
 

 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 

โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม  วัดประชาพัฒนาราม 
ต าบลบ้านฝาง  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 



 

     บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ของโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 

ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 

  
 มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม   

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔    เมื่อวันที่  ๒๙    เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม
แล้ว     
 

          เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
 

       (ลงชื่อ)      
                  ( พระสมุหบุญฤทธิ์ มหาปุญโญ ) 

                    ประธานคณะกรรมการโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 

 
 
 
 

     (ลงชื่อ)  
                  (พระมหาจรินทร์  จนฺทธมฺโม) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 

 
 
 
 



 
ค าน า 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ
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 

  โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม ขอขอบคุณ คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกรูป ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 

 

 

   
                                                      โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 

ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗



สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
 
ค าน า 

  

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                                                                   
 

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                                      

                ๑ 
 
                ๙ 

   

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     

ภาคผนวก 
 

 

 
  

๒๒ 

๒๒ 
๒๕ 

๒๘ 



๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
 

บทสรุปของผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม    ที่อยู่ ๑๕๒  หมู่ที ่ ๕  ต าบลบ้านฝาง  อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
สังกัดส านักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเชตที่  ๗ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/
มหาเถรสมาคม  โทรศัพท์  ๐๔๓-๓๕๘๐๖๙ โทรสาร  . 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   
มีจ านวนนักเรียน  ๑๕    รปู โรงเรียนมีเนื้อที่  ๓๐   ไร่ 

ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน   พระมหาจรินทร์  จนฺทธมฺโม   อายุ  ๕๙   ปี  โทรศัพท ์๐๘๖-๐๔๒๔๑๕๒   
 e-mail - 
วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อวันที่  ๑๙ เมษายน  ๒๕๖๐  รวม ๔  ป ี

สภาพบริบทโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 
 ด้วยบริบทของโรงเรียนวัดประชาพัฒนารามนั้นตั้งอยู่ในเขตชนบทซึ่งอยู่ห่างจากตัวอ าเภอเมือง
กระนวนประมาณ  ๘  กิโลเมตร ลักษณะชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเกษตรกรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนส่วนใหญ่
จะประกอบอาชีพเกษตรกรรรม  ซึ่งเป็นชุมชนแบบพ่ึงพาอาศัย  นักเรียนส่วนใหญ่มาจากพ้ืนที่ห่างไกล  มาจาก
ต่างจังหวัดซึ่งมาจากครอบครัวเกษตรกรรมที่มีฐานะยากจน    
 แต่ด้วยบริบทของโรงเรียนนั้นตั้งอยู่ในเขตชนบทวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีการพึงพาอาศัยกัน มี
น้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ซึ่งมีการช่วยเหลือกันแบบเครือข่าย หากว่างเว้นจากการท าเกษตรกรรม  ภายใน
โรงเรียนจะมีกลุ่มอาสาสมัครชุมชนเข้ามาทอหูกเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์   ซึ่งท าให้ผู้เรียนเองก็ได้ซึมซับพร้อมทั้งได้
เรียนรู้การสร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือน าไปต่อยอดประกอบอาชีพในอนาคตได้ รวมทั้งน ามาใช้ในการปรับตัวเพ่ือการ
อยู่ร่วมกันในสถานศึกษาแห่งนี้ร่วมกับผู้อ่ืน 
อัตลักษณ์โรงเรียน    :  สุขนสิัยดี  มีมารยาทงาม  น้อมน าความพอเพียง สร้างผลิตภัณฑ์โรงเรียนจากภูมิ
ปัญญา  
 เอกลักษณ์โรงเรียน  “ อัธยาศัยดี มีน้ าใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
การจัดการศึกษา 
ปรัชญา : สุวชิา โน ภว  โหติ แปลว่า ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ 
 ปณิธาน : มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สร้างคนดีมีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 วิสัยทัศน์ : โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม  มุ่งเน้นพัฒนาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพของตน    ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้ มีจิตสาธารณะ  เป็นศาสนทายาทที่ดี  
อนุรักษ์วิถีภูมิปัญญา  และหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 พันธกิจ : โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม   



๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
 

๑.  จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑  และหลักสูตรพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา 
๒.  พัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
๓.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีจิต
สาธารณะเป็นศาสนทายาทท่ีดี  สามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและบริการสังคม 
๔.  พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ 
๕.  พัฒนาอาคารสถานที่  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด  และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
๖.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน  ชุมชน  ผู้ปกครอง และองค์กรปกครองท้องถิ่น  ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษา 
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  

เนื่องจากสภาพชุมชนโดยรอบที่โรงเรียนวัดประชาพัฒนารามตั้งอยู่นั้นเป็นชุมชนแบบชนบท  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย  แต่มีจุดเด่นเนื่องจากเป็นชุมชน
ชนบท  ผู้คนส่วนใหญ่นั้นจะมีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ในการจัดกิจกรรมใดๆภายในโรงเรียนนั้น จะได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชนและผู้น าชุมชนเป็นอย่างดี  ถึงแม้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท าให้
การส่งเสริมสนับสนุนในด้านงบประมาณการจัดการศึกษาของโรงเรียนไม่มี  แต่ก็ได้รับการสนับสนุนในด้าน
อ่ืนๆ เช่น การสละแรงกายมาช่วยเหลืองานโรงเรียนเมื่อมีกิจกรรม การสนับสนุนภัตตาหารหรือเครื่องดื่ม  เป็น
ต้น 

 
ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
-  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ในรอบปีการที่ผ่านนั้นทางโรงเรียนวัดประชาพัฒนารามได้ด าเนินการโครงการที่มุ่ งพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะครบทั้ง ๕ ด้าน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยได้จัดโครงการต่างๆเพ่ือพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 

๑.  โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย 
     -   กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้  
     -   กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
๒.  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
    -   กิจกรรมสุขกายสบายชีวี   
๓.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
-   กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  
    -  กิจกรรมจิตสาธารณะ 



๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
 

๔.  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ  
     -   กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา 
๕.  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     -    กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ     
     -   กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก  
     -   กิจกรรมจิตอาสาวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมและโครงการดังกล่าวนั้น ส่งผลให้โรงเรียนวัดประชาพัฒนารามได้รับการ

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในมาตรฐานด้านผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี   
 -  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
โรงเรียนวัดประชาพัฒนารามได้คุณภาพในระดับ  ดี  โดยในรอบปีที่ผ่านมานั้นทางโรงเรียนได้ด าเนินงานตาม 
เป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของ
ชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู
และบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือน าความรู้จากการฝึกอบรม  มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนางาน มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความ
ปลอดภัย และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนางานด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศมี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ  
-  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ในมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนวัดประชาพัฒนา
รามได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดี   ซึ่งได้จัดท าเอกสารที่สนับสนุนผลการประเมิน

ตนเอง ได้แก่  หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัด
และความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครูและบุคลากรจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการ



๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
 

บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน
ทุกรูปคนจัดท าแผนการสอนให้ครบทุกรายวิชาและน ามาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน 
 
หลักฐานสนับสนุนผลการด าเนินงาน 

-  แบบรายงานโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย 
-  แบบรายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
-  แบบรายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
-  แบบรายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ  
-  แบบรายงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- แผนปฎิบัติการประจ าปีโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
- ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีโรงเรียนวัดประชาพัฒนารา 
- ค าสั่งมอบหมายงาน 
- ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
- ภาพถ่าย กิจกรรม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
 

ซึ่งมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
- จุดเด่น 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้

ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้า
แสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

- จุดที่ควรพัฒนา 
การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่ อไป 
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป  จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม 
เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีอยู่แล้ว เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมในเรื่องการรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้งท่ี
พักและที่สถานศึกษา เช่น การล้างมือให้สะอาดฉันภัตตาหาร การล้างมือหลังจากการท ากิจกรรม
ต่างๆ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่ก่อให้เกิดโรคติดต่อต่างๆ   lถานศึกษาควรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มี ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบเพิ่มมากยิ่งข้ึน ควรได้รับการ 
และส่งเสริมให้มีการรักษาสาธารณสมบัติของส่วนร่วม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 

ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมาก
ยิ่งขึ้น โดยจัด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความหลากหลาย และให้มีบันทึกการอ่านอย่างต่อเนื่องทุก
ชั้นเรียน และควรได้รับ การส่งเสริมให้ได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีมากขึ้นทุกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และสื่อด้านไอที ต่างๆ เพ่ือให้สามารถหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทุกๆ ด้าน จากการเรียนรู้แบบโครงงาน 
แผนผัง ความคิด การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การท าผลงานสร้างสรรค์ตามจินตนาการของผู้เรียน 
และให้ครูจัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดแก่ผู้เรียนทุกระดับชั้นมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดที่ดีข้ึน 

ครูควรมีการติดตามผลการเรียน ของผู้เรียนแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และควรจัดท านโยบายและส่งเสริมความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการให้มากข้ึน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี และ 
 
- จุดเด่น 
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่

หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

- จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ

เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

สถานศึกษาควรจัดท าโครงการที่พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นระบบ เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการประชุมท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 

สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในด้าน “สุขนิสัยดี  
มีมารยาทงาม  น้อมน าความพอเพียง สร้างผลิตภัณฑ์  โรงเรียนจากภูมิปัญญา.” รวมทั้งจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและยั่งยืน โดยจัดท าอย่างต่อเนื่องระดมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

สถานศึกษาควรด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา โดยด าเนินงานตามระบบ
บริหารคุณภาพ (PDCA) ให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม แผนทุกโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดี 

   
จุดเด่น 

๑. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนมีการเข้าร่วมอบรมในทุกโครงการที่เป็นการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 

 ๒ .ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๓ .ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ นักเรียนได้เรียนรู้ 
๒.  ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
๓.  ครูควรมีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านทั้งด้าน ร่างกาย  อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้เรียน 
 
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
๑.   ครูควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เพ่ือให้จัดการเรียนการ

สอน  และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ได้สอดคล้องตามความแตกต่างของผู้เรียนที่ดีขึ้น และให้ครู
ได้ผลิต และใช้สื่อ ประกอบการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นการเรียนของผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพมากข้ึน 

 ๒. ครูควรจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา
และน าไปสู่การพัฒนาการสอนซ่อมเสริมแก ่ผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น : 

๑) แผนปฏิบัติงานที่ ๑  พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น มีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ 

ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้ง

ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่ ๆ  พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
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ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม พัฒนาให้

นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติที่ดี

พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 

มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย   มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

๒) แผนปฏิบัติงานที่ ๒ มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านมีโครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
โครงการส่งเสริมครูเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพจากต้นสังกัดเมื่อมีการจัดอบรมและ
จากหน่วยการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีการจัดท าโครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

๓) แผนปฏิบัติงานที่ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ,โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

และน าไปใช้จริง  กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้

นักเรียนมีความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 

๔) แผนปฏิบัติงานที่ ๔ โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเรียนรวม 
โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้
กระบวนการ PDCA   โครงการส่งเสริมครูเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพจากต้นสังกัด
เมื่อมีการจัดอบรมและจากหน่วยการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียน
และสภาพแวดล้อม  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active learning 

 

 

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

                   (พระมหาจรินทร์  จนฺทธมฺโม) 

            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 

        วันที่ ๒๖  เดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม  รหัสสถานศึกษา ๗๐๔๐๐๙๗๑๙ 
ที่ตั้งวัดประชาพัฒนาราม  เลขที่ ๑๕๒  หมู่ที ่ ๕  ต าบลบ้านฝาง อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น    
รหัสไปรษณีย ์๔๐๑๗๐   โทรศัพท์  ๐๔๓-๓๕๘๐๖๙   โทรสาร - 
E - mail.  pracha40170_krakuan@hotmail.com   Website  -     สังกัดส านักเขตกการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ , ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ ๑   ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จ านวน  ๓   ห้องเรียน   เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจ านวน
นักเรียน  ๑๕   รูป  
โรงเรียนมีเนื้อที ่ ๓๐  ไร ่ -  งาน 

     ประวัติโดยสังเขป 
 โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม  ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์เนื้อที่ประมาณ  ๓๐  ไร่ ก่อตั้งขึ้น
เมื่อ  วันที่  ๑๕  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๓  ในแผนกสามัญศึกษา โดยมีพระครูประโชติสารวิบูลย์  เป็นผู้ก่อตั้งและด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้จัดการและครูใหญ่   
 ต่อมาเม่ือปีพ.ศ.  ๒๕๔๖  ได้แต่งตั้งพระมหาธงชัย  กตฺตปุญฺโญ  ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่ และพระครู
ประโชติสารวิบูลย์ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียน  ในปีพ.ศ.  ๒๕๕๐  พระครูประโชติสารวิบูลย์ได้มรณภาพ
ลงด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว  ทางคณะกรรมการโรงเรียนวัดประชาพัฒนารามจึงได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง  พระ
มหาจรินทร์  จนฺทธมฺโม  ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นครูผู้สอนในขณะนั้นเป็นผู้จัดการโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม  
 ต่อมาเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  พระมหาธงชัย  กตฺตปุญฺโญ  ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนได้
มรณภาพลงด้วยโรคประจ าตัว  ท าให้ต าแหน่งผู้อ านวยการของโรงเรียนวัดประชาพัฒนารามว่างลง  มติของ
คณะกรรมการโรงเรียนจึงได้เห็นชอบให้แต่งตั้งพระมหาจรินทร์  จนฺทธมฺโม  ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นผู้จัดการ
โรงเรียนอยู่แล้ว  ให้เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนอีกหนึ่งต าแหน่ง  จนถึงปัจจุบัน  เนื่องจากสรรหาผู้มีคุณสมบัติ
มาด ารงต าแหน่งไม่ได้    
 สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  
 เนื่องจากสภาพชุมชนโดยรอบที่โรงเรียนวัดประชาพัฒนารามตั้งอยู่นั้นเป็นชุมชนแบบชนบท  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย  แต่มีจุดเด่นเนื่องจากเป็นชุมชน
ชนบท  ผู้คนส่วนใหญ่นั้นจะมีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ในการจัดกิจกรรมใดๆภายในโรงเรียนนั้น จะได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชนและผู้น าชุมชนเป็นอย่างดี  ถึงแม้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท าให้
การส่งเสริมสนับสนุนในด้านงบประมาณการจัดการศึกษาของโรงเรียนไม่มี  แต่ก็ได้รับการสนับสนุนในด้าน
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
 

อ่ืนๆ เช่น การสละแรงกายมาช่วยเหลืองานโรงเรียนเมื่อมีกิจกรรม การสนับสนุนภัตตาหารหรือเครื่องดื่ม  เป็น
ต้น  
โครงสร้างการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
 

 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักณ์ ของโรงเรียน 
 

 ปรัชญา : วิชา โน ภว  โหติ แปลว่า ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ 

 ปณิธาน : มุ่งม่ันพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สร้างคนดีมีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 วิสัยทัศน์ : โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม  มุ่งเน้นพัฒนาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพของตน    ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้ มีจิตสาธารณะ  
เป็นศาสนทายาทที่ดี  อนุรักษ์วิถีภูมิปัญญา  และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  
พันธกิจ : โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 

๑.  จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑  และหลักสูตรพระ    
ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 

๒.  พัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
๓.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  มี

จิตสาธารณะเป็นศาสนทายาทที่ดี  สามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตและบริการสังคม 

๔.  พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ 
๕.  พัฒนาอาคารสถานที่  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด  และเอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้ 
๖.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน  ชุมชน  ผู้ปกครอง และองค์กรปกครองท้องถิ่น  ในการ

พัฒนาการจัดการศึกษา 

 อัตลักษณ์โรงเรียน “สุขนิสัยดี  มีมารยาทงาม  น้อมน าความพอเพียง สร้างผลิตภัณฑ์  โรงเรียนจาก
ภูมิปัญญา.” 
 เอกลักษณ์โรงเรียน  “อัธยาศัยดี มีน้ าใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
 

๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ที ่ ชื่อ อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขาวิชา 
ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมายเหตุ 

๑ พระมหาจรินทร์ จนฺทธมโฺม ๕๙ ผู้จัดการ ป.ตร ี สังคมวิทยาฯ ภาษาไทย  
๒ พระมหาจรินทร์ จนฺทธมโฺม ๕๙ ผู้อ านวยการ ป.ตร ี สังคมวิทยาฯ ภาษาไทย  
๓ พระวีระศักดิ์  ภารจิต ๓๒ ครูบาล ี ป.ตร ี พุทธศาสตร ์ ภาษาบาล ี  
๔ นายรังสันต์  เนืองล ี ๔๙ บุคลากรทางการ

ศึกษา 
ป.ตร ี รัฐประศาสน

ศาสตร ์
คณิตศาสตร ์  

๕ นางสาวอรศิริ  ศิริแก้วเลิศ ๓๙ บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ป.ตร ี คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

วิทยาศาสตร ์  

๖ นางสาวอรศิริ  ศิริแก้วเลิศ ๓๙ ธุรการโรงเรียน ป.ตร ี คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

0, 0%

4, 100%

0, 0%0, 0%
ต่ ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก



๑๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 ๓.๑  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด  ๑๕   รปู แยกเปน็  

 

ชั้น 

จ านวน 
วันที่จัดการ
เรียนการ

สอน 

รายการ 
 

หมายเหตุ 
จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวน
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

จ านวนคร ู
รูป/คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๘๑ ๙ ๑ ๑  

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๘๑ ๖ ๑ ๑  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ - - - - ไม่มีช้ันม. ๓ ในปี

การศึกษา ๒๕๖๓ 

รวม  ๑๕ ๒ ๒  
รวมทั้งสิ้น  ๑๕ ๒ ๒  

 
 
 ๓.๒ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

ที ่ ระดับการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

(รูป) 
คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๐ ๐ ๐ ไม่มีช้ันม. ๓ ใน
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
 

 ๓.๓ ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
 

 



๑๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
 

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

๑๐ ฯลฯ  
 
 ๓.๕ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๓ 
 ๓.๕.๑ แหล่งเรียนรู้ภายใน 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง 
(๑) 
(๒) 
(๓) 
(๔) 
(๕) 

ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดมีชีวิต ตลอดปีการศึกษา 
ห้องปฏิบัติการฯ ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 
แปลงผักโรงเรียน สวนผักปลอดสารพิษ ๕๐ 
ป่าสาธารณะติด รร ป่าน่ารู้ ๒๐ 
ต้นไม้รอบๆ รร ต้นไม้พูดได ้ ๒๐๐ 
   
   

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
 

๓.๕.๒ แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง 
(๑) 
 
(๒) 
(๓) 
(๔) 
(๕) 
 
 

วัดหนองแวงพระ
อารามหลวง 

พระธาตุ ๙ ชั้น ๑ 

วัดพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ ๑ 
ค่ายเปรมฯ หอรัฐบุรุษ ค่ายเปรมฯ ๑ 
รพสต.บ้านฝาง รพสต.บ้านฝาง ๒ 
   
   
   

 
 

๓.๖ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๓.๖.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จ านวน 
นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย ๑๘ ๑ ๑ ๕ ๗ ๔ - - - - - ๒.๖๖ ๗ ๓๘.๘๘ 
๒. คณิตศาสตร์ ๑๘ - ๒ ๓ ๘ ๒ ๓ - - - - ๒.๔๗ ๕ ๒๗.๗๗ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๑๘ ๑ ๒ ๔ ๙ ๑ ๑ - - - - ๒.๗๒ ๗ ๓๘.๘๘ 
๔. สังคมศึกษาฯ ๑๘ ๒ ๒ ๕ ๗ ๒ - - - - - ๒.๘๖ ๙ ๕๐.๐๐ 
๕. สุขศึกษาฯ ๑๘ ๓ ๓ ๗ ๕ ๑ - - - - - ๓.๒๒ ๑๓ ๗๒.๒๒ 
๖. ศิลปะ ๑๘ ๑ ๓ ๔ ๘ ๒ - - - - - ๒.๘๐ ๘ ๔๔.๔๔ 
๗. การงานอาชีพฯ ๑๘ - ๒ ๗ ๗ ๒ - - - - - ๒.๗๕ ๙ ๕๐.๐๐ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๘ - - ๔ ๘ ๔ ๒ - - - - ๒.๑๑ ๔ ๒๒.๒๒ 
๙. พระพุทธศาสนา (วินัย
,ธรรมมะ, พุทธประวัติ,
ภาษาบาลี) 

๗๒ ๕ ๗ ๒๐ ๒๘ ๗ ๕ - - - - ๒.๗๒ ๓๒ ๔๔.๔๔ 

               
รวม            ๒๔.๓๑ ๙๔ ๓๘๘.๘๕ 

ร้อยละ            ๓๔.๗๒ ๔๓.๕๑ ๓๒.๔๐ 

 

 

 



๑๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
 

๓.๖.๒ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จ านวน 
นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย ๑๕ - - ๔ ๖ ๕  - - - - ๒.๔๖ ๔ ๒๖.๖๖ 
๒. คณิตศาสตร์ ๑๕ - - ๔ ๕ ๕ ๑ - - - - ๒.๓๐ ๔ ๒๖.๖๖ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๑๕ - ๒ ๔ ๕ ๒ ๒ - - - - ๒.๕๖ ๖ ๔๐.๐๐ 
๔. สังคมศึกษาฯ ๑๕ - ๒ ๔ ๗ ๒ - - - - - ๒.๗๐ ๖ ๔๐.๐๐ 
๕. สุขศึกษาฯ ๑๕ ๒ ๒ ๔ ๖ ๑ - - - - - ๒.๙๓ ๘ ๕๓.๓๓ 
๖. ศิลปะ ๑๕ - ๓ ๔ ๔ ๓ ๑ - - - - ๒.๖๖ ๗ ๔๖.๖๖ 
๗. การงานอาชีพฯ ๑๕ - ๕ ๕ ๓ ๑ ๑ - - - - ๒.๙๐ ๑๐ ๖๖.๖๖ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๕ - - ๒ ๑๐ ๑ ๒ - - - - ๒.๔๐ ๒ ๑๓.๓๓ 
๙. พระพุทธศาสนา (วินัย
,ธรรมมะ, พุทธประวัติ,
ภาษาบาลี) 

๖๐ ๓ ๕ ๑๕ ๒๔ ๑๒ ๒ - - - - ๒.๖๓ ๒๓ ๓๘.๓๓ 

รวม            ๒๓.๕๔ ๗๐ ๓๕๑.๖๓ 
ร้อยละ            ๓๓.๖๒ ๓๘.๘๘ ๒๙.๓๐ 

 

๓.๖.๒ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จ านวน 
นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย ๓๓ ๑ ๑ ๙ ๑๓ ๙ - - - - - ๒.๕๗ ๑๑ ๓๓.๓๓ 
๒. คณิตศาสตร์ ๓๓ - ๒ ๗ ๑๒ ๗ ๔ - - - - ๒.๓๖ ๙ ๒๗.๒๗ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๓๓ ๑ ๔ ๘ ๑๔ ๓ ๓ - - - - ๒.๖๕ ๑๒ ๓๖.๓๖ 
๔. สังคมศึกษาฯ ๓๓ ๒ ๔ ๙ ๑๔ ๔ - - - - - ๒.๗๘ ๑๕ ๔๕.๔๕ 
๕. สุขศึกษาฯ ๓๓ ๕ ๕ ๑๑ ๑๑ ๒ - - - - - ๓.๐๙ ๒๑ ๖๓.๖๓ 
๖. ศิลปะ ๓๓ ๑ ๖ ๘ ๑๑ ๕ ๑ - - - - ๒.๖๖ ๑๕ ๔๕.๔๕ 
๗. การงานอาชีพฯ ๓๓ - ๗ ๑๒ ๑๐ ๓ ๑ - - - - ๒.๘๑ ๑๙ ๕๗.๕๗ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๓๓ - - ๖ ๑๘ ๕ ๔ - - - - ๒.๓๙ ๖ ๑๘.๑๘ 
๙. พระพุทธศาสนา (วินัย
,ธรรมมะ, พุทธประวัติ,
ภาษาบาลี) 

๑๓๒ ๘ ๑๒ ๓๕ ๕๒ ๑๙ ๗ - - - - ๒.๗๐ ๕๕ ๔๑.๖๖ 

รวม            ๒๔.๐๑ ๑๖๓ ๓๖๘.๙๐ 
ร้อยละ            ๓๔.๓๐ ๔๑.๑๖ ๓๐.๗๔ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๔. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
๔.๑ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O - NET ม.๓  
 
 
 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดส านักงาน

พระพุทธฯ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาไทย ๐ ๐ ๐ ๐ 
(๒) คณิตศาสตร์ ๐ ๐ ๐ ๐ 
(๓) วิทยาศาสตร์ ๐ ๐ ๐ ๐ 
(๔) ภาษาอังกฤษ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* หมายเหตุ ไม่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึน้ไป ๔๑.๑๖ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๕๘.๘๔ 

41.16, 41%

58.84, 59%

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี 
(2.5)
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* หมายเหตุ ไม่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในปีการศึกษา 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัดส านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

คอลัมน์1

แผนภมูิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O - NET ม.๓ 
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๔.๒ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  B - NET ม.๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* หมายเหตุ ไม่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในปีการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

0 0 0 0
0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0

0.1
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0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

ภาษาบาลี ธรรมะ พุทธประวัติ วินัย

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัดส านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

คอลัมน์1

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  B - NET ม.๓ 
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ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 ๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

  ๑) ระดับคุณภาพ ดี    

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   

   โรงเรียนวัดประชาพัฒนารามมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ครูมีการ
พัฒนาจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เหมาะสม กับผู้เรียน เช่น การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การใช้ปัญหาเป็น
ฐานใน การระดมความคิดแก้ปัญหา ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายตรงตามศักยภาพผู้เรียน มีการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอนโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้ง ภายในและภายนอกสถานที่ เพ่ือจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ มี  โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนมี
ความคาดหวังให้ นักเรียนมีพฤติกรรม “เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” โดย
ผ่านโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
นอกจากนี้ยังใช้กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นการฝึกทักษะชีวิต
ให้กับผู้เรียนอีกด้วย 

 (๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - แบบประเมินคุณภาพของผู้ เรียน (ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มี ผลการประเมิน

สมรรถนะผู้เรียนทั้ง ๕ ด้าน  จ าแนกตามระดับคุณภาพ ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๒ ) 
             -  แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียน (ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับคุณภาพ) 
 -  แบบรายงานและแบบประเมินโครงการฯ 

   (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
                ๓.๑ จุดเด่น 

   สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมาย
ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา
สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน 
และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน
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ได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี 
กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

              ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบั ติที่ต่อเนื่อง จริงจัง       
การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยัง
ต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้น
โดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป  จัดกิจกรรม
ด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการ
พัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

    ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 
  
 ๑.  จัดท าโครงการที่ส่งเสริม ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ การคิดค านวณ

ให้กับผู้เรียน โดยให้มีการประเมินผล เพื่อน าผลมาพัฒนาโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่นั้นอ่านหนังสือไม่คล่อง ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

           ๒)  จัดกิจกรรมหรือบูรณาการการเรียนการสอนที่ส่งเสริม ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสารให้แก่ผู้ เรียน  เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่าง สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

 ๓)  จัดท าโครงการที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามหลักสูตร เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้
บรรลุและมีความก้าวหน้าในการ เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก พ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมี ความก้าวหน้าในผลการทดสอบ ระดับชาติหรือ
ผลการทดสอบอ่ืนโดยให้มีการประเมินโครงการอย่างต่อเนื่องเพ่ือน ามาพัฒนา 

 ๔)  จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริม คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา มีค่านิยม มีจติสาธารณะ และมีทักษะชีวิต 

 
          ๓.๔ ข้อเสนอแนะ  
๑.  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะทักษะด้านการอ่าน การเขียน 

ในกลุ่มสาระภาษาไทย   เนื่องจากการอ่านการเขียนเป็นทักษะเบื้องต้นในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  เนื่องจากยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังมีปัญหาในการอ่านและเขียนภาษาไทย โดยจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
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ดังกล่าว รวมทั้งจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเรื่องทักษะการคิดสร้างสรรค์จินตนาการ ให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างสรรค์  มีคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถใช้กระบวนการคิดในการแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนี้ควรปลูกฝังเจต
คติท่ีดี ด้านความกระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
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๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) ระดับคุณภาพ ดี 

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   
สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ

พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

 สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วน
ร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา   มีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมมาภิ
บาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้
บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม  การ
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้
ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา 
คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 

(๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
-  แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
-  แผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฎิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๓ 
- หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม ปี ๒๕๖๓ 



๒๖ 
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- รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
-  หลักฐานการเข้าร่วม/อบรมของครูและ บุคลากรเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือ

ความรู้ความสามารถ 
- รายงานการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
- โครงสร้างบริหารงานของสถานศึกษา รวมทั้งคู่มือปฏิบัติงาน รายงานและค าสั่งใน

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษา 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ และ ข้อเสนอแนะต่อการจัดการศึกษา ของผู้ปกครอง 
- ระบบการจัดการงานพัสดุ 
- แฟ้มค าสั่งของสถานศึกษา 

    (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
    ๓.๑  จุดเด่น 

 
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่

หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน
วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
    ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
   

ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

     ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 
 
 ๑)  จัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการคุณภาพของสถานศึกษาพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มีการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนา บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และ
ร่วมรับผิดชอบ ต่อผลการจัดการศึกษา 



๒๗ 
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 ๒)   จัดท าโครงการและส่งเสริมเพ่ือพัฒนาครูและ บุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 ๓)  จัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพและสังคมที่ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
            ๔)  ท าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
               ๕)  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ การจัดการเรียนรู้อย่างให้เป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้

เครื่องมือและวิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย ในการจัดการเรียนรู้และให้
ข้อมูล ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ พัฒนาการเรียนรู้ 

              ๖)  ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมา เพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  และพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านอย่างเต็มศักยภาพ 

 
          ๓.๔ ข้อเสนอแนะ  
๑.   สถานศึกษาควรพัฒนามาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาโดยน ามาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ทั้ง ๓  มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัดมาเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายใน 
และน าวัตถุประสงค์ จุดเน้นของสถานศึกษา ตลอดจนบริบทของท้องถิ่น เพ่ิมเข้าไปในมาตรฐาน
ของสถานศึกษา ปรับปรุงระบบและกลไกในการประกันคุณภาพอย่างครบถ้วนและน าไปปฏิบัติ
จริงอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

        ๒.  สถานศึกษาควรน าผลจากการประเมินโครงการต่างๆ มาวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการทุกด้าน
อย่างให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า  ควรมีการน าผลมาประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ในการ
จัดท าสารสนเทศและแผนปฏิบัติการควรสนองกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

        ๓.   ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่วม ตระหนัก และเห็นความส าคัญของการท าโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ  

        ๔.  ควรจัดท าระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการบริหารการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 

        ๕.  ควรกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนกระบวนการ
ออกแบบการเรียนรู้และจัดท าสื่อเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

 
 



๒๘ 
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๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ระดับคุณภาพ ดี  

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้เด็ก

รักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้าย
นิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรี ยน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุก
คนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
(Active learning)    ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

(๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
          -  แบบประเมินการสอนของ ตนเองของครูผู้สอนการสอนที่มี การใช้เครื่องมือและวิธีการ วัด การ

ประเมินผล 
          -  แผนการสอนที่มีการบันทึกหลังการสอนทุกครั้งรวมทั้งบันทึกการตรวจแผนกการจัดการเรียนรู้ 
          -  บันทึกการอ่านของ นักเรียน 
          -  ผลงานหรือหลักฐานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ในรายวิชาที่ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ไข

ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
         -  สถิติการใช้แหล่’เรียนรู้และห้องสมุด 
         -  แบบรายงานการวัดและประเมินผล (ปพ.๕) 
         - ทะเบียนสื่อการเรียนรู้ 
        -  แผนจัดการจัดเรียนรู้และบันทึกการตรวจแผนฯ 
        -  ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ 

    (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 



๒๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
 

    ๓.๑  จุดเด่น 
๑. ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
๒ .ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๓ .ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

  ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
 
๑.  ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ นักเรียนได้เรียนรู้ 

 ๒.  ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
   ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
           

๑)  โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

          ๒)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  สามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้     

 ๓)  ส่งเสริมและพัฒนาผู้สอนให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียบเชิงบวกเพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

            ๔)  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดยการน าเทคโนโลยีทางการศึกษามา ใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

 
          ๓.๔ ข้อเสนอแนะ  
 
๑. สถานศึกษาควรจัดท าหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน ปฏิบัติได้จริง โดยพิจารณาจากบริบทของโรงเรียน 

อีกทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระโดยยึด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยให้มีการน าผลการจัดการเรียนรู้หลังสอนมาเป็นสาระ
สนเทศเพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานความแตกต่างให้กับผู้เรียน  อีกท้ัง
ควรมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างจริงจัง  เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

      



        ๒.     ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดยการน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  รวมทั้งพัฒนาผู้สอนให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียบเชิงบวกเพ่ือให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยจัดท าอย่างต่อเนื่อง 

        ๓.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  สามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้      

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม 

 ๑. ระดับคุณภาพ ดี 

 ๒. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  โดยจัดให้มีระบบกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ     ของสถำนศึกษำ ก ำหนดค่ำ
เป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ พร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้    จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และส่งรำยงำนผลให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นประจ ำทุกปี  ซึ่งในกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ได้ด ำ เนินกำรอย่ำงมีส่วนร่วมของคณะครู  ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ                     
มีกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกรำยงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ที่ผ่ำนมำ รวมทั้ง 
วิเครำะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  ตำมจุดที่ควรพัฒนำ 
ประกอบด้วย โครงกำร/กิจกรรมที่จะพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน จัดท ำโครงกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ มีกิจกรรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให้คณะครู บุคลำกรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องมี
ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของโรงเรียน จัดท ำเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในกำรเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรำยบุคคลตำม
แผนพัฒนำตนเองที่วำงไว้ คณะกรรมกำรประกันคุณภำพของโรงเรียน ติดตำมกำรประเมินโครงกำรและ
กิจกรรมสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย โรงเรียนจัดท ำแบบส ำรวจ
ควำมพึงพอใจและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนจำกนักเรียน และผู้ปกครอง ชุมชน 

 
 

 



๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคดิค านวณ  ดี 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดี 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ดี 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ต่องานอาชีพ ดี 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน  ดี 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  ดี 

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

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ ดี 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดี 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดี 
๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ  ดี 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดี 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดี 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได ้
ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู ้

ดี 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



  
 
 

ค าสั่งโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
ที่  ๒ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
---------------------------------------- 

  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.  พระมหาจรินทร์  จนฺทธมฺโม ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
   ๒. พระสมุห์บุญฤทธิ์ มหาปุญโญ ประธานกรรมการศึกษาฯ   รองประธานกรรมการ 
  ๓.   นายรังสันต์       เนื่องลี  คร ู     กรรมการ 
  ๔.      นายสุพรรณ   พินิจมนตรี        ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  ๕.      นายประคอง      พัฒนากร ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  ๖.      นางสาวอรศิริ    ศิรแิก้วเลิศ         ครู    กรรมการ และเลขานุการ 

ให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมาย ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา- 
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) แล้วสรุปรายงาน
ประเมินตนเอง เพ่ือน ามาวางแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา พร้อมรับการประเมินภายนอก  
จาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต่อไป  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   ๙   เมษายน   ๒๕๖๔   
 
                                        (ลงชื่อ)  

( พระมหาจรินทร์  จนฺทธมฺโม ) 
ผู้จัดการ/ผู้อ านวยโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 

  

 



 
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน  
-------------------------------------------------- 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดประชาพัฒนารามครั้งที่  ๒  /๒๕๖๔  
เมื่อวันที่  ๒๙      เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔    ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประจ าปีของ
สถานศึกษา   ปีการศึกษา  ๒๕๖๓    ของโรงเรียนวัดประชาพัฒนารามแล้ว 

เห็นชอบในการรายงานประจ าปีของสถานศึกษาประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓   ด้วยมติเป็น 
เอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้ 

 
 
 
     (ลงชื่อ)   
      ( พระสมุห์บุญฤทธิ์  มหาปุญฺโญ ) 
       ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                 โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
 
 
     (ลงชื่อ)  
      ( พระมหาจรนิทร์  จนฺทธมฺโม  ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักส าคัญในข้อ (๓) มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา   
และมาตรตา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ   คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมี
นโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับก่อนมีการ
ประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียน   วัดประชา
พัฒนาราม จึงปรับมาตรฐานการศึกษา  ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนวัดประชาพัฒนารามจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่า
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

    ประกาศ ณ วันที่   ๓๐   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
              

( พระมหาจรินทร์  จนฺทธมฺโม )                    ( พระสมุหบุญฤทธิ์  มหาปัญฺโญ ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม                 ประธานคณะกรรมการโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 

 
 

 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 
ฉบับลงวันที่ ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 มาตรฐานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 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 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 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 าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
        ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
       ๒.๖  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้



มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
      ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
      ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  
************************************ 

 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม  ลงวันที่ ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐาน/ ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
 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  ดี 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดี 

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

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
 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 ดี 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

ดี 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
 

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



ประมวลภาพกิจกรรม 

   กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมาธิด้วยการเดินจงกรม 

โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมสุขนิสัยผู้เรียน 

กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน 


