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บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ของโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 
ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 

กองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
-------------------------------------------------- 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ครั้งที่  ๐๑/
๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒๖  เดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประจ าปีของ
สถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ของโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษาแล้ว 

เห็นชอบในการรายงานประจ าปีของสถานศึกษาประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยมติเป็น 
เอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้ 

 
 
     (ลงชื่อ) 
        ( พระครูสุตคุณาลงกรณ ์ ) 
       ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 
 
 
     (ลงชื่อ)  
          ( พระครูปลัดยง  นิติสาโร ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 
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ค าน า 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒๕๖๑) ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี
ที่ผ่านมา เพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผน และตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผน ต่อระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ขอขอบคุณ คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกรูป ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 

 
 

               โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 
         ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 

วันที ่ ๒๖ เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
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สารบัญ 
           หน้า 

ค าน า  
บทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง                                                                               ๕ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                                                                          ๙         
      ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                                                          ๒๖ 
   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
   มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ                                           ๔๕ 
 ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก : สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆแบบย่อ ๆ   ๔๙  
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บทสรุปของผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 ชื่อโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ๒๕๗ ถนนเจริญรัฐ  วัดศรีบุญเรือง อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 
สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม       
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๗  (ขอนแก่น เลย และหนองบัวล าภู)   โทรศัพท์ ๐-๔๒๘๓-๒๑๘๕    
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ผู้บริหาร  ๒  รูป/คน  ครู  ๗  รูป/คน    
นักเรียน  ๘๙  รูป     นักเรียนที่มีความพิเศษ........-........คน โรงเรียนมีเนื้อที่  ๕  ไร่ 
ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน พระครูปลัดยง  นิติสาโร  อายุ  ๔๖ ปี  โทรศัพท ์๐๘๓-๓๖๓-๐๑๒๘ e-mail – 
yongnitisoro@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ ปี ๒๕๕๘  รวม  ๖  ปี 

 
สภาพบริบทโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 
 โรงเรียนได้ด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยจัดท าโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯสถานศึกษามี
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และ
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการ
จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถ 

การจัดการศึกษา 
 ในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มี
แหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart classroom ครูในสายชั้น
เดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  
สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และมีการเรียนรู้ ในโลกกว้าง การเข้าไป
ศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาจัดกิจกรรมสถานศึกษาให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด และ
ถวายความรู้วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาชีพต่างๆที่ชุมชนได้จัดท าขึ้น เป็นต้น 
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ซึ่งมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
- จุดเด่น 
  นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ รับฟังค าสั่งสอนของ ครู-

อาจารย์ และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน นักเรียนรู้จักตนเองพ่ึงตนเอง  นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
เป็นสมาชิกที่ดีและให้ความร่วมมือกับกลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความเป็นประชาธิปไตย 
นักเรียนมีความสามารถด้านนักธรรม และบาลี  สามารถสอบนักธรรม  ได้พอสมควรและสอบบาลีสนามหลวง
ได้ในแต่ละป ี

- จุดที่ควรพัฒนา 
   จัดกิจกรรมการเรียนทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ในทุกรายวิชา   โรงเรียนควรมีสื่อ

ทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ตที่สามารถศึกษาหาความรู้ได้ครบทุกรูป ควรมีโครงการ
ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 

- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
           สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป

ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก  

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
- จุดเด่น 
          โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่

หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

- จุดที่ควรพัฒนา 
              เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา                 
เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน                      
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 



๗ 
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- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
             โรงเรียนควรด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา

ข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และ
จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ด ี
  - จุดเด่น 

           ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง เรียนรู้ที่หลากหลาย 
คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่ครู   ส า ม า ร ถ
พัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างด ี

- จุดที่ควรพัฒนา 
           ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ควรให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
                   โรงเรียนควรด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการ
ด าเนินงานกิจกรรมอย่างหลากหลายได้แก่งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากลมีการบูรณาการภาระงานชิ้นงานโดยทุกระดับชั้นจัดท าหน่วย
บูรณาการอาเซียนเศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น : 

๑) แผนปฏิบัติงานที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเป็นผู้มี

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม  โครงการพัฒนาคุณการเรียน

การสอน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา  โครงการ

ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยโรงเรียน  โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญของไทยและสากล  ฯลฯ 

๒) แผนปฏิบัติงานที่ ๒ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  ส่งเสริมกระบวนบริหารและการจัด

การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพโดยจัดท าโครงการ/



๘ 
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กิจกรรม  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ  

โครงการพัฒนาระบบกระกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านกระบวนการ  PDCA   

๓) แผนปฏิบัติงานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอน  สนับสนุนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญและปรับระบบเทคโนโลยี   สารสนเทศให้ทันสมัยและคุ้มค่าโดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม  

พัฒนาและบริหารห้องสมุด  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงการทัศนศึกษาเพ่ือการ

เรียนรู้นอกสถานศึกษา  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาไทยและสร้างนิสัยรักการ

อ่าน 

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

              (พระครูปลัดยง  นิติสาโร) 

      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 

        วันที่ ๒๖  เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
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ตวัอยา่งที่ ๒ 

ส่วนที่ ๑ 

     ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
๑.ข้อมูลทั่วไป   
 ๑.๑ ชื่อโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ๒๕๗ ถนนเจริญรัฐ วัดศรีบุญเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม       
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗  (ขอนแก่น เลย และหนองบัวล าภู)   โทรศัพท์ ๐-๔๒๘๓-๒๑๘๕ E - mail 
Sri_boonrung@hotmail.com. Website  : โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน  ๓  ห้องเรียน นักเรียน  ๘๙  รูป     
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  นักเรียนที่มีความพิเศษ........-........คน โรงเรียนมีเนื้อที่  ๕  ไร่  ๑  งาน 

 ประวัติโดยสังเขป 
                        ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา  เดิมทีนั้นวัดศรีบุญเรืองเป็น
ส านักเรียนแผนกนักธรรม  – แผนกบาลี  เพราะเห็นถึงความส าคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนารักษาไว้ซึ่ง
พระพุทธพจน์ เปิดสอนบาลีกันอย่างจริงจัง   จึงนับได้ว่าผลิตพระภิกษุสามเณรเป็นพระมหาเปรียญได้ไม่น้อยใน
แต่ละปี  เป็นที่รู้จักกันดีในเขตจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียง  เพราะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราช วีราภรณ์   
ให้ความส าคัญในการศึกษาภาษาบาลี  เพราะถือว่าเป็นการศึกษาหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า  พระภิกษุ
สามเณรที่บวชเข้ามาในร่มผ้ากาสาวพัสดุ์แล้ว  ต้องศึกษาให้รู้ถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและเผยแผ่แก่
พุทธศาสนิกชนได้อย่างถูกต้อง 

  ต่อมาความเจริญก้าวหน้าของสังคมได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว  ไม่ว่าในด้านของเทคโนโลยีที่
ล้ าหน้าทันสมัยการศึกษาได้ก้าวไกลออกไปอีก หลวงพ่อท่านเจ้าคุณ   พระราชวีราภรณ์   จึงได้เล็งเห็น
ความส าคัญในส่วนนี้    จึงได้ปรารภเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จึงท า
หนังสือขออนุญาตต่อกรมการศาสนาจัดตั้งโรงเรียน  และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียน  เมื่อวันที่  ๑๖  เดือน
พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา”   
โดยมี 

๑. พระราชวีราภรณ์  (พระมหาเสาร์  อภินนฺโท/บุญพิมพ์  น.ธ.เอก,  ป.ธ.๗ , พธ.บ.)  เป็นผู้จัดการ 
๒. พระครูปลัดยง  นิติสาโร (น.ธ.เอก,ป.ธ.๔ ,คม.สาขาวิจัย)  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

  
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  

๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  ชุมชนเมือง   มีประชากร  ประมาณ ๓,๐๐๐  คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่    วิทยาลัยเทคนิคเลย    โรงเรียนเทศบาล  ๒ ศรีบุญเรือง    ตลาด 
เทศบาลเมืองเลย  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  ค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ   ประเพณี/ลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีเหเทียนเข้าพรรษา รดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุ  

mailto:Sri_boonrung@hotmail.com


๑๐ 
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๒.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ  ม.๖  อาชีพหลัก  คือ ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  
พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  ๗๐,๐๐๐  บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  
๗,๐๐๐  บาท    

   ๓.  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน   โรงเรียนอยู่ใกล้สถานศึกษาของกรมอาชีวะศึกษา   ๑   แห่ง  
ใกล้แหล่งเรียนรู้เช่น   แม่น้ าเลย    ศูนย์พัฒนาชุมชน   เทศบาลเมืองเลย   โดยที่สถานศึกษาอยู่ในชุมชนที่
เข้มแข็ง  ที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเทศบาลเมืองก็มีความสัมพันธ์
อันดีและให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆและช่วยเหลือกับทางโรงเรียนในทุกด้าน 

 โครงสร้างการบริหาร 
 โครงสร้างการบริหารจัดการ ผู้จัดการ คณะกรรมการโรงเรียน ผู้อ านวยการ และกาบริหารจัดการ

ภายในได้แบ่งออกเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารงาน
บุคคล  กลุ่มบริหารงานทั่วไป และสภานักเรียน 

 
   โครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

 



๑๒ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักณ์ ของโรงเรียน 
 ปรัชญา : สุวิชาโน  ภว   โหติ  ผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญ 
 ปณิธาน : “เน้นคุณธรรมน าความรู้และอยู่กับสังคมได้” 
 วิสัยทศัน์ : มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา
   โดยเน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  โดยมีบุคลากร
   ที่มีคุณธรรม เสียสละ เต็มใจและทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่โดดเด่น
   สง่างาม  โดยเน้นอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชน  

 ค าขวัญโรงเรียน :        ปัญญาพัฒนาชีวิต  ศีลธรรมน าจิตให้ผ่องใส 
     วิชาการส่งเสริมให้ก้าวไกล  ช่วยให้พระศาสนาสถาพร 

 พันธกิจ : ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
       การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บนพ้ืนฐานความรู้คู่คุณธรรม 
    ๒. จัดโครงสร้างการบริหารองค์กรโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้เทคโนโลยี
       สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
    ๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
       การส่งเสริมให้มีการอบรม สัมมนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
    ๔.พัฒนาอาคารสถานที่ให้พร้อมแก่การจัดการศึกษาโดยเน้นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็นฐาน 
    ๕. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

 

  อัตลักษณ์โรงเรียน “ประพฤติดี  มีคุณธรรม” 
 

  เอกลักษณ์โรงเรียน  “โรงเรียนส่งเสริมนักธรรม  บาลี” 
๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ที ่ ชื่อ อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขาวิชา 
ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมายเหตุ 

๑ พระราชวีราภรณ์ ๘๗ ผู้จัดการ ศศ.ม. พัฒนาสังคม -  
๒ พระครูปลัดยง  นิติสาโร ๔๖ ผู้อ านวยการ ค.ม. วิจัยฯ ภาษาต่างประเทศ  
๓ นายสมพงษ์ สุตาวงค์ ๔๑ รองผู้อ านวยการ พธ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
๔ นายบุญรัตน์ สอนจันทร์ ๔๑ ครูประจ าการ วท.บ. เทคโนโลยีฯ วิทยาศาสตร์  
๕ นายเลิศจัง จังตระกูล ๕๐ ครูประจ าการ พธ.บ. ภาษาไทย ศิลปะ,การงานฯ  
๖ นางจุลีภรณ์ สุตาวงค์ ๓๘ ครปูระจ าการ ศศ.บ. รัฐประศาสนฯ สุขศึกษา  
๗ พระมหาอาคม อตฺถเมธี ๒๘ ครูพิเศษ พธ.บ. ภาษาไทย

(เกียรตินิยม) 
คณิตศาสตร์  



๑๓ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

๘ พระมหาธนวัฒน์ ปรยิตฺตเิมธ ี ๒๖ ครูพิเศษ พธ.บ. การปกครอง สังคม  
๙ พระมหาภานุวัฒน์ อตฺตานรุกฺโข ๒๘ ครูพิเศษ พธ.บ. ภาษาไทย พระพุทธศสานา  

๑๐ นายศกัดิ์สิทธิ์ หลงน้อย ๒๓ ครูพิเศษ ศศ.บ. อังกฤษธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ  
๑๑ พระครูปลัดยง นิติสาโร ๔๖ ครูบาลี ค.ม. วิจัยฯ ภาษต่างประเทศ  
๑๒ นายบุญรัตน์ สอนจันทร์ ๔๑ ธุรการโรงเรียน วท.บ. วิทยาศาสตร์ - - 
๑๓ นายแก้วกล้า ทาสาลี ๗๐ ผู้เชียวชาญ พธ.ด. พระพุทธฯ - - 
๑๔ นายกัณหา สีหาบุตร ๗๒ พลขับ ม.๖ - - - 
๑๕ นายสุทธิ รบชนะ ๕๒ นักการภารโรง ม.๖ - - - 

            
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

   

๓. ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 ๓.๑  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด  ๘๙ รปู แยกเป็น  

 

ชั้น 

จ านวน 
วันที่จัดการ
เรียนการ

สอน 

รายการ 
 

หมายเหตุ 
จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวน
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

จ านวนคร ู
รูป/คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐๐ ๒๑ ๑ ๒  

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๐๐ ๓๗ ๑ ๒  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐๐ ๓๑ ๑ ๒  

รวม ๖๐๐ ๘๙ ๓ ๖  
รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ ๘๙ ๓ ๖  

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

2, 16% 

8, 67% 

2, 17% 0, 0% 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 



๑๔ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

 

๓.๒ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

ที ่ ระดับการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

(รูป) 
คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๑ ๑๕ ๔๙ %  
๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - - -  

 
๓.๓ ข้อมูลอาคารสถานที่  

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

๑๐. ห้องน้ า/ห้องสุขา ๙ 
๑๑. ห้องประกันคุณภาพ ๑ 
๑๒. ห้องพักครู ๓ 
๑๓. ห้องรับรอง ๑ 

 
 
 

๓.๔ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๓ 

 ๓.๔.๑ แหล่งเรียนรู้ภายใน 

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

ด้านงานวิชาการ ห้องสมุดโรงเรียน ๑๖๐ 
ด้านพระพุทธศาสนา พระอุโบสถ ๕๐ 
เทคนิคการใช้โปรแกรม ห้อง smart  room ๒๒ 
ค้นคว้าทั่วไป ห้องอาเซียน ๓๐ 
ชุมชุนคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑๒๐ 
ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ๘๐ 

 



๑๕ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

 ๓.๔.๒ แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

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

ศิลปหัตถกรรม ศูนย์งานฝีมือชุมชนบ้านาอ้อ ๒๐ 
วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมจังหวัดเลย ๔๐ 
เสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.เลย ๒ 
เสริมความรู้ด้านการช่าง วิทยาลัยเทคนิคเลย ๑๐ 
ประวัติศาสตร์จังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย ๑๐ 

 
 
 

๓.๕ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๓.๕.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่  ๑ 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 ๖๘ ๒ ๘ ๑๘ ๑๑ ๑๕ ๓ ๑๑ ๐ ๐ ๐ ๒.๓๘ ๒๘ ๔๑.๑๗ 
๒. คณิตศาสตร์ ๖๘ ๗ ๘ ๗ ๑๑ ๑๔ ๙ ๑๒ ๐ ๐ ๐ ๒.๓๒ ๒๒ ๓๒.๓๕ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๖๘ ๐ ๖ ๓๐ ๒๑ ๒ ๔ ๕ ๐ ๐ ๐ ๒.๖๒ ๓๖ ๕๒.๙๔ 
๔. สังคมศึกษาฯ ๖๘ ๑๓ ๘ ๘ ๑๑ ๑๒ ๕ ๑๑ ๐ ๐ ๐ ๒.๕๕ ๒๙ ๔๒.๖๔ 
๕. สุขศึกษาฯ ๖๘ ๘ ๒ ๙ ๑๙ ๒๔ ๐ ๖ ๐ ๐ ๐ ๒.๔๖ ๑๙ ๒๗.๙๔ 
๖. ศิลปะ ๖๘ ๐ ๐ ๑๘ ๑๕ ๒๔ ๑ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๒.๒๒ ๑๘ ๒๖.๔๗ 
๗. การงานอาชีพฯ ๖๘ ๐ ๒ ๑๖ ๑๐ ๒๖ ๕ ๙ ๐ ๐ ๐ ๒.๑๘ ๑๘ ๒๖.๔๗ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๖๘ ๓ ๓ ๘ ๙ ๑๒ ๙ ๒๔ ๐ ๐ ๐ ๑.๙๑ ๑๔ ๒๐.๕๘ 
๙. พระพุทธศาสนา (วินัย
,ธรรมะ, พุทธ,ภาษาบาลี) 

๖๘ ๓ ๕ ๓ ๑๒ ๑๑ ๑๑ ๒๓ ๐ ๐ ๐ ๑.๕๘ ๑๑ ๑๖.๑๗ 

รวม ๖๑๒ ๓๖ ๔๒ ๑๑๗ ๑๑๙ ๑๔๐ ๔๗ ๑๑๑ ๐      
ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๕๔ ๐.๘๗ ๐.๖๗ ๒.๑๓ ๒.๐๐ ๑.๘๕ ๓.๙๐ ๐      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๕.๒ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๓๑.๘๕ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๖๘.๑๕ 

31.85, 32% 

68.15, 68% 

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึงค่อนข้าง
ดี (2.5) 



๑๖ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

๓.๕.๒ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่  ๒ 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 ๖๓ ๘ ๒ ๘ ๕ ๑๙ ๘ ๑๓ ๐ ๐ ๐ ๒.๐๗ ๑๘ ๒๘.๕๗ 
๒. คณิตศาสตร์ ๖๓ ๕ ๓ ๒๐ ๑๙ ๑๑ ๒ ๓ ๐ ๐ ๐ ๒.๖๓ ๒๘ ๔๔.๔๔ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๖๓ ๐ ๑๓ ๑๔ ๑๘ ๙ ๓ ๖ ๐ ๐ ๐ ๒.๕๕ ๒๗ ๔๒.๘๕ 
๔. สังคมศึกษาฯ ๖๓ ๑๐ ๑๒ ๑๘ ๑๑ ๙ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๒.๙๒ ๔๐ ๖๓.๔๙ 
๕. สุขศึกษาฯ ๖๓ ๒๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๙ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๓.๑๒ ๔๑ ๖๕.๐๗ 
๖. ศิลปะ ๖๓ ๐ ๐ ๑๐ ๒๕ ๔ ๑๗ ๗ ๐ ๐ ๐ ๒.๑๑ ๑๐ ๑๕.๘๗ 
๗. การงานอาชีพฯ ๖๓ ๓ ๕ ๑๔ ๗ ๒๑ ๗ ๖ ๐ ๐ ๐ ๒.๓๔ ๒๒ ๓๔.๙๒ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๖๓ ๑๑ ๕ ๑๐ ๔ ๑๒ ๑๓ ๘ ๐ ๐ ๐ ๒.๔๒ ๒๖ ๔๑.๒๖ 
๙. พระพุทธศาสนา (วินัย
,ธรรมะ, พุทธ,ภาษาบาลี) 

๖๓ ๒ ๕ ๑๓ ๑๘ ๘ ๑๔ ๓ ๐ ๐ ๐ ๒.๓๔ ๒๐ ๓๑.๗๔ 

 ๕๖๗ ๕๙ ๕๕ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๐๒ ๖๔ ๕๐ ๐ ๐ ๐    
รวม 

๑๐๐ ๐.๔๕ ๐.๙๗ 
๒.๔
๗ 

๓.๓
๕ 

๑.๕๗ 
๒.๕
๕ 

๐.๖๑ ๐ ๐ ๐    

ร้อยละ               

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๔๐.๙๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๕๙.๐๙ 

40.91, 45% 
50.09, 55% 

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึงค่อนข้าง
ดี (2.5) 



๑๗ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

๓.๕.๓ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา 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 ๑๓๑ ๑๐ ๑๐ ๒๖ ๑๖ ๓๔ ๑๑ ๒๔ ๐ ๐ ๐ ๒.๒๐ ๔๖ ๓๕.๑๑ 
๒. คณิตศาสตร์ ๑๓๑ ๑๒ ๑๑ ๒๗ ๓๐ ๒๕ ๑๑ ๑๕ ๐ ๐ ๐ ๒.๔๗ ๕๐ ๓๘.๑๖ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๑๓๑ ๐ ๑๙ ๔๔ ๓๙ ๑๑ ๗ ๑๑ ๐ ๐ ๐ ๒.๕๙ ๖๓ ๔๘.๐๙ 
๔. สังคมศึกษาฯ ๑๓๑ ๒๓ ๒๐ ๒๖ ๒๒ ๒๑ ๕ ๑๔ ๐ ๐ ๐ ๒.๗๓ ๖๙ ๕๒.๖๗ 
๕. สุขศึกษาฯ ๑๓๑ ๒๘ ๑๒ ๒๐ ๓๑ ๓๓ ๐ ๗ ๐ ๐ ๐ ๒.๗๘ ๖๐ ๔๕.๘๐ 
๖. ศิลปะ ๑๓๑ ๐ ๐ ๒๘ ๔๐ ๒๘ ๑๘ ๑๗ ๐ ๐ ๐ ๒.๑๖ ๒๘ ๒๑.๓๗ 
๗. การงานอาชีพฯ ๑๓๑ ๓ ๗ ๓๐ ๑๗ ๔๗ ๑๒ ๑๕ ๐ ๐ ๐ ๒.๒๕ ๔๐ ๓๐.๕๓ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๓๑ ๑๔ ๘ ๑๘ ๑๓ ๒๔ ๒๒ ๓๒ ๐ ๐ ๐ ๒.๑๖ ๔๐ ๓๐.๕๓ 
๙. พระพุทธศาสนา (วินัย
,ธรรมะ, พุทธ,ภาษาบาลี) 

๑๓๑ ๕ ๑๐ ๑๖ ๓๐ ๑๙ ๒๕ ๒๖ ๐ ๐ ๐ ๑.๙๔ ๓๑ ๒๓.๖๖ 

 ๑๑๗๙ ๙๕ ๙๗ ๒๓๕ ๒๓๘ ๒๔๒ ๑๑๑ ๑๖๑ ๐ ๐ ๐    
รวม 

๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๙๒ ๑.๕๔ 
๒.๗
๒ 

๑.๘๐ ๒.๑๙ ๒.๓๑ ๐ ๐ ๐    

ร้อยละ               

 
 

 
 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ในระดับสถานศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๓๖.๒๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๖๓.๗๘ 

36.21, 36% 

63.78, 64% 

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี 
(2.5) 



๑๘ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

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

วิชา จ านวนคน ร้อยละ 

(๑) ภาษาไทย ๖๔ ๓๕.๑๑ 

(๒) คณิตศาสตร์ ๖๔ ๓๘.๑๖ 

(๓) วิทยาศาสตร์ ๖๔ ๔๘.๐๙ 

(๔) สังคมศึกษา ๖๔ ๕๒.๖๗ 

(๕) สุขศึกษา ๖๔ ๔๕.๘๐ 

(๖) ศิลปะ ๖๔ ๒๑.๓๗ 

(๗) การงานอาชีพ ๖๔ ๓๐.๕๓ 

(๘) ภาษาต่างประเทศ ๖๔ ๓๐.๕๓ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ๘  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓  แต่ละรายวิชาระดับ ๓ ขึ้นไป  

8.2, 22% 

10, 26% 

20, 52% 

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึง
ค่อนข้างดี (2.5) 



๑๙ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

 ๔.๒ โครงสร้างหลักสูตรและเวลา ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 

ม.๑ ม.๒ ม.๓

ช่ัวโมง ช่ัวโมง ช่ัวโมง

๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๔ นก.) ๑๒๐ (๔ นก.) ๑๒๐ (๔ นก.)

๔.สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.)

    ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)

       ๑๒๐ (๓ นก.)        ๑๒๐ (๓ นก.)    ๑๒๐ (๓ นก.)

๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)

๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)

๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)

 ๘๘๐ (๒๒ นก.)  ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.)

๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐(๕ นก.)

๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.)

๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑ นก.)

160 160 160

160 160 160

     ๖๐๐ (๑๕ นก.)

๓.หน้าที่พลเมือง ๘๐ (๒ นก.)

๑.ภาษาบาลี

๒.พระพุทธศาสนา (พุทธฯ,ธรรม,วินัย และกระทู้ฯ) ๔๒๐ (๑๐.๕ นก.)

๖.ศิลปะ ๑๒๐ (๓ นก.)

๗.การงานอาชีพ ๔๐ (๑ นก.)

๘.ภาษาต่างประเทศ ๒๔๐ (๖ นก.)

โครงสรา้งเวลาเรยีน โรงเรยีนพระปรยิติัธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่๗

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

(ฉบับปรบัปรงุ พุทธศักราช ๒๕๖๑)

กลุม่สาระการเรยีนรู/้กิจกรรม

เวลาเรยีน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.๔-๖

ช่ัวโมง

•กลุม่สาระการเรยีนรู้

๑.ภาษาไทย ๒๔๐ (๖ นก.)

๒.คณติศาสตร์ ๒๔๐ (๖ นก.)

๓.วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ๓๒๐ (๘ นก.)

๓๒๐ (๘ นก)

   - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

    - หน้าที่พลเมอืง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม ๒๔๐ (๖ นก.)

   - ประวัติศาสตร์ ๘๐ (๒ นก.)

    - เศรษฐศาสตร์

    - ภูมศิาสตร์

๕.สขุศึกษาและพลศึกษา ๑๒๐ (๓ นก.)

รวมเวลาเรยีน(พ้ืนฐาน) ๑,๖๔๐ (๔๑ นก.)

•รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ

รายวิชา/กิจกรรมที่สถานสกึษาจดัเพ่ิมเติมและจดุเน้น ปีละไมน่้อยกว่า  ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี ไมน่้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมง

•กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

-กิจกรรมแนะแนว

-กิจกรรมนักเรยีน

  *กจิของสงฆ์ 480

                                      รวมเวลาเรยีน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง /ปี
รวม ๓ ปี

ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ช่ัวโมง 

   *กจิกรรมชุมนุม

-กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 480



๒๐ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

 

นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม.

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440

1.   ภาษาไทย 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

2.  คณิตศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

3.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

   -เทคโนโลยี 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - - - - - - - - - -

    4.1  ประวัติศาสตร์ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

    4.2  สังคมศึกษา 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

      -ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม - - - - - - - - - - - -

      -หน้าท่ีพลเมอืง วัฒนธรรมฯ - - - - - - - - - - - -

      -เศรษฐศาสตร์ - - - - - - - - - - - -

      -ภูมศิาสตร์ - - - - - - - - - - - -

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

6.  ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

7.  การงานอาชีพ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

8.  ภาษาองักฤษ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

รายวิชาเพ่ิมเติม(บังคับ) 5.5 220 5.5 220 5.5 220 5.5 220 5.0 200 5.0 200

1.ภาษาบาลี 2.5 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100

2.พทุธประวัติและศาสนพธีิ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

3.ธรรมะ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

4.วินัย 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

5.กระทู้ธรรม (พทุธศาสนสุภาษติ) 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

6.หน้าท่ีพลเมอืง 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

7.อาเซียนศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 - - - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80

กจิกรรมแนะแนว - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20

กจิกรรมนักเรียน - - - - - -

·กจิของสงฆ์ - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20

·ชุมนุม - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20

กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20

รวมจ านวนหน่วยกิตพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม

รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน

รวมเวลาเรียนทัง้หมด/ช่ัวโมง/ปี

สาระการเรียนรู้

16.0

ภาคเรียนท่ี  2

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุม่ที ่ 7

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ม. 1 - 3

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3
ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2

16.5

ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2 ภาคเรียนท่ี  1

16.016.5 16.5 16.5

720740

1,440

740 740

1,4801,480

720740

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)



๒๑ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

 

เวลาเรียน เวลาเรียน
(หน่วยกติ/ชม.) (หน่วยกติ/ชม.)

รายวิชาพืน้ฐาน      11.0 (440) รายวิชาพืน้ฐาน   11.0 (440)
   ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60)

  ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60)

 ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2 1.5 (60)

ว21103 ออกแบบและเทตโนโลย1ี(คอม) 0.5 (20) ว21104 วิทยาการค านวณ1(คอม) 0.5 (20)

  ส21101 สงัคมศึกษา 1 1.5 (60) ส21103 สงัคมศึกษา 2 1.5 (60)

 ส 21102 ประวติัศาสตร์ 1 0.5 (20) ส 21104 ประวติัศาสตร์ 2 0.5 (20)

 พ21101 สุขศึกษา และพลศึกษา 1 1.0 (40) พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.0 (40)

 ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 (40)

 ง21101 การงานอาชีพ 0.5 (20)  ง21102 การงานอาชีพ 0.5 (20)

 อ21101 ภาษาองักฤษ 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาองักฤษ 2 1.5 (60)

5.5 (220) 5.5 (220)
 บ21201 ภาษาบาลี 1 2.5 (100) บ21202 ภาษาบาลี 2 2.5 (100)

 ส21201 พุทธประวติั และศาสนพิธี 1 0.5 (20) ส21207 พุทธประวติั และศาสนพิธี 2 0.5 (20)

ส21202 ธรรมะ 1 0.5 (20) ส21208 ธรรมะ 2 0.5 (20)

ส21203 วินัย 1 0.5 (20) ส21209 วินัย 2 0.5 (20)

     ส21204 กระทูธ้รรม 1 0.5 (20)      ส21210 กระทูธ้รรม 2 0.5 (20)

     ส21205 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20)      ส21211 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20)

ส21206 อาเซียนศึกษา 1 0.5 (20) ส21212 อาเซียนศึกษา 2 0.5 (20)

0.0 0.0
- - - - - -

16.5 (660) 16.5 (660)

(80) (80)
20 20

20 20

20 20

20 20

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 740 รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 740

      ก21904   กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ       ก21908       กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ

   กจิกรรมนักเรียน    กจิกรรมนักเรียน

      ก21902    กิจของสงฆ์       ก21906      กิจของสงฆ์

      ก21903    ชุมนุม       ก21907     ชุมนุม

รวมพืน้ฐาน/เพิม่เติม รวมพืน้ฐาน/เพิม่เติม

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
    ก21901     กิจกรรมแนะแนว       ก21905     กิจกรรมแนะแนว

รายวิชา /  กจิกรรม รายวิชา /  กจิกรรม

รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับ) รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับ)

รายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนก าหนด รายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนก าหนด

รายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามญัศึกษา กลุ่มที่ 7

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  ประจ าปีการศึกษา  2563

โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กดุป่อง  อ.เมอืง  จ.เลย

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1  (ภาคเรียนที่ 1) ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1  (ภาคเรียนที่ 2)

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)



๒๒ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

 

เวลาเรียน เวลาเรียน
(หน่วยกติ/ชม.) (หน่วยกติ/ชม.)

รายวิชาพืน้ฐาน      11.0 (440) รายวิชาพืน้ฐาน   11.0 (440)
   ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60)

  ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60)

 ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี4 1.5 (60)

ว22103 ออกแบบและเทตโนโลย2ี(คอม) 0.5 (20) ว22104 วิทยาการค านวณ2(คอม) 0.5 (20)

  ส22101 สงัคมศึกษา 3 1.5 (60) ส22103 สงัคมศึกษา 4 1.5 (60)

 ส22102 ประวติัศาสตร์ 3 0.5 (20) ส 22104 ประวติัศาสตร์ 4 0.5 (20)

 พ22101 สุขศึกษา และพลศึกษา 3 1.0 (40) พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1.0 (40)

 ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 (40)

 ง22101 การงานอาชีพ 0.5 (20)  ง22102 การงานอาชีพ 0.5 (20)

 อ22101 ภาษาองักฤษ 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาองักฤษ 4 1.5 (60)

5.5 (220) 5.5 (220)
 บ22201 ภาษาบาลี 3 2.5 (100) บ22202 ภาษาบาลี 4 2.5 (100)

 ส22201 พุทธประวติั และศาสนพิธี 3 0.5 (20) ส22207 พุทธประวติั และศาสนพิธี 4 0.5 (20)

ส22202 ธรรมะ 3 0.5 (20) ส22208 ธรรมะ 4 0.5 (20)

ส22203 วินัย 3 0.5 (20) ส22209 วินัย 4 0.5 (20)

     ส22204 กระทูธ้รรม 3 0.5 (20)      ส22210 กระทูธ้รรม  4 0.5 (20)

     ส22205 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20)      ส22211 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20)

ส22206 อาเซียนศึกษา 3 0.5 (20) ส22212 อาเซียนศึกษา 4 0.5 (20)

0.0 0.0
- - - - - -

16.5 (660) 16.5 (660)

(80) (80)
20 20

20 20

20 20

20 20

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 740 รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 740

      ก22904   กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ       ก22908       กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ

   กจิกรรมนักเรียน    กจิกรรมนักเรียน

      ก22902    กิจของสงฆ์       ก22906      กิจของสงฆ์

      ก22903    ชุมนุม       ก22907     ชุมนุม

รวมพืน้ฐาน/เพิม่เติม รวมพืน้ฐาน/เพิม่เติม

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
    ก22901     กิจกรรมแนะแนว       ก22905     กิจกรรมแนะแนว

รายวิชา /  กจิกรรม รายวิชา /  กจิกรรม

รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับ) รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับ)

รายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนก าหนด รายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนก าหนด

รายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามญัศึกษา กลุ่มที่ 7

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  ประจ าปีการศึกษา  2563

โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กดุป่อง  อ.เมอืง  จ.เลย

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2  (ภาคเรียนที่ 1) ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2  (ภาคเรียนที่ 2)

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)



๒๓ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

 

เวลาเรียน เวลาเรียน
(หน่วยกติ/ชม.) (หน่วยกติ/ชม.)

รายวิชาพืน้ฐาน      11.0 (440) รายวิชาพืน้ฐาน   11.0 (440)
   ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60)

  ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60)

 ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี6 1.5 (60)

ว23103 ออกแบบและเทตโนโลย3ี(คอม) 0.5 (20) ว23104 วิทยาการค านวณ3(คอม) 0.5 (20)

  ส23101 สงัคมศึกษา 5 1.5 (60) ส23103 สงัคมศึกษา 6 1.5 (60)

 ส 23102 ประวติัศาสตร์ 5 0.5 (20) ส 23104 ประวติัศาสตร์ 6 0.5 (20)

 พ23101 สุขศึกษา และพลศึกษา 5 1.0 (40) พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1.0 (40)

 ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 (40)

 ง23101 การงานอาชีพ 0.5 (20)  ง23102 การงานอาชีพ 0.5 (20)

 อ23101 ภาษาองักฤษ 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาองักฤษ 6 1.5 (60)

5.0 (200) 5.0 (200)
 บ23201 ภาษาบาลี 5 2.5 (100) บ23202 ภาษาบาลี 6 2.5 (100)

 ส23201 พุทธประวติั และศาสนพิธี 5 0.5 (20) ส23206 พุทธประวติั และศาสนพิธี 6 0.5 (20)

ส23202 ธรรมะ 5 0.5 (20) ส 23207 ธรรมะ 6 0.5 (20)

ส23203 วินัย 5 0.5 (20) ส 23208 วินัย 6 0.5 (20)

     ส23204 กระทูธ้รรม 5 0.5 (20)      ส2329 กระทูธ้รรม  6 0.5 (20)

     ส23205 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 (20)      ส23210 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 (20)

0.0 0.0
- - - - - -

16.0 (640) 16.0 (640)

(80) (80)
20 20

20 20

20 20

20 20

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 720 รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 720

      ก23904   กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ       ก23908       กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ

   กจิกรรมนักเรียน    กจิกรรมนักเรียน

      ก23902    กิจของสงฆ์       ก23906      กิจของสงฆ์

      ก23903    ชุมนุม       ก23907     ชุมนุม

รวมพืน้ฐาน/เพิม่เติม รวมพืน้ฐาน/เพิม่เติม

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
    ก23901     กิจกรรมแนะแนว       ก23905     กิจกรรมแนะแนว

รายวิชา /  กจิกรรม รายวิชา /  กจิกรรม

รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับ) รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับ)

รายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนก าหนด รายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนก าหนด

รายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามญัศึกษา กลุ่มที่ 7

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  ประจ าปีการศึกษา  2563

โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กดุป่อง  อ.เมอืง  จ.เลย

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3  (ภาคเรียนที่ 1) ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3  (ภาคเรียนที่ 2)

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)



๒๔ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

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 ๔๓.๔๘ ๕๑.๒๒ ๔๑.๖๓ ๕๔.๒๙ 

(๒) คณิตศาสตร์ ๑๖.๘๖ ๒๔.๔๔ ๒๐.๐๕ ๒๕.๔๖ 

(๓) วิทยาศาสตร์ ๒๘.๒๔ ๒๙.๑๙ ๒๖.๕๕ ๒๙.๘๙ 

(๔) ภาษาอังกฤษ ๒๒.๑๔ ๓๑.๕๕ ๒๖.๓๔ ๓๔.๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๓.๔๘ 

๑๖.๘๖ 

๒๘.๒๔ 

๒๒.๑๔ 

๕๑.๒๒ 

๒๔.๔๔ 

๒๙.๑๙ 
๓๑.๕๕ 

๔๑.๖๓ 

๒๐.๐๕ 

๒๖.๕๕ ๒๖.๓๔ 

๕๔.๒๙ 

๒๕.๔๖ 

๒๙.๘๙ 

๓๔.๓๘ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลี่ย สงักดัส านกังานพระพทุธฯ คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O - NET ม.๓ 



๒๕ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

๕.๑.๒ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  B - NET ม.๓  

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดส านักงาน

กลุ่ม 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาบาลี ๒๗.๐๗ ๓๐.๙๕ ๓๑.๑๐ ๓๒.๑๑ 

(๒) ธรรมะ ๓๔.๑๓ ๓๒.๖๐ ๓๑.๗๕ ๓๓.๒๑ 

(๓) พุทธประวัติ ๓๖.๐๐ ๓๐.๘๑ ๓๐.๗๒ ๓๒.๓๖ 

(๔) วินัย ๒๘.๕๓ ๓๐.๐๔ ๓๐.๐๑ ๓๐.๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒๗.๐๗ 

๓๔.๑๓ ๓๖.๐๐ 

๒๘.๕๓ ๓๐.๙๕ 
๓๒.๖๐ 

๓๐.๘๑ ๓๐.๐๔ ๓๑.๑๐ ๓๑.๗๕ ๓๐.๗๒ ๓๐.๐๑ 
๓๒.๑๑ ๓๓.๒๑ ๓๒.๓๖ 

๓๐.๕๖ 

๐.๐๐ 

๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๒๕.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๓๕.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

ภาษาบาลี ธรรมะ พุทธประวัติ วินัย 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัดส านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  B - NET ม.๓ 



๒๖ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

ส่วนที่ ๒  
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑. ระดับคุณภาพ  ดี 
๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๒.๑) วิธีการพัฒนา 
  - สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่อง
ส าคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
  - นวัตกรรมที่สอดคล้องกับจุดเน้น/อัตลักษณ์ 
  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart 
classroom ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ 
ครูเน้นการใช้ค าเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนนอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาจัดกิจกรรม
สถานศึกษาให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด และถวายความรู้วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น  และอาชีพต่างๆที่ชุมชนได้
จัดท าขึ้น เป็นต้น 
  - โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมผู้เรียนตามแผนปฏิบัติการ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักให้ส าเร็จและยั่งยืน 
โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมายใน ๓ ป ี งบประมาณ ๓ ป ี

๑.ยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของผู้เรียน 
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียน 
รู้หลัก 
 
๒.พัฒนาทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตร 
๓.ส่งเสริมทักษะทาง
ภาษา 

๑.เพื่อยกระดับผล 
สัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ของผู้เรียนใน ๕ กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้หลัก 
 
๒.เพื่อพัฒนาทักษะที่ 
จ าเป็นตามหลักสูตร 
๓.เพื่อส่งเสริมทักษะ 
ทางภาษา 

๑.ระดับความส าเร็จ
ของกิจกรรมใน 
โครงการ 
 
 
๒. จ านวนผลการ 
ปฏิบัติงานที่เป็น 
ต้นแบบที่ดี ของ 
กิจกรรมในโครงการ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนจะมี
ค่าเฉลี่ยในระดับดี 
สูงขึ้น ร้อยละ ๓ ทุกปี 
 
๒.มีผลในการ 
ประกันคุณภาพ 
ภายในมาตรฐาน 
ที่ ๕ เป็นร้อยละ ๘๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ 



๒๗ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมายใน ๓ ป ี งบประมาณ ๓ ป ี
๑.พัฒนาครูตามบทบาท 
หน้าที่อย่างม ี
ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธผิล 
 
๒. พัฒนาศักยภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ให้ปฏิบัติตามบทบาท 
หน้าที่อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

๑.เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ครูให้มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
๒.เพื่อ พัฒนาศักยภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

๑.ระดับความส าเร็จ
ของกิจกรรมใน 
โครงการ 
 
 
๒. ระดับวามส าเร็จ
ของระบบกลไกที่ใช ้
ในการพัฒนางานใน
โครงการ 
๓.จ านวนผลการ 
ปฏิบัติงานที่เป็น 
ต้นแบบที่ดี ของ 
กิจกรรมในโครงการ 

ครูและผู้บริหาร 
สถานศึกษามีการ 
ปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีผลการประกัน 
ในมาตรฐานที่ ๗ 
ร้อยละ ๙๐ และ 
ในมาตรฐานที่ ๘-๙ 
ในระดับดีมาก 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
กลยุทธ์ที่ ๓. เสริมสร้างระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมายใน 3 ป ี งบประมาณ 3 ป ี
๑.พัฒนาหลักสูตรและ 
คุณภาพทางการศึกษา 
 
 
๒.ส่งเสริมทักษะการ 
เรียนรู้ร่วมกัน 
 
 
๓. ส่งเสริมวามสามารถ 
ด้านศิลปะ 
๔. ส่งเสริมด้าน 
สุนทรียภาพ 
๕.พัฒนาอาชีพที่ยัง่ยืน 

๑.เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาให้ม ี
มาตรฐานและคุณภาพ 
 
๒.เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
 
 
๓. เพื่อส่งเสริมความ 
สามารถผู้เรียนดา้น
ศิลปะ 
๔.เพื่อส่งเสริมผู้เรียน 
ด้านสนุทรียภาพ 
๕.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ 
มีทักษะอาชีพที่ยั่งยืน 

๑.ระดับความส าเร็จ
ของกิจกรรมใน 
โครงการ 
 
๒.ระดับความส าเร็จ 
ของระบบกลไกที่ใช ้
ในการพัฒนา 
งานในโครงการ 
๓. จ านวนผลการ 
ปฏิบัติงานที่เป็น 
ต้นแบบที่ดี ของ 
กิจกรรมใน 
โครงการ 

๑.สถานศึกษามี 
หลักสูตรสถานศึกษาที่
มีความยืดหยุ่นและ 
ทันสมัย 
๒.กิจกรรมการ 
เรียนรู้มีความรอบด้าน
ใ น ก า ร พั ฒ น า
สมรรถนะผู้ เรียนใน
ระดับดีมาก 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
 



๒๘ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

กลยุทธ์ที่ ๔.ส่งเสริมความร่วมมือสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมายใน ๓ ป ี งบประมาณ ๓ ป ี

๑.ปฏิบัติธรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พงึประสงค ์
 
 
๒.วิถีไทยวิถีพุทธ 
 
 
 
๓.คุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมทั้งระบบ 

๑.เพื่อพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
๒.เพื่อเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมให้เข็มแข็ง 
ด้วยวิถีไทย วิถีพุทธ 
 
๓.เพื่อส่งเสริมความ 
ร่วมมือสร้างเครือข่าย 
คุณธรรมจริยธรรมและ
วัฒนธรรมทั้งระบบ 

๑.ระดับความส าเร็จ
ของกิจกรรมใน 
โครงการ 
 
 
๒.ระดับความส าเร็จ
ของกิจกรรมใน 
ความร่วมมือกับ 
เครือข่ายคุณธรรม 
๓. จ านวนผลการ 
ปฏิบัติงานที่เป็น 
ต้นแบบที่ดี ของ 
กิจกรรมในโครงการ 

๑.โครงการมี
ความส าเร็จใน 
ระดับดีมาก 
 
 
๒. มีระบบเครือข่าย 
คุณธรรมที่เข้มแข็งเป็น
นวัตกรรม 
 
๓.นักเรียนมีผล 
การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ในระดับดี
มาก 

๙๐,๐๐๐ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕. พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ 
โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมายใน ๓ ป ี งบประมาณ ๓ ป ี

๑.ศูนย์การเรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
๒.ห้องสมุด ๓ D 
 
 
 
 

๑.เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
๒.เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการและการห้บริการ 
ของห้องสมุด ๓D 
 
 

๑.ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบการจัดการ
และการให้บริการ 
ของแหล่งเรียนรู้ 
๒. จ านวนผล 
การปฏิบัติงานที่เป็น
ต้นแบบที่ดีของ
กิจกรรมในโครงการ 

สถานศึกษาม ี
ระบบสารสนเทศ 
การจัดการแหล่ง 
เรียนรู้ที่มีมาตรฐาน
และมีระบบการบริการ
ในระดับดีมาก 

๙๐,๐๐๐ 

 

กลยุทธ์ที่ ๖. พัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตของผู้ เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมายใน ๓ ป ี งบประมาณ ๓ ป ี
๑.พัฒนาระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

๑.เพื่อพัฒนาระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้

๑.ระดับความส าเร็จ
ของกิจกรรมใน 

๑.พัฒนางาน 
ระบบดูและช่วยเหลือ 

๙๐,๐๐๐ 



๒๙ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

๒.พัฒนาห้องน้ านา่ใช ้
 
 
 

มีประสิทธิภาพสูงขึน้ 
 
๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
และทักษะชีวิตผู้เรียน 
ด้วยกิจกรรมที่เป็น 
มาตรฐาน 

โครงการ 
 
๒. จ านวนผล 
การปฏิบัติงานที่เป็น
ต้นแบบที่ดีของ
กิจกรรมในโครงการ 

นักเรียนครบองค์ 
ประกอบและมี
ประสิทธิภาพระดบัดี
มาก 
๒. มีกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพและทักษะ
ชีวิตที่มีมาตรฐานอยา่ง
ทั่วถึง 

 - น าผลการประเมินเสนอผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ  (การสะท้อนกลับ) 
๑.ครูบุคลากรมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอหลังจากได้รับการประเมิน 
๒.หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมอยู่เสมอหลังสะท้อนผล 
๓.นักเรียนพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรม จริยธรรม 
๔.ปรับปรุงพัฒนา สภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

  ๒.๒ ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
               ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี   รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น 
รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัย
ของสิ่งเสพติดต่างๆ จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการ

อ่าน การเขียน 
(ม.๑ – ม.๓) 
(ระดับ ดี) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 



๓๐ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

ความสามารถในการ
สื่อสาร คิดค านวณ 
และคิดวิเคราะห์ 

( ระดับ ดี ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร  
คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 
 

 ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 
(ม.๑ – ม.๓) 
( ระดับ ดี ) 

 
  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
( ระดับ  ดี ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
     ผลการทดสอบ      

     ระดับชาติ 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 



๓๓ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและ 

ความเป็นไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
สุขภาวะทางจิต  ภูมิคุ้มกัน  และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  ที่อยู่ในระดับคุณภาพ 
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๓๔ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

 
รอ้ยละของนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

๔. จุดเด่น 
        - นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ รับฟังค าสั่งสอนของ คร-ูอาจารย์ 
  และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
          - นักเรียนรู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง 
          - นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เป็นสมาชิกที่ดีและให้ความร่วมมือกับกลุ่มยอมรับฟังความ 
            คิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความเป็นประชาธิปไตย 
          - นักเรียนมีความสามารถด้านนักธรรม และบาลี  สามารถสอบนักธรรม  ได้พอสมควรและสอบบาลี 
            สนามหลวงได้ในแต่ละปี 
๕. จุดควรพัฒนา 
         - จัดกิจกรรมการเรียนทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ในทุกรายวิชา 
           - โรงเรียนควรมีสื่อทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ตที่สามารถศึกษาหาความรู้ 
  ได้ครบทุกรูป 
           - ควรมีโครงการส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นม.๑ ชั้นม.๒ ชั้นม.๓ 

๗๗.๑๔ 

๘๙.๓๖ ๙๐.๐๐ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑.ระดับคุณภาพ  ดี 
๒.วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑) วิธีการพัฒนา   
  - โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธ
กิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
   



๓๖ 
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- น าผลการประเมินเสนอผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ  

 

  ๒.) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
  ๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
  ๓. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ 
  ๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  ๕. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการที่เหมาะสม เป็น
ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
  ๖. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยึดหลักธรรมาภิ
บาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
  ๗. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้ 
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
 



๓๗ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

  ๓.จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
  ๔.จุดควรพัฒนา 
  ๔.๑ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
              ๔.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

   ๕.แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 

 

๑. ระดับคุณภาพ  ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษามาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนและ
มาตรฐานตัวชีวัดในหลักสูตร 

ก าหนดเกณฑ์ประเมิน/ ตั้งค่าเป้าหมายความส าเร็จ  

ก าหนดแนวทางและวิธีพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 

ตรวจสอบและประเมินโครงการ/กิจกรรม 

พัฒนา ขยายผลการ
นำไปใช้/สร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

สรุปผล รายงานผลการพัฒนาและน าไปใช้ 

ผ่าน 

ปรับปรุง/พัฒนา 



๓๘ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.ระดับคุณภาพ ด ี
๒.วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๑.) วิธีการพัฒนา   
  - โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน
กิจกรรมอย่างหลากหลายได้แก่งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากลมีการบูรณาการภาระงานชิ้นงานโดยทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการ
อาเซียนเศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  สัดส่วนคะแนนแต่
ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง   
  - จัดการนิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆท้ังภายในห้องเรียนแลนอกสถานที่  ครูใช้สื่อการเรียน
การสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่
ใช้  ครูทุกคนท าการวิจัยวิจัยในชั้นเรียน   ปีการศึกษา  ๑  เรื่อง  ได้รับการตรวจให้คะแนนน าโดยคณะกรรมการ
วิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

๑. โครงการส่งเสรมิแข่งขัน
ทักษาะวิชาการ 

 

ผู้เรยีนร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการใช้ความรู้และ
ความสามารถในการเรียนการสอน ไปใช้ในการ
ชีวิตประจ าวัน 

ผู้เรยีนร้อยละ ๙๕ มีทักษะในการใช้ความรู้และ
ความสามารถในการเรียนการสอน ไปใช้ในการ
ชีวิตประจ าวัน 

๒. โครงการกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

ผู้เรยีนร้อยละ ๘๐ เอื้ออาทรผู้อื่น และกตญัญู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคณุยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 

ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ เอื้ออาทรผู้อื่น และกตญัญู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคณุยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 



๓๙ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

๓.โครงการอบรมเตรียมสอบ
บาลีสนามหลวง 

ผู้เรยีนร้อยละ ๗๐ มีความรู้และทกัษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ ์

ผู้เรยีนร้อยละ ๘๕ มีความรู้และทกัษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ ์

๔.โครงงานวิทยาศาสตร ์ ผู้เรยีนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตดัสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสตสิมเหตุผล 

ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสมเหตุผล 

 ๓.จุดเด่น 
  ๑. ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
  ๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง เรียนรู้ที่หลากหลาย 
  ๕. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่ครู 
สามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 

 ๔.จุดควรพัฒนา 
             ๑. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
              ๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม 

 ๑. ระดับคุณภาพดี  

 ๒. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้

ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติ
จริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่าน
ออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพ
ผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่  ห้องสมุด  
ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart classroom ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนนอกจากนี้ 
สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้น
การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไป
ศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาจัดกิจกรรมสถานศึกษาให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด 
และถวายความรู้วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาชีพต่างๆที่ชุมชนได้จัดท าขึ้น เป็นต้น 

 
๓. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best Practices : เป็นนวัตกรรม  

ชื่อเรื่อง  โรงเรียนรักการอ่าน สานสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ 
เจ้าของ  งานวิชาการ  โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 
๑.) ความเป็นมา 

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือเร่งรัด ส่งเสริม  และพัฒนาให้หน่วยงานในสังกัดน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีกลยุทธ์และ
จุดเน้นที่ส าคัญหลายๆ ด้าน  รวมทั้งพัฒนาการอ่านการเขียน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย ส่งเสริมให้นักเรียนช่วงชั้นที่  ๓    อ่านออกเขียนได้   เป็นต้นไป    อ่านคล่องเขียนคล่อง ใช้
ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อ่ืน เพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเพ่ือ
การสื่อสารสื่อความคิดได้ตามเจตนารมณ์  บรรดาประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่ก าลังพัฒนาขณะนี้ 
ต่างเน้นให้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เสมือนเป็นปัจจัยที่ห้าของการด ารงชีวิตของพลเมือง โดยส่งเสริมให้
เด็กของตนสนใจและใช้เวลาว่างเพ่ือการอ่านทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ให้อ่านหนังสือหลากหลายประเภท ทั้งที่
เป็นภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ เพราะประจักษ์ว่า หากพลเมืองในประเทศมีความสามารถในการอ่าน 
รู้จักเลือกน าความรู้และความคิดไปพัฒนาตนและประเทศแล้ว ประเทศก็จะเจริญรุ่งเรือง มีบุคคลตัวอย่าง
หลากหลายอาชีพที่แสดงอย่างชัดเจนว่า การอ่านมีบทบาทส าคัญต่ออนาคตของบุคคลนั้นๆ และมีตัวอย่าง



๔๑ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

จากหลายๆ ประเทศที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศ เพราะมีประชากรที่มีคุณภาพ เป็นนักอ่าน
ฉลาดรอบรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาชาติของตนให้ยิ่งใหญ่ 

  แม้ว่าโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ได้พยายามส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม  แต่ในช่วงระยะเวลา ๒- ๓ ปีที่ผ่านมา ผู้ปกครองจากชุมชนต่างๆ ใน
เขตอ าเภอเมืองเลย และอ าเภอใกล้เคียงต่างให้ความมั่นใจพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา จึงได้น าบุตรหลานย้ายมาเข้าเรียนที่โรงเรียน เป็นจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี จากการสังเกตพบว่า
นักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียนใหม่นี้ ส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านความสามารถการอ่านการเขียนภาษาไทย บางคน
ยังอ่านเขียนไม่คล่อง ทั้งๆ ที่เรียนอยู่ในช่วงชั้นที่ ๓  จึงท าให้เป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของคณะ
ครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่อ่อนด้อยตามไปด้วย 
   ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการแก้ปัญหาการอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนทุกช่วงชั้นในภาพรวมของสถานศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคิดหาวิธีการให้
นักเรียนเป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน เพ่ือให้มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 
และคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนอย่างมี
คุณภาพอีกด้วย 

๒.) วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ และอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
 ๒.๒. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒.๓. เพ่ือส่งเสริมให้คณะครูจัดกิจกรรมแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 ๒.๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 ๒.๕. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน และพัฒนาให้เป็น 
          ครอบครัวรักการอ่าน 
 ๒.๖. เพ่ือส่งเสริมให้การอ่านการเขียนของนักเรียนมีพัฒนาการที่สูงข้ึน 

๓.)  วิธีการปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ Best  Practice 
 ๓.๑. ขั้นตอนการด าเนินงาน   FLOW    CHART                               
 ๓.๒. ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 
  ๓.๒.๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เช่น 

นักเรียนขาดทักษะพ้ืนฐานการอ่านการเขียนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน  นักเรียนมีสมาธิในการเรียนรู้สั้น  
การจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองของเด็ก (BBL) เป็นต้น 
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  ๓.๒.๒. ประชุมสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรและผู้ปกครอง ให้เห็นความส าคัญของ
ภาษาไทย แม้ครูที่สอนสาระการเรียนรู้อ่ืน โดยเป็นแบบอย่างที่ดีและร่วมกันส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของ
นักเรียน 

  ๓.๒.๓. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน
และน าเสนอให้บุคลากรรวมทั้งนักเรียนทุกคนน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

  ๓.๒.๔. ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โดยมอบหมายให้ครูประจ าชั้นด าเนินการปลูกฝังให้นักเรียน
มีนิสัยรักการอ่านที่โรงเรียน ในกิจกรรมที่ชื่อว่า “ อ่านหนังสือให้พ่ี เพ่ือนฟังวันละหน้า เพ่ือพัฒนาการ
อ่าน” โดยให้นักเรียนอ่านหนังสือให้พ่ี เพื่อน ฟังวันละหน้าในช่วงของการพักกลางวันเมื่ออ่านจบแล้วต้อง
ให้พ่ีหรือเพ่ือนที่รับฟังการอ่านลงลายมือชื่อเพ่ือลงความเห็นว่าผลการอ่านเป็นเช่นไร (อ่านคล่อง พอใช้ 
หรือต้องปรับปรุง)ในส่วนของการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการอ่านการเขียนภาษาไทยของ
นักเรียน ทางโรงเรียนได้มอบใบกิจกรรมรักการอ่านให้กับนักเรียนกลับไปปฏิบัติที่บ้านโดยใช้ชื่อกิจกรรม
ว่า “ ฟังลูกหลานอ่านหนังสือ คือสายใยรักครอบครัว ” เมื่อนักเรียนกลับไปบ้านก่อนนอนต้องอ่านหนังสือ
ให้ผู้ปกครองฟัง และผู้ปกครองต้องลงลายมือชื่อเพ่ือลงความเห็นว่าผลการอ่านของลูกหลานเป็นเช่นไร 
กิจกรรมนี้นอกจากจะท าให้นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ดีแล้ว ยังเป็นการสร้าง
ความรักความผูกพันและความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วยและสามารถพัฒนาเป็นครอบครัวรัก
การอ่านได้ในที่สุด 

  ๓.๒.๕. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการควบคุม ก ากับและติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดย
ให้ครูประจ าชั้นส่งใบกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทุกวันสิ้นเดือน  

  ๓.๒.๖. ทางโรงเรียนด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านการ
เขียนภาษาไทยของนักเรียนทุกคน ทุกชั้น ทุกเดือน เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานและน าไปพัฒนาเพ่ือ
ด าเนินการอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน 

๔.  ปัจจัยเกื้อหนุนและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
       ๔.๑. คณะครูและบุคลากรมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของภาษาไทย มีความรักความ

เมตตาให้ความ อบอุ่นแก่นักเรียน เนื่องจากเล็งเห็นว่า  “ เด็กจะเรียนรู้ได้ดี ก็จากคนที่ตนรักเท่านั้น ความ
รักท าให้เชื่อฟัง  และอยากท าตาม ” 

      ๔.๒.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและรักการเรียนรู้  
       ๔.๓.ผู้ปกครองให้ความส าคัญและมีเวลาให้กับการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยและการ

เรียนของบุตรหลาน ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของทางโรงเรียนฝ่ายเดียว 
      ๔.๔.ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุม นิเทศ ติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งคณะครู

บุคลากรและผู้ปกครอง โดยมีความคิดท่ีว่า “ ถ้าผู้ปกครองมีความสนใจในการเรียนของลูกหลานที่ดี ผล
การเรียนของนักเรียนก็จะดี ตามไปด้วย เมื่อมาอยู่ที่โรงเรียนคณะครูก็จะสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ” 
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๕. ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จที่ดีเด่น 
  ๕.๑.ผลการด าเนินงาน  จากการด าเนินกิจกรรมทั้ง ๒ กิจกรรม ท าให้นักเรียนมีความสามารถ

ทางภาษาไทย  ดังนี้ 
  ๕.๑.๑. ความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนดีขึ้น จ านวนนักเรียนที่อ่านไม่

ออกเขียนไม่ได้มีจ านวนลดลง บางห้องไม่มีนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
  ๕.๑.๒. การเขียนลายมือของนักเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามข้ึน 
  ๕.๑.๓. ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนภาษาไทยและให้ความร่วมมือกับ

สถานศึกษาดีข้ึน 
  ๕.๑.๔. สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง อบอุ่นและเป็นครอบครัวรักการอ่าน 
  ๕.๑.๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
  ๕.๑.๖. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้สื่อ

เทคโนโลยีและเกิดสุขภาวะในการศึกษาเล่าเรียน ปัญหาการขาดเรียนต่ ามาก 
  ๕.๑.๗. ผู้ปกครองให้ความมั่นใจ พึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงได้น าลูกหลานมา

เข้าเรียน เพ่ิมมากขึ้นทุกปี 
  ๕.๑.๘. คณะครูและบุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีสุขภาวะ 
 
 ๕.๒.ผลส าเร็จที่ดีเด่น 
  ๕.๒.๑. เป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
    ๕.๒.๒.ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ 

สิงหาคม    ๒๕๖๓  ณ  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดศรีบุญเรือง 
    ๕.๒.๓. ชนะเลิศกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เมื่อ 

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 
   ๕.๒.๔. ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่ ๔ 
  ๖. ความคาดหวัง  ในปีการศึกษาต่อๆ ไปนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ อ่านออก เขียนได้ ลายมือ

ดี ๑๐๐ %     และผู้ปกครองทุกครอบครัวเป็นครอบครัวรักการอ่านอย่างยั่งยืน 
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๔. 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 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 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได้ 
ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

ดี 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา ดี 



๔๕ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

ส่วนที่  ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

๑.สรุปผล 
  รายงานประจ าปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพ่ือสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 (๓ ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน   พร้อมทั้ง
แนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
     -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผล
การประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงขึ้นทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้และนักเรียนกล้าแสดงออก  
และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
     -ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีระเบียบ
วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
 -  ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด  เช่น  คิด
วิเคราะห์   มีวิจารณญาณ   มีความคิดสร้างสรรค์  และมี
จินตนาการ   โดยกระบวนการกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  การ
สอนแบบโครงงานให้มากขึ้นการทดลอง 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
     -ผู้บริหารมีความตั้งใจ  มีความมุ่งมั่นมีหลักการ
บริหาร  และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน  และ
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน  และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ  และมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
      -โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ   โ ร ง เ รี ยน ได้ ใ ช้ เทคนิ คการประชุ มที่
หลากหลายวิธี  เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม  
การประชุมกลุ่ม  เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
   -ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
   -ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
 



๔๖ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
   -ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ   มีความตั้งใจมุ่งมั่น  
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
   -ครูจัดกิจกรรมาให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองย่างต่อเนื่อง 
    -ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ   
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    -ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้  จากการคิดได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     -ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการ
ตรวจประเมินและค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย 

    -ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
    -ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย  
และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

     -ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับ  ม. ๑ – 
๓  ให้สามารถน าเสนอ  อภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  และมีทักษะในการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
  -ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น  ม. ๑ – 
๓  ให้มีพฤติกรรมทัศนคติที่มีความเป็นไทยไม่หลงใหล
กับค่านิยมต่างชาติ  จนเกิดการลอกเลียนแบบ  ท าให้
ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
  -ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์หา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น  และ
พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้   จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่
ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  -สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคล
ตามแผนพัฒนาตนเอง  แต่ยั งขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
   -นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้  แต่ยัง
ขาดการติดตาม  ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
เป็นรายคน 

 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนการรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดท าการ

วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย    

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 

          ๑.การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี๒๑ 

          ๒.การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET  

         ๓.การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

ส่วนที่ ๔ 

  ภาคผนวก 

- กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑ 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
- ประกาศส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

 
    ฯลฯ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 
       เรื่อง     ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                  โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 

  การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อ ง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
  มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑  เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เมื่อวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๑  
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ในทศวรรษที่  ๒  ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคตประกอบมีนโยบาลให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภายในและภายนอกทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้น
ของสถานศึกษา  โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดั บ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
การน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 
  โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือประกันคุณภาพภายในและภายนอก
ของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ลงชื่อ                    ลงชื่อ     
 ( พระครูสุตคุณาลงกรณ์  )                                         ( พระครูปลัดยง  นิติสาโร  ) 
      ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษา                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 



๕๑ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

 
 
 

      ค าสั่งโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 
           ที่ ๐๑ / ๒๕๖๔ 
 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (SAR) 

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

๑. พระครูปลัดยง  นิติสาโร        ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 

๒. นายสมพงษ์  สุตาวงษ์                 รองผู้อ านวยการ           รองประธานกรรมการ 
๓. พระมหาธนวัฒน์  ปริยฺตติเมธี     ครู    กรรมการ 
๔. นายเลิศจัง  จังตระกูล      ครู    กรรมการ 
๕. นายบุญรัตน์  สอนจันทร์     ครู    กรรมการ 

                     ๖. นางจุลีภรณ์  สุตาวงค์                คร ู    กรรมการ 
          ๗ พระมหาอาคม  อตฺถเมธี            หน.ฝ่ายวิชาการ    กรรมการ/เลขานุการ 
 ๘.พระมหาภานุวัฒน์ อตฺตานุรกฺโข  รอง หน.วิชาการ   กรรมการ/ผู้ช่วยฯ 
 ๘. นายศักดิ์สิทธิ์  หลงน้อย  เลขานุการวิชาการ  กรรมการ/ผู้ช่วยฯ 

ให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมาย ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) แล้วสรุปรายงาน
ประเมินตนเอง เพ่ือน ามาวางแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา พร้อมรับการประเมินภายนอก จาก 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต่อไป  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันที่   ๒๖  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
       (ลงชื่อ) 

                                                                    (พระครูปลัดยง  นิติสาโร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 



๕๒ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

 
 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ของโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา   
 

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่  ๐๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๐   เดือน เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้พิจารณาค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
เห็นชอบให้ด าเนินการประกาศได้  
 
 
                          (ลงชื่อ)……………………………………………… 
                            (พระครูสุตคุณาลงกรณ์) 
                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มีการปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน 
เพ่ือน าไปสู่การ 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและมาตรฐานการศึกษาและ
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องต้องมีการ
รายงานต่อต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา  จึงขอประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน ๓ มาตรฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็น
เป้าหมายในการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

                       ประกาศ ณ วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
                                                                               (พระครูปลัดยง   นิติสาโร) 
                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 



๕๕ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา  ต.กุดป่อง  อ.เมืองเลย  จ.เลย 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ด ี

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ด ี
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการสื่อสาร ด ี
     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ด ี
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ ด ี
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ด ี
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ด ี
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ด ี

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ด ี

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ด ี

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ด ี

๒.๔  พัฒนาครูและบคุลกรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ด ี
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคีูณภาพ ด ี
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด ี

๓.๓  มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพฒันาผู้เรยีน ด ี
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ ด ี

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 

 



๕๗ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 



๕๘ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 



๕๙ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 



๖๐ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 



๖๑ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 



๖๒ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 



๖๓ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 



๖๔ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 



๖๕ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 



๖๖ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 



๖๗ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 



๖๘ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 



๖๙ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

 
 
 



๗๐ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
 

 
 


