยละ ๘๐ 
๓.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

๑.ผู้เรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้และรักการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
ร้อยละ ๘๐ 
 ๒.ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยโครงงานทุกกลุ่มสาระ  
ร้อยละ ๘๐ 
๓.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

5. โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
การสอนแบบ
โครงงาน 

๑.ผู้เรียนได้ศึกษาทดลอง พิสูจน์ และ
สรุปองค์ความรู้ต่างๆด้วยตนเองได้
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘๐ 
 ๒.ผู้เรียนได้ศึกษาองค์ความรู้ต่างๆ
ผ่านการท าโครงงาน ที่เป็นระบบ เป็น
ระเบียบและขั้นตอนได้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
๘๐ 

๑.ผู้เรียนได้ศึกษาทดลอง พิสูจน์ และสรุปองค์ความรู้
ต่างๆด้วยตนเองได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๘๐ 
 ๒.ผู้เรียนได้ศึกษาองค์ความรู้ต่างๆผ่านการท า
โครงงาน ที่เป็นระบบ เป็นระเบียบและขั้นตอนได้ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๐ 

6. โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไต
ยในโรงเรียน 

๑. ผู้เรียนเป็นผู้มีความเป็น
ประชาธิปไตย ร้อยละ ๘๐ 
๒.ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีกาเลือกตั้ง
ที่ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตย ร้อย
ละ ๘๐ 

๑.ผู้เรียนเป็นผู้มีความเป็นประชาธิปไตย ร้อยละ ๘๐ 
๒.ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีกาเลือกตั้งที่ถูกต้องตาม
หลักประชาธิปไตย ร้อยละ ๘๐ 
๓.ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงทุกรูป 
ร้อยละ ๘๐ 



๒๘ 
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โครงการ ประเด็นพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
๓.ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการลงคะแนน
เสียงทุกรูป ร้อยละ ๘๐ 

7. โครงการ
ปฏิบัติธรรม
ประจ าปี     

๑.ผู้เรียนมีจริยธรรมและศีลธรรม ร้อย
ละ ๘๐ 
๒.ผู้เรียนปฏิบัติตามค าสั่งสอนของ 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยละ ๘๐  
๓. ผู้เรียนปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
ร้อยละ ๘๐ 
๔. ผู้เรียนเผยแผ่หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน  
ร้อยละ ๘๐ 
๕. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  ร้อยละ ๘๐ 

๑.ผู้เรียนมีจริยธรรมและศีลธรรม ร้อยละ ๘๐ 
๒.ผู้เรียนปฏิบัติตามค าสั่งสอนของ องค์พระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ร้อยละ ๘๐ 
๓. ผู้เรียนปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ร้อยละ ๘๐ 
๔. ผู้เรียนเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาสู่
พุทธศาสนิกชน  ร้อยละ ๘๐ 
๕. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ทางโรงเรียน
จัดขึ้น ร้อยละ ๙๐ 

 
 (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

๑. จุดเด่น 
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ

วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ ที่
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชิ้นเรียนของครูทุกคน ผู้บริหาร และ
หัวหน้างานทุกฝ่าย มีการนิเทศก ากับติดตาม เพ่ือน าผลไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๒. จุดที่ควรพัฒนา 
      ๑) ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ 
      ๒) ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 
     ๓) ควรมีการวางแผนร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และเพ่ิมคะแนน O-NET,B-NET ให้สูงขึ้นมากกว่าคะแนนระดับเขต 
 
 



๒๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

    ๓. แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
     ๑) จัดกิจกรรมการจัดสอนซ่อมเสริม ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า
กว่า ร้อยละ ๕๐ โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการก าหนดเวลา แผนผังที่ชัดเจน 
     ๒ ) ส่งเสริมให้ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวน         
Active Learning ต่อเนื่อง 

๔. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
๑) จัดกิจกรรมการจัดสอนซ่อมเสริม ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า

กว่า ร้อยละ ๕๐ โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการก าหนดเวลา แผนผังที่ชัดเจน ส่งเสริมให้ครูมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวน Active Learning ต่อเนื่อง 
     ๒) การจัดกระบวนการเรียนรู้ควรปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย มีการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี ให้ก้าวทันศตวรรษที่ ๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม 
 ๑. ระดับคุณภาพ ดี 
 ๒. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 
๑ คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
อยู่ในระดับ ดี มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดี 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  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   
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดี 

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

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดี 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดี 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดี 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดี 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  



๓๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

ดี 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒ 
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ภาคผนวก 
 

๑. ประกาศโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  
     ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. ค าสั่งคณะท างานรายงานประจ าปีฯ  (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๓. หลักฐาน ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

 
ประกาศโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักส าคัญในข้อ (๓) มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา   และมาตรตา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจึงมีการ
ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนวัด
ธาตุกุดกว้าง จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(พระมหาอนันต์   ติสสฺเทโว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 
 

 



๓๔ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

-------------------------------------------------- 
มาตรฐานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
    ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   
         ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
       ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
        ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 



๓๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

        ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
       ๒.๖  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
      ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
     ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  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   

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดี 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดี 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดี 

๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดี 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดี 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดี 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 



๓๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนรู้ 
ดี 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
 

              หมายเหตุ     -ค่าเป้าหมาย  ๕  ระดับ  ก าลังพัฒนา, ปานกลาง, ดี, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

 
ค าสั่งโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 

ที่  ๐๙/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานรายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ---------------------------------------- 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๖ มาตรฐาน ๔๗ ที่ก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกดังนั้น เพ่ือให้ระบบการประเมิน
มาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก จึงแต่งตั้งคณะท างาน ดังนี้ 

๑.  พระครูปริยัติสารสุนทร    ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาอนันต์   ติสสฺเทโว   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวณดา   เหล่าพรมมา   กรรมการ 
๔. นางสาวศิรินทรา   มณีขัติย์   กรรมการ 
๕. นายชัยพร  เจือจันทร์    กรรมการ 
๖.  นายภีระวัฒน์   ส านักดี    กรรมการ และเลขานุการ 

ให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) แล้วสรุปรายงานประเมินตนเอง เพ่ือ
น ามาวางแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา พร้อมรับการประเมินภายนอก จาก ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต่อไป  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง   ณ   วันที่ ๑๐ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  

                                                                                     (ลงชื่อ)  
                         (พระมหาอนันต์   ติสสฺเทโว) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 
 



๓๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี ของคณะกรรมการโรงเรียน 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ของโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๗ 
กองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

     -------------------------------------------------- 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง  ครั้งที่ ๐๙/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ของ
โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 
      เห็นชอบในรายงานประจ าปีของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้
รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้ 
 

 
     
 
 

     (ลงชื่อ)  
        (พระมหาอนันต์   ติสสฺเทโว) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๔๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

 
 
 

คณะผู้จัดท าที่ปรึกษา 
 

   ๑.  พระครูปริยัติสารสุนทร               ผู้จัดการโรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 
   ๒. พระครูปริยัติบุญญาภรณ์     กรรมการโรงเรียน 
   ๓. พระมหาอนันต์   ติสสฺเทโว  กรรมการโรงเรียน 
   ๔. นายสุริยนต์   ค าศิริ    กรรมการโรงเรียน 

     ฯลฯ 
 

ผู้จัดท า 
 

๑.  พระครูปริยัติสารสุนทร    ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาอนันต์   ติสสฺเทโว   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวณดา   เหล่าพรมมา   กรรมการ 
๔. นางสาวศิรินทรา   มณีขัติย์   กรรมการ 
๕. นายชัยพร  เจือจันทร์    กรรมการ 
๖.  นายภีระวัฒน์   ส านักดี    กรรมการ และเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 หลักฐาน ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับรางวลัศาสนทายาทดี เก่ง



๔๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าร่วมงานแข่งขนัทกัษะวชิาการ คร้ังที ่๑๕ 



๔๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
งานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ระดับภูมภิาค จังหวดัขอนแก่น 



๔๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
อทุยานวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 



๔๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมวนัไหว้ครู 



๔๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดธาตกุุดกวา้ง 
   

 
 
 

กจิกรรมปัจฉิมนิเทศ 


