
 
  

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา     
(Self – Assessment Report : SAR) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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     บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ของโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 
  

 มติที่ประชุมคณะกรรมการ โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา  ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔           
เมื่อวันที่  ๒๖  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา แล้ว     
 
          เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 

 
            (ลงชื่อ)        
                         (พระครูอมรธรรมาภิรัต) 

                      ประธานคณะกรรมการโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 
 
 
 

     (ลงชื่อ)        
                            (พระปริยัติเจติยคุณ) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
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ค าน า 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒๕๖๑) ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ทราบผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผน และตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงแผน ต่อระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา ขอขอบคุณ คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะ
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกรูป ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 

 

 

                                                        โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
 
ค าน า 

  

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                                                                                                          
 
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  
                   ๔  
  
                  ๑๑ 
 
                   

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                   ๒๓ 
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                   ๒๔ 
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     
ภาคผนวก 
 

                  ๒๖ 
 
                  ๓๐ 
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บทสรุปของผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อโรงเรียน วัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา  ที่อยู่ตั้งอยู่เลขที่  ๒๔๙  หมู่ที่  ๗  ถนน ท่าลี่ – อาฮี ต าบลท่าลี่  อ าเภอ
ท่าลี่  จังหวัด เลย ๔๒๑๔๐  สังกัด  มหาเถรสมาคม  โทรศัพท์๐๘๙-๙๓๗-๓๓๐๕  โทรสาร - 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ๓  มีจ านวนนักเรียน ๘๔ รปู โรงเรียนมีเนื้อที่ 
๓๐ ไร่ 
ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน พระครูปริยัติเจติยคุณ  อายุ ๕๔ ปี  โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๓๗-๓๓๐๕    
 e-mail : ladpoo@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาวิชา พุทธบริหารการศึกษา 
 ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อวันที่  ๑๖ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ  ๒๕๔๓    รวม ๒๐ ปี 
 

สภาพบริบทโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 
โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นศาสนทายาทที่ดี มีความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี มีคุณธรรม น าความรู้สู่พ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังจะเห็นได้จากบริเวณสถาน
ที่ตั้งของโรงเรียนเป็นสภาพภูเขาหินล้อมรอบไปด้วยป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้หลากหลายนานาพันธุ์ที่ขึ้นเองโดย
ตามธรรมชาติที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศวิทยาและอีกด้านยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  ด้านศาสนาที่ประกอบไปด้วยประเพณีการบูชาพระธาตุสัจจะและยังเป็น
การให้สามเณรได้เรียนรู้ด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามหลักค าสอน ให้เป็นคนเก่ง คนดี สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา ได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นไปตามกรอบการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้แก่ 

๑. ก าหนดมาตรฐานการสึกษาของโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
๒. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่มุ่งคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัด

ลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
๓. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์

ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๔. ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๕. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดกการศึกษาของโรงเรียน 
๖. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
๗. จัดท ารายงานประจ าปี เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
๘. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน 
๑. มีผลการประเมินคุณภาพ ตามมารฐานการศึกษา : ระดับคุณภาพด ี

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพดี 
 
 

mailto:ladpoo@hotmail.com
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๒. หลักฐานสนับสนุน 
     โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาของชาติ  
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
โดย ๑) การวางแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ๒) การน าแผนไปปฏิบัติดเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓) การติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๔) มีการบริหารอัตราก าลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษาและดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ๕) มีระบนิเทศภายใน ส่งผลให้โรงเรียนมี
คุณภาพตามมารฐานการศึกษา โดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการจ าเป็นของครูและ
สถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนอย่างมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

 
การจัดการศึกษา 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
 ๑.โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน   

- นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 
- นักเรียน มีการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา 
- นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับการเรียนและชอบมาโรงเรียน 

 ๒.โครงการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนธรรมชาติพระธาตุสัจจะ 
     - ผู้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
     - ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
     - ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

๓.โครงการปฏิบัติธรรม 
- ผู้เรียนมีโอกาสฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมและมีจริยวัตรที่ดีงาม 
- ผู้เรียนมีความเป็นระเบียบวินัยมากข้ึน 
- ผู้เรียนมีจิตใจที่สงบขึ้น 
- ผู้เรียนมีสติอยู่กับปัจจุบันอันเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่ปัญญา 
- ผู้เรียนน าหลักธรรมมาพัฒนาชีวิตและการเรียนอย่างมีความสุข 
๔.โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที ่

 - ผู้เรียนเปิดโอกาสทางการศึกษานอกสถานศึกษามากข้ึน 
 - ผู้เรียนมีก าลังใจในการศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 - ครู นักเรียน สามารถใช้กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและบูรณาการองค์ความรู้ได้ 
          - ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
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สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  
๑.  สภาพทั่วไป 
       ๑.๑   ความเป็นมา 
          เมื่อพ.ศ. ๒๔๔๐  ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖  เมืองเลยได้แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น ๓ อ าเภอ คือ อ าเภอกุดป่อง  (อ าเภอเมืองเลยปัจจุบัน)  อ าเภอท่าลี่  และอ าเภอนากอก  
ปัจจุบันเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดลานช้าง )  และข้ึนอยู่กับมณฑลอุดร  
       ต่อมาในปี พ.ศ.  ๒๔๗๙ ได้เปลี่ยนแปลงแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยแบ่งเขตการ
ปกครองเป็นจังหวัดและอ าเภอ  อ าเภอท่าลี่จึงมีฐานะเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดเลย  
       ปัจจุบันอ าเภอท่าลี่เป็นอ าเภอชายแดนอ าเภอหนึ่งของจังหวัดเลยมีแม่น้ าเหืองเป็นแนวพรมแดน 
ปัจจุบันมีสะพานมิตรภาพน้ าเหืองไทย – ลาว  ที่สามารถเดินทาง  เชื่อมความสัมพันธ์กันได้อย่างถาวร 

๑.๒ ลักษณะทางกายภาพ 
                  ที่ตั้ง  อยู่ห่างจากจังหวัดเลย  ประมาณ  ๔๖  กิโลเมตร ห่างจาก กรุงเทพฯ  ประมาณ   ๕๖๖  
กิโลเมตร มีเนื้อท่ีทั้งหมด  ๖๘๓    ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๙ ของ เนื้อที่จังหวัด หรือมีพ้ืนเป็น
อันดับ  ๘ 
         ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพทั่วไปเป็นภูเขาสลับเนินเขาและที่ราบลุ่ม  

๑.๓ การปกครองและประชากร 
 การปกครอง  แบ่งออกเป็น  ๖  ต าบล  ๔๑  หมู่บ้าน  เทศบาลต าบล  ๑  แห่ง ได้แก่  

เทศบาลต าบลท่าลี่  องค์การบริหารส่วนต าบล  ๕ แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลี่  
องค์การบริหารส่วนต าบล หนองผือ  องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแคม  องค์การบริหารส่วน
ต าบลอาฮี  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ 

         ประชากร  ปี  ๒๕๔๗  รวม   ๒๔,๘๒๕  คน คิดเป็นร้อยละ  ๔.๐๗  ของจังหวัด  มากเป็น
อันดับ  ๙ ของจังหวัด และมี  ๗,๒๖๑  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  ๔.๔๒  ของจังหวัด 

๑.๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ป่าไม้  มีพ้ืนที่ป่าไม้  ๑๐๗,๐๓๑  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๐๗  ของพ้ืนที่อ าเภอ 
 ป่าสงวน  มีพื้นท่ี  ๓๕๐,๔๖๘  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  ๘๒.๑๐  ของพ้ืนที่อ าเภอ                          

ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ต าบลน้ าแคม  ต าบลท่าลี่  และต าบลน้ าทูน 
๑.๕ การคมนาคม 

 ทางบก  มีถนนผ่านพ้ืนที่อ าเภอ  คือ  ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๑ , ๒๐๙๙ , ๒๑๑๕ , 
๒๑๙๕ , ๒๓๙๙ และ  ๓๑๗๕ 

 ทางน้ า   ไม่มี 
๑.๖ สาธารณูปโภค 

 ไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการจ่ายไฟฟ้าได้  ๔๑  หมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ของหมู่บ้านทั้งหมด และเอกชนด าเนินการจ่ายไฟฟ้า  จ านวน    –    หมู่บ้าน 
         ประปา  ประปาส่วนภูมิภาคให้บริการด้านการประปาครอบคลุมผู้ใช้ในเขตอ าเภอท่าลี่จ านวน 
๑,๑๓๙  ราย  ประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๒  แห่ง  ได้แก่  เทศบาลต าบลท่าลี่  จ านวน
ผู้ใช้  ๖๙๘  ราย  และต าบลโคกใหญ่  จ านวนผู้ใช้  ๒๗๓  ราย 

 โทรศัพท์  มีชุมสายจ านวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ  ๙๐๐  คู่สาย  ๘๒๔  เลขหมาย 
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 ไปรษณีย์  มีไปรษณีย์จ านวน ๑  แห่ง    
๒.   สภาพเศรษฐกิจ 

๒.๑การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ท านา  ท าไร่  รองลงมา  ได้แก่  ค้าขาย 
ประกอบอาชีพส่วนตัว  และรับจ้าง  ตามล าดับ 

๒.๒ การเกษตร 
 พ้ืนที่การเกษตรรวมทั้งอ าเภอ  ๒๑๒,๕๒๒  ไร่  คิดเป็นร้อยละ ของพ้ืนที่เกษตรทั้งจังหวัด                  

เป็นพื้นที่นา  ๒๙,๕๘๖  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  ๑๓.๙๒  ของพ้ืนที่เกษตรทั้งอ าเภอ 
        พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่  ข้าวนาปี  มีพ้ืนที่เพาะปลูก ๒๙,๕๘๖  ไร่  มันส าปะหลัง  
๒๓,๐๘๘  ไร่  อ้อย   –   ไร่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ   ๑๕๙,๘๔๘   ไร่  คิดเป็นร้อยละ   ๗๕.๒๑   ของพ้ืนที่
การเกษตรทั้งอ าเภอ 
         การเลี้ยงปศุสัตว์ที่ส าคัญ  ได้แก่  ไก่   โค  เป็ด  หมู  กระบือ  ปลา  และแพะ 

๒.๓ อุตสาหกรรม 
 มีโรงงานอุตสาหกรรม   –   แห่ง  ประเภทโรงงานที่ส าคัญได้แก่   –   จ านวน   –   แห่ง 

๒.๔ การเงิน  การธนาคาร 
 มีสถาบันการเงิน  ๑  แห่ง  ได้แก่  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ สาขาท่าลี่ 

๒.๕ รายได้เฉลี่ยคนต่อคนตอ่ปี  ประมาณ  ๒๕,๙๓๙  บาท  เป็นอันดับ   ๑๔   ของจังหวัด 
 

๓.  สภาพสังคม 
 ๓.๑  การศึกษา 

            มีจ านวนสถานศึกษา   ๒๘   แห่ง  จ านวนห้องเรียน   ๒๕๘   ห้อง  แบ่งเป็น  อาชีวศึกษา   
–   แห่ง  ระดับมัธยมศึกษา   ๑   แห่ง  ระดับประถมศึกษา   ๒๗   แห่ง  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน   ๔๑   แห่ง 

 มีครู  จ านวน   ๒๕๓   คน  นักเรียน  จ านวน   ๓,๙๕๙   คน มีสัดส่วนครู : นักเรียน
นักศึกษา   เท่ากับ  ๑ : ๑๕.๖๕   และสัดส่วนจ านวนห้อง : นักเรียน/นักศึกษาเท่ากับ  ๑ : 
๑๕.๓๔ 

๓.๒ สาธารณสุข 
 สถานบริการสาธารณสุข  ประกอบด้วย  โรงพยาบาลรัฐขนาด  ๓๐  เตียง  ๑  แห่ง 

สถานีอนามัย   ๙  แห่ง  และคลินิก   ๑   แห่ง 
                 บุคลากรทางการแพทย์  ประกอบด้วย แพทย์   ๔   คน  ทันตแพทย์   ๑   คน พยาบาล   
๒๘   คน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ๒๑   คน 
                 สาเหตุส าคัญ  ๓  อันดับแรก  ได้แก่ (๑) โรคทางเดินหายใจส่วนบน  (๒) โรคกล้ามเนื้อและข้อ
ต่อ  (๓)โรคระบบทางเดินอาหาร 

 ผู้ป่วยเอดส์และติดเชื้อมีอาการปี  ๒๕๔๗  จ านวน  ๒๘  ราย  ไม่เปิดเผย  ๑๐  ราย 
๓.๓ คุณภาพชีวิต  (กชช.๒ค.  และ จปฐ.) 
 ระดับการพัฒนาของหมู่บ้านจากข้อมูล  กชช.๒ค. ปี ๒๕๔๘  สภาพการพัฒนาหมู่บ้านใน

ชนบทของอ าเภอท่าลี่  มีหมู่บ้านเร่งพัฒนาอันดับ   ๑   จ านวน   –   มีหมู่บ้านเร่งพัฒนา
อันดับ  ๒  จ านวน   ๔   หมู่บ้าน และเร่งรัดพัฒนาอันดับ  ๓  จ านวน   ๓๗   หมู่บ้าน 
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  จ านวนครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า  ๒๐,๐๐๐  บาทต่อคนต่อปี  จ านวน   ๔,๒๐๔   
ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ   ๘๔.๙๖   ของครัวเรือนทั้งหมด 

 ๓.๔    การจดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน 
       จ านวนประชาชนที่มาจดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจนทั้งสิ้น   ๖,๑๕๗   ราย สูง

เป็นอันดับ   ๙   ของจังหวัด  โดยมีปัญหาอันดับแรก  ได้แก่  ปัญหาที่ดินท ากิน  จ านวน  ๔,๖๖๙  ราย  
รองลงมา  คือปัญหาหนี้สิน จ านวน  ๔,๔๘๙  ราย   
๔.  ลักษณะเด่นของอ าเภอ 
 ๔.๑  เป็นเมืองที่มีความเงียบสงบ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๔.๒ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม   ได้แก่  น้ าตกห้วยไค้  น้ าตกห้วยชะนา  น้ าตกแก่งโสก  
น้ าตกผาน้อย  แก่งโตน  แก่งเต้น  ถ้ าผึ้ง  ต้นมะค่ายักษ์  และสถานที่ส าคัญ  ได้แก่  พระธาตุสัจจะ  สะพาน
มิตรภาพน้ าเหืองไทย – ลาว  ปูชนียสถานพระธาตุมะนาวเดี่ยว    
 ๔.๓ เป็นเมืองการค้าชายแดน  โดยมีจุดผ่านแดนถาวร  ๑  แห่ง  บริเวณสะพานมิตรภาพน้ าเหืองไทย – 
ลาว มูลค่าการค้าชายแดน  ปี  ๒๕๔๘  มีรายได้จากการส่งออกประมาณ  ๔๔๐ ล้านบาท    

 
ซึ่งมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี    
- จุดเด่น 
ผู้เรียนอ่านหนังสือออก รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้  สามารถใช้เทคโนโลยีและแหล่งการ

เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีเจตคติต่ออาชีพที่สุจริต  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
          ผู้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ผู้เรียนน าหลักธรรมมาพัฒนาชีวิตและการเรียนอย่างมีความสุข 
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์  มีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  การนุ่งห่มจีวรเหมาะสมถูกต้องตาม
รูปแบบกายนิยม  สามารถสวดมนต์ ปฏิบัติกิจของสงฆ์ ด้วยการออกบิณฑบาต ท าสมาธิ ท าวัตรเป็นประจ าทุก
วันมีสติอยู่กับปัจจุบันอันเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่ปัญญา 
 

- จุดที่ควรพัฒนา 
          ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ –  ๓ ต้องได้รับการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง ทักษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
นิสัยรักการเรียนรู้เพื่อที่จะมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์และการสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET,B-NET ที่สูงขึ้น โดยศึกษาปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน ศึกษา
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคลในการเรียนรู้และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม  ส่งเสริม
และกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีความรู้และการปฏิบัติอย่างสมดุล 

- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
          ๑. น าข้อมูล สารสนเทศผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา มาร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา
ร่วมกันโดยร่วมกันตั้งค่าเป้าหมายและหาวิธีการพัฒนาให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย มีการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนา มีการติดตามและส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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          ๒. เร่งพัฒนานักเรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการค านวณพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น กว่าปีที่ผ่านมา พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ(O-NET) ให้สูงขึ้นทุกรายวิชา
โดยสร้างความตระหนักและหาวิธีการร่วมกันกันทั้งครู้และนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
- จุดเด่น 

            โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนได้ใช้ระบบการประชุมที่หลากหลายวิธี  เช่น  
การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่ม  เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ท่ีชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  การด าเนินงาน  และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา  และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล  เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

- จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  ควรมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ เพื่อพัฒนางานให้ชัดเจนมากข้ึนและเกิดผลกับผู้เรียนเพิ่มขึ้น 
          ๒.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษา 

๓. ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีโครงการ/กิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึงให้
ชัดเจนมากข้ึน 

 
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีโครงการ/กิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึงให้ชัดเจน

มากขึ้น 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ด ี
  จุดเด่นที่พบ (ผลจากการด าเนินการตามแผนฯ เป็นรูปธรรม ฯลฯ)    

- จุดเด่น 
๑. ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 

          ๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
          ๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
          ๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
          ๕. ครูมีวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย 
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- จุดที่ควรพัฒนา 
          การส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดการเรียน

ในรูปแบบการวิจัย 
 
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

           สถานศึกษาควรพัฒนาครูในด้านการวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตามสภาพและบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้รับการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น : 
แผนปฏิบัติงานที่ ๑   ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ –  ๓ ต้องได้รับการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  

คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง ทักษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  นิสัยรักการเรียนรู้เพ่ือที่จะมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ควรพัฒนาผู้เ รียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ้น โดยศึกษาปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน ศึกษาความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคลในการเรียนรู้และ
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีความรู้
และการปฏิบัติอย่างสมดุล 

แผนปฏิบัติงานที่ ๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติงานที่ ๓  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงการและกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึงให้ชัดเจนมากข้ึน 

แผนปฏิบัติงานที่ ๔  สถานศึกษาควรพัฒนาครูในด้านการวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดท าแผนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามสภาพและบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติงานที่ ๕  ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                           
                                                            

                                                
      ลงชื่อ...........................................................ผู้รายงาน 
                         (พระครูปริยัติเจติยคุณ) 
       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
       วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา รหัสสถานศึกษา ๗๐๔๒๐๘๐๗๑๒ 
ที่ตั้งวัดเลขที ่ ๒๔๙  หมู่ที ่๗  ต าบล ท่าลี่ อ าเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย  รหัสไปรษณีย์ ๔๒๑๔๐  
โทรศัพท๐์๘๙-๙๓๗-๓๓๐๕   โทรสาร -   E - mail  . ladpoo@hotmail.com Website  :  
 
 ประวัติโดยสังเขป 

        โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา  วัดลาดปู่ทรงธรรม  สังกัดส านักเขตกการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เขต ๗ , ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน ๓ ห้องเรียน เป็นโรงเรียนขนาด เล็ก  มีจ านวนนักเรียน ๘๔ รูป  
โรงเรียนมีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการเมื่อวันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ  ๒๕๔๓  ตาม
ใบอนุญาตเลขที่  ๑๐/๒๕๔๓  ปัจจุบันนี้  มีพระครูปริยัติเจติยคุณ เจ้าอาวาสวัดลาดปู่ทรงธรรม/ผู้ รับ
ใบอนุญาต  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน   และมีพระครูอมรธรรมาภิรัต  เป็นผู้จัดการโรงเรียน  
 
      สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  
 ๑.  สภาพทั่วไป 
       ๑.๑   ความเป็นมา 
          เมื่อพ.ศ. ๒๔๔๐  ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖  เมืองเลยได้แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น ๓ อ าเภอ คือ อ าเภอกุดป่อง  (อ าเภอเมืองเลยปัจจุบัน)  อ าเภอท่าลี่  และอ าเภอนากอก  
ปัจจุบันเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดลานช้าง )  และข้ึนอยู่กับมณฑลอุดร  
       ต่อมาในปี พ.ศ.  ๒๔๗๙ ได้เปลี่ยนแปลงแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยแบ่งเขตการ
ปกครองเป็นจังหวัดและอ าเภอ  อ าเภอท่าลี่จึงมีฐานะเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดเลย  
       ปัจจุบันอ าเภอท่าลี่เป็นอ าเภอชายแดนอ าเภอหนึ่งของจังหวัดเลยมีแม่น้ าเหืองเป็นแนวพรมแดน 
ปัจจุบันมีสะพานมิตรภาพน้ าเหืองไทย – ลาว  ที่สามารถเดินทาง  เชื่อมความสัมพันธ์กันได้อย่างถาวร 

๑.๒ ลักษณะทางกายภาพ 
                  ที่ตั้ง  อยู่ห่างจากจังหวัดเลย  ประมาณ  ๔๖  กิโลเมตร ห่างจาก กรุงเทพฯ  ประมาณ   ๕๖๖  
กิโลเมตร มีเนื้อท่ีทั้งหมด  ๖๘๓    ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๙ ของ เนื้อที่จังหวัด หรือมีพ้ืนเป็น
อันดับ  ๘ 
         ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพทั่วไปเป็นภูเขาสลับเนินเขาและที่ราบลุ่ม  

๑.๓ การปกครองและประชากร 
 การปกครอง  แบ่งออกเป็น  ๖  ต าบล  ๔๑  หมู่บ้าน  เทศบาลต าบล  ๑  แห่ง ได้แก่  

เทศบาลต าบลท่าลี่  องค์การบริหารส่วนต าบล  ๕ แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลี่  
องค์การบริหารส่วนต าบล หนองผือ  องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแคม  องค์การบริหารส่วน
ต าบลอาฮี  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ 

mailto:ladpoo@hotmail.com
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         ประชากร  ปี  ๒๕๔๗  รวม   ๒๔,๘๒๕  คน คิดเป็นร้อยละ  ๔.๐๗  ของจังหวัด  มากเป็น
อันดับ  ๙ ของจังหวัด และมี  ๗,๒๖๑  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  ๔.๔๒  ของจังหวัด 

๑.๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ป่าไม้  มีพ้ืนที่ป่าไม้  ๑๐๗,๐๓๑  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๐๗  ของพ้ืนที่อ าเภอ 
 ป่าสงวน  มีพื้นท่ี  ๓๕๐,๔๖๘  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  ๘๒.๑๐  ของพ้ืนที่อ าเภอ                          

ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ต าบลน้ าแคม  ต าบลท่าลี่  และต าบลน้ าทูน 
๑.๕ การคมนาคม 

 ทางบก  มีถนนผ่านพ้ืนที่อ าเภอ  คือ  ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๑ , ๒๐๙๙ , ๒๑๑๕ , 
๒๑๙๕ , ๒๓๙๙ และ  ๓๑๗๕ 

 ทางน้ า   ไม่มี 
๑.๖ สาธารณูปโภค 

 ไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการจ่ายไฟฟ้าได้  ๔๑  หมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ของหมู่บ้านทั้งหมด และเอกชนด าเนินการจ่ายไฟฟ้า  จ านวน    –    หมู่บ้าน 
         ประปา  ประปาส่วนภูมิภาคให้บริการด้านการประปาครอบคลุมผู้ใช้ในเขตอ าเภอท่าลี่จ านวน 
๑,๑๓๙  ราย  ประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๒  แห่ง  ได้แก่  เทศบาลต าบลท่าลี่  จ านวน
ผู้ใช้  ๖๙๘  ราย  และต าบลโคกใหญ่  จ านวนผู้ใช้  ๒๗๓  ราย 

 โทรศัพท์  มีชุมสายจ านวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ  ๙๐๐  คู่สาย  ๘๒๔  เลขหมาย 
 ไปรษณีย์  มีไปรษณีย์จ านวน ๑  แห่ง    

๒.   สภาพเศรษฐกิจ 
๒.๑การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ท านา  ท าไร่  รองลงมา  ได้แก่  ค้าขาย 

ประกอบอาชีพส่วนตัว  และรับจ้าง  ตามล าดับ 
๒.๒ การเกษตร 
 พ้ืนที่การเกษตรรวมทั้งอ าเภอ  ๒๑๒,๕๒๒  ไร่  คิดเป็นร้อยละ ของพ้ืนที่เกษตรทั้งจังหวัด                  

เป็นพื้นที่นา  ๒๙,๕๘๖  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  ๑๓.๙๒  ของพ้ืนที่เกษตรทั้งอ าเภอ 
        พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่  ข้าวนาปี  มีพ้ืนที่เพาะปลูก ๒๙,๕๘๖  ไร่  มันส าปะหลัง  
๒๓,๐๘๘  ไร่  อ้อย   –   ไร่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ   ๑๕๙,๘๔๘   ไร่  คิดเป็นร้อยละ   ๗๕.๒๑   ของพ้ืนที่
การเกษตรทั้งอ าเภอ 
         การเลี้ยงปศุสัตว์ที่ส าคัญ  ได้แก่  ไก่   โค  เป็ด  หมู  กระบือ  ปลา  และแพะ 

๒.๓ อุตสาหกรรม 
 มีโรงงานอุตสาหกรรม   –   แห่ง  ประเภทโรงงานที่ส าคัญได้แก่   –   จ านวน   –   แห่ง 

๒.๔ การเงิน  การธนาคาร 
 มีสถาบันการเงิน  ๑  แห่ง  ได้แก่  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ สาขาท่าลี่ 

๒.๕ รายได้เฉลี่ยคนต่อคนตอ่ปี  ประมาณ  ๒๕,๙๓๙  บาท  เป็นอันดับ   ๑๔   ของจังหวัด 
 
 
 
 



๑๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

๓.  สภาพสังคม 
 ๓.๑  การศึกษา 

            มีจ านวนสถานศึกษา   ๒๘   แห่ง  จ านวนห้องเรียน   ๒๕๘   ห้อง  แบ่งเป็น  อาชีวศึกษา   
–   แห่ง  ระดับมัธยมศึกษา   ๑   แห่ง  ระดับประถมศึกษา   ๒๗   แห่ง  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน   ๔๑   แห่ง 

 มีครู  จ านวน   ๒๕๓   คน  นักเรียน  จ านวน   ๓,๙๕๙   คน มีสัดส่วนครู : นักเรียน
นักศึกษา   เท่ากับ  ๑ : ๑๕.๖๕   และสัดส่วนจ านวนห้อง : นักเรียน/นักศึกษาเท่ากับ  ๑ : 
๑๕.๓๔ 

๓.๒ สาธารณสุข 
 สถานบริการสาธารณสุข  ประกอบด้วย  โรงพยาบาลรัฐขนาด  ๓๐  เตียง  ๑  แห่ง 

สถานีอนามัย   ๙  แห่ง  และคลินิก   ๑   แห่ง 
                 บุคลากรทางการแพทย์  ประกอบด้วย แพทย์   ๔   คน  ทันตแพทย์   ๑   คน พยาบาล   
๒๘   คน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ๒๑   คน 
                 สาเหตุส าคัญ  ๓  อันดับแรก  ได้แก่ (๑) โรคทางเดินหายใจส่วนบน  (๒) โรคกล้ามเนื้อและข้อ
ต่อ  (๓)โรคระบบทางเดินอาหาร 

 ผู้ป่วยเอดส์และติดเชื้อมีอาการปี  ๒๕๔๗  จ านวน  ๒๘  ราย  ไม่เปิดเผย  ๑๐  ราย 
๓.๓ คุณภาพชีวิต  (กชช.๒ค.  และ จปฐ.) 
 ระดับการพัฒนาของหมู่บ้านจากข้อมูล  กชช.๒ค. ปี ๒๕๔๘  สภาพการพัฒนาหมู่บ้านใน

ชนบทของอ าเภอท่าลี่  มีหมู่บ้านเร่งพัฒนาอันดับ   ๑   จ านวน   –   มีหมู่บ้านเร่งพัฒนา
อันดับ  ๒  จ านวน   ๔   หมู่บ้าน และเร่งรัดพัฒนาอันดับ  ๓  จ านวน   ๓๗   หมู่บ้าน 

  จ านวนครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า  ๒๐,๐๐๐  บาทต่อคนต่อปี  จ านวน   ๔,๒๐๔   
ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ   ๘๔.๙๖   ของครัวเรือนทั้งหมด 

 ๓.๔    การจดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน 
       จ านวนประชาชนที่มาจดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจนทั้งสิ้น   ๖,๑๕๗   ราย สูง

เป็นอันดับ   ๙   ของจังหวัด  โดยมีปัญหาอันดับแรก  ได้แก่  ปัญหาที่ดินท ากิน  จ านวน  ๔,๖๖๙  ราย  
รองลงมา  คือปัญหาหนี้สิน จ านวน  ๔,๔๘๙  ราย   
๔.  ลักษณะเด่นของอ าเภอ 
 ๔.๑  เป็นเมืองที่มีความเงียบสงบ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๔.๒ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม   ได้แก่  น้ าตกห้วยไค้  น้ าตกห้วยชะนา  น้ าตกแก่งโสก  
น้ าตกผาน้อย  แก่งโตน  แก่งเต้น  ถ้ าผึ้ง  ต้นมะค่ายักษ์  และสถานที่ส าคัญ  ได้แก่  พระธาตุสัจจะ  สะพาน
มิตรภาพน้ าเหืองไทย – ลาว  ปูชนียสถานพระธาตุมะนาวเดี่ยว    
 ๔.๓ เป็นเมืองการค้าชายแดน  โดยมีจุดผ่านแดนถาวร  ๑  แห่ง  บริเวณสะพานมิตรภาพน้ าเหืองไทย – 
ลาว มูลค่าการค้าชายแดน  ปี  ๒๕๔๘  มีรายได้จากการส่งออกประมาณ  ๔๔๐ ล้านบาท    
  
 
 
 



๑๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

โครงสร้างการบริหาร 
         โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา   แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4 ด้าน แบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานเป็น ๔ ด้าน  ได้แก่ ๑. ด้านการบริหารวิชาการ  ๒. ด้านการบริหารงบประมาณ  ๓. ด้านการ
บริหารงานบุคคล  ๔. ด้านการบริหารทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบSchool – 
Based  Management : SBM หรือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ด้านการบริหารทัว่ไป ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารวชิาการ 

๑. การด าเนินงานธุรการ 
๒. การประสานและพัฒนา เครือข่าย

การศึกษา 
๓. การจัดระบบการบริหารและ

พัฒนาองค์กร 
๔. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 
๕. การดูแลอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดล้อม 
๖. การรับนักเรียน 
๗. การส่งเสริมและประสานงาน

การศึกษาในระบบนอกระบบ 
และตามอัธยาศัย 

๘. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๙. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
๑๐. การส่งเสริมสนับสนุนและ

ประสานงานการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบัน สังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

๑๑. งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ี
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 

๑๒. งานบริการสาธารณะ 
 
 
 
 

๑. การจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ 

๒. การจัดสรรงบประมาณ 
๓. การตรวจสอบติดตาม 

ประเมินผลและรายงานผลการ
ใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

๔. การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 

๕. การบริหารการเงิน 
๖. การบริหารบัญชี 
๗. การบริหารพัสดุและ ครุภัณฑ ์
 
 
 
 

๑. การวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 

๒. การสรรหาและการบรรจุ แต่งต้ัง 
๓. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ 
๔. วินัยและการรักษาวินัย 
๕. การออกจากราชการ 
๖. การลาทุกประเภท 
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานและ

หมายเหตุประจ าวัน 
๘. การส่งเสริมสวัสดิการบุคคล 
๙. การพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
๑๐. การจัดระบบและการจัดท า

ทะเบียนประวัติ 
๑๑. งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
๑๒. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๓. การจัดระบบการควบคุมใน

หน่วยงาน 
๑๔. งานส่งเสริมงานกิจการ  นักเรียน 

 
 

 
 
 
 

๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. การพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ 
๓. การวัดผลประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน 
๔. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
๕. การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยี 
๖. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
๗. การนิเทศการศึกษา 
๘. การแนะแนวการศึกษา 
๙. การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑๐. การส่งเสริมความรู้ด้าน   วิชาการ

แก่ชุมชน 
๑๑. การประสานความร่วมมือในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
๑๒. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่บุคคล   ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น
ท่ีจัดการศึกษา 

๑๓. งานพัฒนาระบบและ เครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 

๑๔. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๕. งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑๖. งานบรรณารักษ์ 

 

รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 



๑๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน 
 
 ปรัชญา : ปญฺญา โลกสฺมึ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก) 
 
          ปณิธาน : มุ่งม่ันพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นศาสนทายาทท่ีดีและมีความรู้ คู่คุณธรรม  น าพาสังคม 
 
 วิสัยทัศน์ : โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นศาสนทายาทที่ดี ก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี มีคุณธรรม น าความรู้ สู่พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ :  ๑. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นศาสนทายาทที่ดี 
              ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
              ๓. จัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
              ๔. จัดกระบวนการเรียนการสอนและเน้นความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
อย่างมั่นคงและด าเนินด้วยความพอเพียง 

 
  อัตลักษณ์โรงเรียน “ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
 
  เอกลักษณ์โรงเรียน  “ เกษตรโรงเรียน  หลากหลายไม้นานาพันธุ์” 
 
 
 

 
 

ตราโรงเรียน 
 
 
 
 



๑๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ที ่ ชื่อ อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขาวิชา 
ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมาย
เหตุ 

๑ พระครูอมรธรรมาภิรัติ ๘๘ ผู้จัดการ ป.ตรี พระพุทธศาสนา   
๒ พระครูปริยัติเจติยคุณ ๕๔ ผู้อ านวยการ ป.โท ค.ม.สาขาพุทธ

บริหาร
การศึกษา 

  

๓ นายประจวบ  สุดน้อย ๕๑ รองผู้อ านวยการ ป.โท พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระภาษาไทย  
๔ นายสุชาติ  สุดน้อย ๔๙ ครูประจ าการ ป.ตรี การสอน

ภาษาไทย 
ครูประจ าชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา/
การงานอาชีพฯ 

 

๕ นางสาวนันทวัน  อันชื่น ๓๒ ธุรการโรงเรียน/
ครูประจ าการ 

ป.ตรี การจัดการ
ทั่วไป 

ครูประจ าชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
กลุ่มสาระสุขศึกษา/
ศิลปะ/วิทยาศาสตร์ 

 

๖ นางสาวสุธิษา  ชอบ
สาร 

๔๑ เจ้าหน้าที่คอมฯ/ 
ครูประจ าการ 

ป.ตรี รัฐศาสตร์ ครูประจ าชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ/
คณิตศาสตร์ 

 

๗ นายมนตรี  อดใจ ๔๓ เจ้าหน้าที่
บรรณารักษ์ 

ป.ตรี รัฐศาสตร์   

๘ นางสุนาด  สุดน้อย ๓๘ นักวิชาการ ป.ตรี สหวิทยาการ
เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๙ พระมหาชวพจน์  ชวโน ๕๒ ครูบาลี ป.โท จริยศาสตร์
ศึกษา 

ครูบาลี  

๑๐ นายภินโย  สุดน้อย ๔๒ นักการภารโรง ม.3    

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 ๓.๑  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด  ๘๔ รูป แยกเป็น  

 
ชั้น 

จ านวน 
วันที่

จัดการ
เรียนการ

สอน 

รายการ 

 
หมายเหตุ 

จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จ านวนคร ู
รูป/คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐๐ ๓๘ ๑ ๕  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๐๐ ๒๒ ๑ ๕  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐๐ ๒๔ ๑ ๕  

รวม ๒๐๐ ๘๔ ๓ ๕  
รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ๘๔ ๓ ๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

1, 10%

6, 60%

3, 30% ต่ ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก



๑๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

          ๓.๒ 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. ห้องพระ ๑ 

๑๐. ห้องน้ า/ห้องสุขา ๑๐ 
๑๑. อ่ืนๆ(เกษตรผสม) ๑ 

 
๓.๔ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๓ 

 ๓.๔.๑ แหล่งเรียนรู้ภายใน 

ข้อ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง 
(๑) 
(๒) 
(๓) 
(๔) 
(๕) 
(๖) 
(๗) 
(๘) 

ห้องเรียนอัจฉริยะ ตลอดปีการศึกษา 
ห้องพยาบาล ๕๐ 
แหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนธรรมชาติพระธาตุสัจจะ ตลอดปีการศึกษา 
ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 
บอร์ดความรู้หน้าห้องเรียน ตลอดปีการศึกษา 
ห้องสหกรณ ์ ตลอดปีการศึกษา 
เรือนเลี้ยงไก่  เป็ด  ปลา  หนู  วัว ตลอดปีการศึกษา 
อ่ืนๆ - 

 

 ๓.๔.๑ แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ข้อ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง 
(๑) 
(๒) 
(๓) 
(๔) 
(๕) 
(๖) 
(๗) 

แก่งโตน ๒ 
วัดพระธาตุอุโมงค์ ๑ 
วัดพระธาตุมะนาวเดี่ยว ๑ 
ศูนย์โอท็อปองค์กรบริหารส่วนต าบลท่าลี่ ๒ 
วัดพระธาตุศรีสองรัก ๑ 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ๑ 

(๘) ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย ๑ 



๑๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

๓.๕ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๓.๕.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้  

นักเรีย
น 

ที่ได้ ๓ 
ขึ้นไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ 

ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

จ านวน ร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๘๔ ๑๕ ๑๒ ๑๘ ๑๖ ๑๔ ๔ ๕ ๒.๖๙ ๔๕ ๕๓.๕
๗ 

๒. คณิตศาสตร์ ๘๔ ๑๕ ๙ ๑๘ ๑๖ ๑๔ ๑๒ ๐ ๒.๕๘ ๔๒ ๕๐.๐
๐ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๘๔ ๑๓ ๑๑ ๑๖ ๑๖ ๑๓ ๑๔ ๑ ๒.๕๙ ๔๐ ๔๗.๖
๒ 

๔. สังคมศึกษาฯ ๘๔ ๒๐ ๑๕ ๑๗ ๑๒ ๑๔ ๔ ๒ ๒.๙๗ ๕๒ ๖๑.๙
๐ 

๕. สุขศึกษาฯ ๘๔ ๑๖ ๑๘ ๑๔ ๑๑ ๑๓ ๗ ๕ ๒.๘๓ ๔๘ ๕๗.๑
๔ 

๖. ศิลปะ ๘๔ ๑๗ ๑๕ ๑๘ ๑๓ ๑๐ ๘ ๓ ๒.๘๘ ๕๐ ๕๙.๕
๒ 

๗. การงานอาชีพฯ ๘๔ ๑๕ ๑๙ ๑๖ ๑๒ ๑๕ ๔ ๓ ๒.๙๐ ๕๐ ๕๙.๕
๒ 

๘.ภาษาต่างประเทศ ๘๔ ๗ ๑๒ ๒๔ ๑๘ ๑๕ ๗ ๑ ๒.๕๘ ๔๓ ๕๑.๑
๙ 

๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรมมะ, กระทู้
ธรรม,ภาษาบาลี) 

๘๔ ๑๖ ๑๒ ๑๘ ๑๐ ๘ ๑๘ ๒ ๒.๗๔ ๔๖ ๕๔.๗
๖ 

รวม ๗๕๖ ๑๓
๔ 

๑๒
๓ 

๑๕
๙ 

๑๒
๔ 

๑๑
๖ 

๗๘ ๒๒ ๓.๒๘ ๔๑๖ ๕๕.๐
๓ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๗.
๗๒ 

๑๖.
๒๗ 

๒๑.
๐๓ 

๑๖.
๔๐ 

๑๕.
๓๔ 

๑๐.
๓๒ 

๒.๙
๑ 

   

 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๕๕.๐๓ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๔๔.๙๗ 



๒๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๔.๑ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๔.๑.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

วิชา จ านวนคน ร้อยละ 
(๑) ภาษาไทย ๗ ๒๙.๑๗ 
(๒) คณิตศาสตร์ ๕ ๒๐.๘๓ 
(๓) วิทยาศาสตร์ ๒ ๘.๓๓ 
(๔) สังคมศึกษา ๖ ๒๕ 
(๕) สุขศึกษา ๙ ๓๖ 
(๖) ศิลปะ ๓ ๑๒.๕ 
(๗) การงานอาชีพ ๗ ๒๙.๑๗ 
(๘) ภาษาต่างประเทศ ๕ ๒๐.๘๓ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

416, 55%
340, 45%

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี 
(2.5)

แผนภมูิแสดงร้อยละของผู้เรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ๘  กลุม่
สาระการเรียนรู้ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  แตล่ะรายวิชาระดับ ๓ ขึ้นไป  

55.03, 50%54, 50%

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึง
ค่อนข้างดี (2.5)



๒๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

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

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดส านักงาน

พระพุทธฯ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาไทย ๓๓.๓๓ ๕๑.๒๒ ๔๑.๖๓ ๕๔.๒๙ 
(๒) คณิตศาสตร์ ๑๗.๗๘ ๒๔.๔๔ ๒๐.๐๕ ๒๕.๔๖ 
(๓) วิทยาศาสตร์ ๒๗.๐๗ ๒๙.๑๙ ๒๖.๕๕ ๒๙.๘๙ 
(๔) ภาษาอังกฤษ ๒๕.๕๖ ๓๑.๕๕ ๒๖.๓๔ ๓๔.๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

49.59

17.78

27.07 25.56

51.22

24.44

29.19
31.55

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

แผนภูมิแสดง 
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O - NET ม.๓ 



๒๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

๕.๑.๓ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านพระพุทธศาสนา  B - NET ม.๓  
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดส านักงาน

กลุ่ม 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาบาลี ๒๔.๔๔ ๓๐.๙๕ ๓๑.๑๙ ๓๒.๑๑ 
(๒) ธรรมะ ๓๓.๘๙ ๓๒.๖๐ ๓๑.๗๕ ๓๓.๒๑ 
(๓) พุทธประวัติ ๒๗.๕๖ ๓๐.๘๑ ๓๑.๔๑ ๓๒.๓๖ 
(๔) วินัย ๒๗.๕๖ ๓๐.๐๔ ๓๐.๐๑ ๓๐.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.3

32.89

27.56 27.56

2.4

32.6
30.81 30.0431.1 31.75 30.72 30.01

32.11 33.21 32.36

4

0

5

10

15

20

25

30

35

ภาษาบาลี ธรรมะ พุทธประวัติ วินัย

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัดส านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

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   
          สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็น
เรื่องส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกรูปอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ พัฒนาครู
ทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้น ได้แก่ ห้องสมุด ห้องเรียนอัจฉริยะ (smartclassroom) 
รวมถึงมีแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนธรรมชาติพระธาตุสัจจะ ครูทุกรูป/คน ร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 
          นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ ที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยทางโรงเรียนได้มีนโยบายที่จะมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดี  สืบ
ทอดพระพุทธศาสนา เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม  ตามหลักพระธรรมวินัย โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
โครงการปฏิบัติธรรม  เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักปริยัติ ปฏิบัติ  น าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติและเผยแผ่สู่สังคม รวมถึงได้มีการแนะแนวและดูแลสุขภาพจิตของผู้เรียน  น าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนมีการเรียนรู้ในโลกกว้างและเพ่ิมเวลาในการเรียนรู้
อาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  
 
             ๒. ผลการด าเนินงาน 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น สามารถอ่าน
ออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ รู้จักวางแผนสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนก
แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น ร่วมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ ออกก าลังกาย
โดยการเดินบิณฑบาตเป็นกิจวัตร กวาดลานวัด ปฏิบัติตามกิจของสงฆ์ได้ ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของ
สถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ระหว่างวัย  
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๓. จุดเด่น 
     ผู้เรียนอ่านหนังสือออก รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้  สามารถใช้เทคโนโลยีและแหล่งการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีเจตคติต่ออาชีพที่สุจริต  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
          ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์  มีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  การนุ่งห่มจีวร
เหมาะสมถูกต้องตามรูปแบบกายนิยม  สามารถสวดมนต์ ปฏิบัติกิจของสงฆ์ ด้วยการออกบิณฑบาต ท าสมาธิ 
ท าวัตรเป็นประจ าทุกวัน 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
          ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ –  ๓ ต้องได้รับการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง ทักษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
นิสัยรักการเรียนรู้เพ่ือที่จะมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น โดย
ศึกษาปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน ศึกษาความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคลในการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีความรู้และการ
ปฏิบัติอย่างสมดุล 
๕. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
          ๑. น าข้อมูล สารสนเทศผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา มาร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา
ร่วมกันโดยร่วมกันตั้งค่าเป้าหมายและหาวิธีการพัฒนาให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย มีการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนา มีการติดตามและส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
          ๒. เร่งพัฒนานักเรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการค านวณพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น กว่าปีที่ผ่านมา พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ(O-NET) ให้สูงขึ้นทุกรายวิชา
โดยสร้างความตระหนักและหาวิธีการร่วมกันกันทั้งครู้และนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย การปฏิรูปการศึกษา การจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
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ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรจากการ
จัดการเรียนการสอนโดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

นอกจากนี้ยังด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดท าโครงการ
พัฒนาบุคลากรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง จัดอบรม สัมมนาศึกษาดูงานของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มบริหาร ปีละ ๑ ครั้ง ให้บุคลากร
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลให้มีความหลากหลายตามสภาพจริงจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองแต่ละบุคคล 

ในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ บริเวณ
โรงเรียนสะอาดสวยงามปลอดภัยร่มรื่น มีที่พักผ่อนเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ 
 
๒.  ผลการด าเนินงาน 

๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาการของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๒.๓  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม  เป็นระบบและต่อเนื่อง  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิ
บาล และแนวคิดคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์  ส่งผล
ให้สถานศึกษามีสื่อ  และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
๓. จุดเด่น 
            โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนได้ใช้ระบบการประชุมที่หลากหลายวิธี  เช่น  
การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่ม  เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ท่ีชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่
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สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  การด าเนินงาน  และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา  และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล  เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความ
เชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อลดความซ้ าซ้อน 

 
๕.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีโครงการ/กิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึงให้ชัดเจน
มากขึ้น 
 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  : ดี 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได้มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดี โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning  ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน (Project-
based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนและ
รายวิชาเพ่ิมเติมที่ตรงกับความต้องการและความสนใจ การสอนแบบบูรณการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบ 
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนให้ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียน ให้ครูได้
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการออกแบบกิจกรรการเรียนรู้และสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
          นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ ที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยทางโรงเรียนได้มีนโยบายที่จะมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดี  สืบ
ทอดพระพุทธศาสนา เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม  ตามหลักพระธรรมวินัย โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
โครงการปฏิบัติธรรม  เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักปริยัติ ปฏิบัติ  น าหลักธรรมทา ง
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติและเผยแผ่สู่สังคม รวมถึงได้มีการแนะแนวและดูแลสุขภาพจิตของผู้เรียน  น าภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนมีการเรียนรู้ในโลกกว้างและเพ่ิมเวลาในการเรียนรู้
อาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
           
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน   

- นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 
- นักเรียน มกีารแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา 
- นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับการเรียนและชอบมาโรงเรียน 
 

โครงการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนธรรมชาติพระธาตุสัจจะ 
     - ผู้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
     - ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
     - ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

- สถานศึกษามีการประเมินผลงานและน าผลการประเมินไปปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการปฏิบัติธรรม 
- ผู้เรียนมีโอกาสฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมและมีจริยวัตรที่ดีงาม 
- ผู้เรียนมีความเป็นระเบียบวินัยมากข้ึน 
- ผู้เรียนมีจิตใจที่สงบขึ้น 
- ผู้เรียนมีสติอยู่กับปัจจุบันอันเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่ปัญญา 
- ผู้เรียนน าหลักธรรมมาพัฒนาชีวิตและการเรียนอย่างมีความสุข 

 
โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอนสถานที่ 
 - ผู้เรียนเปิดโอกาสทางการศึกษานอกสถานศึกษามากข้ึน 
 - ผู้เรียนมีก าลังใจในการศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 - ครู นักเรียน สามารถใช้กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและบูรณาการองค์ความรู้ได้ 
 - ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
          ผลการประเมินคุณภาพมาฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดี โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตามมาตรฐาน 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
          ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ครูของ
ทุกกลุ่มสาระ ท าการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงพัฒนาคุณภาพการศึกษารายบุคคลระหว่าง
ครูผู้สอนกับหัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้ากลุ่มสาระกับรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและผู้อ านวยการโงเรียน
ตามล าดับ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของ
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หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ประเมินได้จากการตรวจแผนการ
เรียนรู้รายวิชา มีการนิเทศการสอนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ทั้งภาคเรียนที ่๑ และภาคเรียนที่ ๒  
          ๒. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูทุกกลุ่มสาระเรียนรู้โดยใช้

เทคโนโลยีสาระสนเทศ Application for Education ทั้งในส่วนของ Apple Application และ Google  
Application  ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือสอดคล้องกับการเป็นห้องเรียน Smart Classroom 

          ๓. มีการบริหารจัดการเชิงบวก ครูจัดสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปออย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวกเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุข ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ โดยครูเตรียมและ
วางแผนการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ิมแรงจูงใจระหว่างเรียนรู้ด้วย
วิธีการต่างๆภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรีนไว้อย่างดี มีความ
สะดวกสบายออย่างมาก รวมถึงการด าเนินงานแนะแนว ที่ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนทางด้านการ
เรียนและด้านพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบหลากหลาย  

         ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล การ
ประเมินพฤติกรรมนักเรียน การประเมินความรู้โดยการแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน
แลพน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน อีกท้ังยังมีการท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ 

 
๓. จุดเด่น 

๑. ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
          ๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
          ๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
          ๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
          ๕. ครูมีวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
          การส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้

แก้ผู้เรียนในรูปแบบงานวิจัย 
 
๕. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
           สถานศึกษาควรพัฒนาครูในด้านการวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตามสภาพและบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้รับการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

 

 



๒๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม 

 ๑. ระดับคุณภาพ ดี 

 ๒. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
คุณภาพของผู้เรียน 
-  ผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
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  ดี 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเลิศ 

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

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได้ 
ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 



๓๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

ดี 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

ภาคผนวก 
 

๑. ประกาศโรงเรียนโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. ค าสั่งคณะท างานรายงานประจ าปีฯ  (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๓. หลักฐาน ข้อมูลส าคัญท่ีแสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
๔. ภาพกิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



๓๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
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 และถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓  และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพ คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปรวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของ
สถานศึกษา โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยาจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

    ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                     
        (พระครูปริยัติเจติยคุณ)                            (พระครูอมรธรรมาภิรัต) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา          ประธานคณะกรรมการโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 
 
 
 



๓๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
ฉบับลงวันที่ ๒๖ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 มาตรฐานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓  
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)  การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก 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 
        ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
       ๒.๖  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 



๓๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

ค าสั่ง โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
ที่      ๑ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ตามท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการใช้มาตรการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ก าหนดระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา และใช้มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษาท่ีต้องการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา จึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาต่อไป  
  เพ่ือให้การด าเนินงานในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา จึงขอแต่งตั้ง
คณะท างาน ดังนี้                     
                      ๑.  พระครูปริยัติเจติยคุณ     ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธาน 
                      ๒.  นายประจวบ  สุดน้อย     รองประธานกรรมการ 
                      ๓.  นายสชุาติ   สุดน้อย        กรรมการ 
                      ๔.  นายมนตรี  อดใจ           กรรมการ 
                      ๕.  นางสาวสุธิษา  ชอบสาร   กรรมการ 
                      ๖.  นางสาวนันทวัน  อันชื่น   กรรมการ/เลขานุการ 
            ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามค าสั่ง
ให้คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสะดวกในการใช้งานในการด าเนินงานของโรงเรียน ให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายใน วันที่ ๓๐ เมษายน พศ.   ๒๕๖๔ 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๖  เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
                                     สั่ง  ณ  วันที่    ๒๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

                                                            
                               (พระครูปริยัติเจติยคุณ) 

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 
 
 
 
 

 



๓๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน  

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

 มติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน 
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
ของโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา แล้ว 
 การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  คณะกรรมการสถานศึกษา 
ได้ให้ความเห็นชอบ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
      
 
 
 
 

      
             (พระครูอมรธรรมาภิรัต) 
             ประธานคณะกรรมการโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 

                                                       วันที่ ๒๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

ความส าเร็จ / ความภาคภูมิใจ 
 
๑. โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายในโครงการพัฒนารูปแบบการขยายเครือข่ายการปฏิรูปการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพโรงเรียน สู่มาตรฐานชาติ  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 
๒. โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  ตัวอย่าง  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๔๗  ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  ๗  (ขอนแก่น, เลย, หนองบัวล าภู) 
 
๓. โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  ตัวอย่าง  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๔๘  ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  ๗  (ขอนแก่น, เลย, หนองบัวล าภู) 
 
๔.   โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  ดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๔๙  ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี  ๗  (ขอนแก่น, เลย, หนองบัวล าภู) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

๑.   โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายในโครงการพัฒนารูปแบบการขยายเครือข่ายการปฏิรูป
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพโรงเรียน สู่มาตรฐานชาติ  เมื่อ  พ.ศ.  
๒๕๔๖ 

 
 

๒.   โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  ตัวอย่าง  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๔๗  ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  ๗  (ขอนแก่น, เลย, 
หนองบัวล าภู) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

 
๓.   โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  ตัวอย่าง  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๔๘  ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  ๗  (ขอนแก่น, เลย, 
หนองบัวล าภู) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.   โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  ดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา  
2549  ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี  7  (ขอนแก่น, เลย, หนองบัวล าภู) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 



๔๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

 

 
 

กิจกรรมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ไข่ เพื่อเป็นอาหารกลางวัน 
(แหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนธรรมชาติ) 

 
 

 



๔๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

กิจกรรมเลี้ยงวัว 
(แหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนธรรมชาติ) 

 
 
 
 

 
  
 
 
 



๔๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

กิจกรรม การเกษตรโรงเรียน 
(แหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนธรรมชาติ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



๔๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

กิจกรรม เลี้ยงปลา 
(แหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนธรรมชาติ) 

 
 
 

 
 
 
 



๔๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

กิจกรรม สานสัมพันธ์ชุมชน 

 
 
 

 
 
 
 



๔๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

กิจกรรม  เยี่ยมบ้านนักเรียน 
(ระบบดูแลช่วยเหลือดูแลนักเรียน) 

 
 

 
 
 

 



๔๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน 
(ระบบดูแลช่วยเหลือดูแลนักเรียน) 

 
 

 
 

 



๔๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

กิจกรรม ตรวจสุขภาพ 

 
 
 

 
 
 
 



๔๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

คัดกรอง นักเรียนก่อนท ากิจกรรมไหว้พระสวดมนต์/ห้องเรียน 

 

 
 
 
 
 



๔๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

รับการประเมินภายในสถานศึกษา 

 
 
 

 
  

 
 
 
 



๕๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

กิจกรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



๕๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

โครงการอบรมระดับคุณภาะผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)และด้านพระพุทธศาสนา
(B-NET) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยวิทยาเขตอิสาน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
  
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ทางการศึกษา เข้าอบรมโครงการ “การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัด
เลย   สู่การปฏิบัติ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนใบบุญแกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



๕๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

น าตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมอบรมโครงการ ช่างสิบหมู่สู่ท้องถิ่น 
 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์ (วัดธาตุพระอารามหลวง ต.แดงใหญ่ อ.เมืองของแก่น จ.ขอนแก่น) 

 

 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 



๕๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อสอดคล้องกบัการเป็นห้องเรียน Smart Classroom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๕๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 
 

คิวอาร์โค้ดรายงานประเมินตนเองโรงเรียนวัดลาดปูท่รงธรรมวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


