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รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน 

 (Self-Assessment Report ; SAR) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดศรีภูเรือ  

ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
 

 

 

 

 
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 

กองพุทธศาสนศึกษา  
 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบ 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ของโรงเรียนวัดศรีภูเรือ 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 
*********************************** 

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดศรีภูเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕63  เมื่อวัน
ศุกร์ ท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้พิจารณารายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน  ปีการศึกษา 
2563  ของโรงเรียนวัดศรีภูเร ือปรากฏว่าโรงเรียนได้ดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานครบถ้วนทั้ง  3 มาตรฐานที่กำนดและบรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนได้กำหนดไว้  จึง
ขอลงนามให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองฉบับนี ้และให้ดำเนินการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนต่อไป 

เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

 

                                                        (ลงชื่อ)............................................ 
(พระครูวิสุทธิโพธิสาร) 

ประธานคณะกรรมการโรงเรียนวัดศรีภูเรือ 
 

 
 
 

                                                      (ลงช่ือ)............................................ 
(พระครูสุวิธานปริยัติคุณ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีภูเรือ 
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คำนำ 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเร ียน (Self - Assessment Report ; SAR) ประจำปี

การศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวัดศรีภูเรือจัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการพัฒนาการศึกษาที่สะท้อนคุณภาพซึ่ง
เป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑) ท้ัง ๓ มาตรฐาน คือ  1.มาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียน  2.มาตรฐานด้านกระบวนการและการบริหารจัดการ  และ 3.มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพของโรงเรียนที่สะท้อนผลการจัด
การศึกษา  ดำเนินการเริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะทำงาน  รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ วิเคราะห์ สรุปผล 
นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และแนวทางการพัฒนาใน
อนาคต แล้วเสนอต่อคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  จากนั้นจึงจัดทำเป็นรายงานผล
การประเมินตนเองของโรงเรียนส่งให้ต้นสังกัดรับทราบ 

โรงเรียนวัดศรีภูเรือ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
โรงเรียนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองฉบับนี้ให้เกิด
ความสมบูรณ์ สามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อไป 

โรงเรียนวัดศรีภูเรือจึงขอเผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนฉบับนี้และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้สนใจหากเกิดความผิดพลาดประการใด ทางคณะผู้จัดทำก็
ขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ 

 

 
โรงเรียนวัดศรีภูเรือ 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 

15 เมษายน 2564 
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สารบญั 
  หน้า 

บันทึกการ 
ให้ความเห็นชอบ 

  
ก 

คำนำ  ข 
สารบัญ 

 ค 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปของผู้บริหาร ๑ 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของโรงเรียน  ประจำปี ๒๕๖๓ 8 
 ๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 8 
       ๒.๑.๑  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  8 
       ๒.๑.๒  ข้อมูลบุคลากร 8 
       ๒.๑.๓  ข้อมูลอาคารสถานท่ี 10 
       ๒.๑.๔  โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน 12 
                              ๒.๑.๕  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 14 
          ๒.๑.๖  การบริหารจัดการศึกษา   17 
         ๒.๑.๗  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 23 
 ๒.๒ ผลการประเมินของโรงเรียน 24 
 ส่วนที่ 3 สรุปภาพรวมผลการประเมิน 27 
 
ภาคผนวก 

  

 - ประกาศ การกำหนดค่าเป้าหมายของโรงเรียน  
 - คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของโรงเรียน  
 - หนังสือเชิญ/แบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิ  
 - บันทึกการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน  
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ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
 

โรงเรียนวัดศรีภูเรือ รหัสสถานศึกษา 7042070709 ตั้งอยู่ท่ี วัดศรีภูเรือ เลขที่ 82 หมู่ 2   
บ้านหนองเสือคราง ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42160   
โทร 042-810417  สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗  กองพุทธ
ศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผู้เรียนจำนวน 33 รูป  ปัจจุบันโรงเรียนได้ปรับปรุงพื้นที่และอาคาร
เรียนใหม่มีเนื้อที่ประมาณ 3  งาน 

ผูอ้ำนวยการโรงเรียนชื่อ พระครูสุวิธานปริยัติคุณ (สัญญา โกศรีวงศ์) อายุ 46 ปี 27 พรรษา 
โทรศัพท์ 089-8635826 E-mail : chumphae1callcenter@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด 

นักธรรมชั้นเอก(น.ธ.เอก),เปรียญธรรม 3 ประโยค(ป.ธ.3),พุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.) ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้เม่ือวันที่17  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2560  รวม 5 ป ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑  บทสรุปของผู้บริหาร 

๑ 



  

 

 

รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

 

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียน 
ด้านท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

 ข้อมูล  หลักฐาน  และเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนคุณภาพ 

โรงเรียนได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  
โดยเน้นการอ่านได้ เขียนคล่อง การคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารญาณ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูง
กว่า  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีมีความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย  มีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมที่ดี  จัดทำโครงการบริหารและจัดการ
โรงเรียน ท่ีครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียนท้ังสองช้ันเรียนตาม
บริบทของโรงเรียน  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ครูเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี หาความรู้เพิ่มเติมผา่น
อินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรใน
โรงเรียนและในกลุ่มเครือข่าย  พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุง  พัฒนา  ห้องเรียน  แหล่งเรียนรู้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย  จัดหาสื่อการเรียนรู้ เสริม
พัฒนาการ หนังสือเสริมอ่านเสริม  หนังสืออ่านเล่น ลำโพง ควบคู่ไปกับการใช้สื ่อการเรียนการสอน  มี
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอน  ได้จัดทำโครงการการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยได้รับความร่วมจากผู้ปกครอง  ครอบครัว  
ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง  สร้างโอกาสใหผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงโดยการพาไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน  ผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้  ลงมือกระทำอย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้  เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ครูใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน  ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง  โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วม  และนำผลการประเมินที่ได้ ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาผู้เรียน  ส่งผลใหผู้้เรียนมีพัฒนาการท่ีดีในทุก ๆ ด้าน มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์และสูงกว่าเป้าหมาย
ท่ีโรงเรียนกำหนด 
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ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

 จุดเด่นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

 จุดเด่น 
  ๑)  ผู้เรียนมีจิตใจและคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีพร้อมเป็นศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา 
  ๒)  ผู้เรียนมีความรักในท้องถิ่นและประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง 
 จุดที่ควรพัฒนา 
   ๑)  ส่งเสริมการยกระดับผสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนต้ังคำถามในส่ิงท่ีสงสัย 

๒)  ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการนำไปใช้และเผยแพร่ สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี  
และจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 

๓)  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน 
 4)  ส่งเสริมคุณลักษณะด้านภาวะผู้นำและการแสดงความคิดเห็น 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระให้ประสบผลสำเร็จ
ตามมาตรฐานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ควรมีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องและมีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้เรียนสนใจและต้องการที่จะพัฒนา
ตนเองและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  สนับสนุนสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การท่ีสอนยังขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อผู้เรียนกล้าแสดงออก 

ด้านที่ 2 กระบวนการบริการและการจัดการ 

 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 ข้อมูล  หลักฐาน  และเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนคุณภาพ 

 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและจัดการมีโครงสร้างการบริหารและจัดการโรงเรียนที่ครอบคลุม
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการชุมชน  นโยบายของรัฐ  และสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็น
ระบบโดยใช้รูปแบบ GPDCA ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  
กิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งงานวิจัยหนึ่งปีการศึกษา กิจกรรมโรงเรียนน่าอยู่และปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

 จุดเด่นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

 จุดเด่น 
   ๑)  ผู้บริหารเป็นคณะทำงานบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพสู่มาตรฐานของ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 

2)  โรงเรียนมี เป้าหมาย วิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
3)  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพท่ีชัดเจนได้รับความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
4)  โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรทำให้ผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1) ควรจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้เรียนเป็นส่ิงสำคัญ 

2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในโรงเรียน 

3) ควรสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพด้วยการส่งเสริมการเข้า
อบรมพัฒนาทักษะความรู้และการศึกษาต่อในหลักสูตรทางการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน 
การศึกษาและเป็นท่ียอมรับสามารถนำความรู้ไปยกระดับมาตรฐานการในตำแหน่งหน้าท่ีการงานตนเองได้ 
  แนวทางพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม 

สถานศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยา่ง
เป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

ด้านท่ี 3 กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 ข้อมูล  หลักฐาน  และเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนคุณภาพ 

โรงเรียนมีโครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูมีการดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีการสอนแบบการใช้โครงการท่ีกำหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในแผนจัดการเรียนรู้  จัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการโดยการใช้กิจกรรม STEM และ Active Learning  นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดการเรยีน
การสอนตามโครงการห้องเรียนสู้โควิด เพื่อใหผู้้เรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลและป้องกัน
ตนเองจากปัญหาการระบาดของโรคโควิดและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ครูใช้แหล่ง
เรียนรู้ที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้กับผู ้เรียนทั ้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื ่อให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้และหา
ประสบการณ์จริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดชั้นเรียน  มีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน ตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีในขณะทำการเรียนการสอนในช่ัวโมงและแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบใน
ปลายภาคเรียนและในสิ้นปีการศึกษาเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรส่งผลผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด  จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
โครงการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา (การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ (RHDLA Model) โครงการจัดหาและผลิตส่ือ
ภาษาไทยโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน กิจกรรมท่องสูตรคูณ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
กิจกรรมทำหนังสือเล่มเล็ก มีโครงการคัดแยกขยะ  กิจกรรมเรียนรู้ไอซีที กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานหนึ่งนวัตกรรม  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม การใช้ห้องเรียน E-Classroom กิจกรรม
ส่งเสริมศาสนทายาทเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญ  ก ิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันพระ  ก ิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  กิจกรรมเวรกลุ่มสี  กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย กิจกรรมสภา
นกัเรียน  กิจกรรมทัศนศึกษานอกโรงเรียน กิจกรรมออมทรัพย์ผู้เรียน เข้าร่วมส่งเสริมงานคณะสงฆ์ ร่วมสืบ
สานวัฒนธรรมขนบประเพณีของท้องถิ่น  กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายตามสมณสารูป กิจกรรม
พัฒนาและทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมภัตตาหารเพลและ
อาหารเสริม (นม) จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน   
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

 จุดเด่นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

จุดเด่น 
๑) โรงเรียนสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้าง

โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
2)  ดำเนินการจัดการชั้นเรียนที่เน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายได้

อย่างมีความสุข 
3)  ครูสร้างเครือข่ายความรู้ทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเริ่มจากการบูรณาการการสอนร่วมแบบบูรณาการระหว่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

4)  โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรทำให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
   ๖) ครูมีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนในด้านการประพฤติตนแบบอย่างท่ีดีในฐานะท่ีดำรงตน
เป็นพุทธศาสนิกชนในพระพุทธศาสนา  ให้เป็นที่ยอมรับของนักเรียนชุมชนและท้องถิ่น 

7) โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร ส่งผลให้ผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1) เน้นกระบวนการประเมินผู้เรียนท่ีหลากหลายและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
2) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และการเผยแพร่ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  
3) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงเพื่อ ให้นักเรียนมี

ประสบการณ์ตรงและเกิดองค์ความรู้อย่างถาวรและสามารถนำไปใช้ในประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
 แนวทางพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม 

โรงเรียนควรส่งเสริมให้โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพและต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้จากแหล่งเรียนรู ้จริงเพื ่อ นำ
ประสบการณ์ไปใช้พัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สงูขึ้น 
 

 1) ดำเนินการสนับสนุนโครงการบาลีนักธรรมเข้มแข็งให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการเรียนการสอนบาลีนักธรรมแบบท่องจำกับกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อ 

2) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ส่ือเทคโนโลยีและบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 
3) ครูควรมีการพัฒนาสื่อให้เหมาะสมและทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนท่ี

จำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน 
4) ครูควรมีการบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน 
๖) ครูควรนำผลจากการวิจัยในช้ันเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนครั้งต่อไป 

 
 

 

 

  ลงชื่อ........................................ผู้รายงาน 
(พระครูสุวิธานปริยัติคุณ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีภูเรือ 
วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

 
 
    
 

๒.๑  ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

       ๒.๑.๑  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

   รหัสโรงเรียน      7042070709 
 ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนวัดศรีภูเรือ 
 ที่ต้ัง   82 หมู่ท่ี 2  ตำบลหนองบัว  อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย  42160 
  สังกัด    สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต 7 
  โทรศัพท์   ๐42 810 417 
   อีเมล    watsriphurua2537@gmail.com 
  ระดับชั้นที่เปิด      ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  พื้นที่เขตบริการ      อำเภอภูเรือและต่างอำเภอท้ังหมดในจังหวัดเลย 
 

       ๒.๑.๒  ข้อมูลบุคลากร 

                   ๑)  ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล 
อาย ุ
(ปี) 

ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 
ชั้นที่
สอน 

๑ พระมหาบุดดี  สุธมฺโม   45 ผู้จัดการ -ปบ.ส. (ประกาศนียบัตรบริหาร
กิจการคณะสงฆ์) 
-น.ธ.เอก (นักธรรมชั้นเอก) 
-ป.ธ.3 (เปรียญธรรม 3 ประโยค) 

 - 

๒ พระครูสุวิธานปริยัติคุณ   46 ผู้อำนวยการ -พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต) 
-น.ธ.เอก (นักธรรมชั้นเอก) 
-ป.ธ.3 (เปรียญธรรม 3 ประโยค) 

- 

3 พระครูปริยัติสารานุยุต 39 ครูสอนบาล ี -พธ.บ. (เอกการสอนภาษาไทย) 
-น.ธ.เอก (นักธรรมชั้นเอก) 
-ป.ธ.3 (เปรียญธรรม 3 ประโยค) 

 

๓ นายวิรัตน์  ชามาตย์   50 จศป. 
(ครูปฏิบัติการ) 

-พธ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
-น.ธ.เอก (นักธรรมชั้นเอก) 
-ประโยค 1-2 
 

- 

๔ พระมหาจักรกรศิน์  าณเมธี   36 จศป. -ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ม.1-3 

ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของโรงเรียน 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

(ครูปฏิบัติการ) -พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา) 
-Graduate Diploma Program in 
Teaching Profession 
-น.ธ.เอก (นักธรรมชั้นเอก) 
-ป.ธ.4 (เปรียญธรรม 4 ประโยค) 

 
 

๕ นายวีรยุทธ  วันทองสุข   35 จศป. 
(ครูปฏิบัติการ) 

-ศศ.บ. (รัฐศาตร์) 
-ธ.ศ.เอก (ธรรมศึกษาชั้นเอก) 

ม.1-3 

๖ นายสุรชัช  แก้วยาศรี 25 จศป. 
(ครูปฏิบัติการ) 

-พธ.บ. (การสอนภาษาไทย,เกียรติ
นิยมอันดับ 1) 
-น.ธ.เอก (นักธรรมชั้นเอก) 
-ป.ธ.4 (เปรียญธรรม 4 ประโยค) 

ม.1-3 

7 นางสาวนิลาวัลย์  นนทะการ 28 จศป. 
(ครูปฏิบัติการ) 

-ค.บ. (ชีววิทยา) ม.1-3 

8 นางสาวปรานี  สารมะโน 32 จศป. 
นักวิชาการศาสนา 

(ปฏิบัติการ) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ม.1-3 

9 นางสาวสุธิตา  นนคนมั่น 24 จศป. 
นักวิชาการศาสนา 

(ปฏิบัติการ) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.1-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

90, 90%

10, 10%

ต ่ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

                   ๒)  ข้อมูลผู้เรียน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 

ระดับชั้น 
จำนวนผู้เรียน (คน) จำนวนห้องเรียน 

(ห้อง) 
จำนวนผู้เรียน
เฉลี่ยต่อห้อง พระ สามเณร รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 1 18 19 ๑ 19 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ - 5 5 ๑ 5 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ - 9 9 ๑ 9 
รวมมัธยมศึกษา 1 32 33 3 - 
รวมทั้งสิ้น 1 32 33 3 - 

 
  จำนวนผู้เรียนท่ีจบหลักสูตร  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนี้ 

ระดับช้ัน จำนวน (รูป) คิดเป็นร้อยละของผู้เรียนทั้งหมด 
มัธยมศึกษา (ม.3) 9 ๑๐๐.๐๐ 

รวม 9 ๑๐๐.๐๐ 
 
 

       ๒.๑.๓  ข้อมูลอาคารสถานที่ 

                   ๑)  อาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้าง 

  โรงเรียนวัดศรีภูเรือ ต้ังอยู่บนพื้นท่ี ๑๙ ไร่ ๒ งาน  มีอาคารเรียนและอาคารประกอบรวม 4 หลัง  
ได้แก่  อาคารเรียน 1 หลัง  อาคารประกอบ 3 หลัง  อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง  อาคารทั้งหมดใช้เป็น
ห้องเรียนและห้องประกอบการเรียน  รายละเอียดดังนี้ 

ท่ี รายการ การใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 
๑ อาคารประชุมและห้อง พักครู -  ห้องประชุม 

-  ห้องพักครู 
๑ หลัง 

๒ อาคารเรียน -  ห้องมัธยมศึกษาปีท่ี 2-๓ ๑ หลัง 
๓ อาคารเรียน -  ห้องคอมพิวเตอร์ 

-  ห้องสมุด 
-  ห้องมัธมศึกษาปีท่ี 1  

๑ หลัง 

๔ อาคารเรียน -  ห้องเก็บรวบรวมเอกสาร 
-  ห้องทะเบียนและประเมินผล 

๑ หลัง 

5 ห้องสุขา -  ขับถ่ายให้ถูกสุขลักษณะ 3 หลัง 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

 

                   2)  แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  
ประเภท ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ (จำนวนคร้ัง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ห้อง E-Classroom ตลอดปีการศึกษา 
ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 
ห้องพยาบาล ตลอดปีการศึกษา 
โรงอาหาร/โรงครัว ตลอดปีการศึกษา 
สวนพฤกษศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 
พันธุ์พืชท้องถิ่น ตลอดปีการศึกษา 
ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 
บอร์ดความรู้ในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 
แปลงเกษตร ตลอดปีการศึกษา 
สวนป่า ตลอดปีการศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน อุทยานแห่งชาติภูเรือ ตลอดปีการศึกษา 
เกษตรท่ีสูงภูเรือ ตลอดปีการศึกษา 
พระธาตุศรีสองรักษ์ ตลอดปีการศึกษา 
ไม้ดอกไม้ประดับในท้องถิ่น ตลอดปีการศึกษา 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ ตลอดปีการศึกษา 
น้ำตกสองคอน ตลอดปีการศึกษา 
วัดเนรมิตวิปัสสนา ตลอดปีการศึกษา 
อุทยานแห่งชาติภูเรือ ตลอดปีการศึกษา 

 

                   3)  ปราชญ์ชาวบ้าน/วิทยากร 

  
ชื่อ – สกุล ให้ความรู้เร่ือง สถิติการให้ความรู้ (จำนวนคร้ัง/ปี) 

นายหนูเจียง  สุธงษา การบายศรีสู่ขวัญ ๒๐ ครั้ง/ป ี
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

       ๒.๑.๔  โครงสร้างหลักหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                   ๑)  โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนวัดศรีภูเรือ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมประจำว 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

                   ๒)  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 



  

 

 

รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

       ๒.๑.๕  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

                ๑)  สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 

  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑-3  จำนวน 33 รูป  เข้าสอบ 33 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
ปรากฏผลดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 
 

จำนวนนักเรียนในแต่ละระดับเกรด 
ผลการ 

เรียนเฉลี่ย 

นักเรียนที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒    ๑.๕ ๑ ๐ 
จำนวน 

 
ร้อยละ 

 
1. ภาษาไทย 33 15 6 3 4 1 2 1 1 3.21 21 72.73 
2. คณิตศาสตร ์ 33 16 5 4 3 3 1 1 0 3.32 25 75.76 
3. วิทยาศาสตร ์ 66 33 12 9 4 1 4 2 1 3.35 54 81.82 
4. สังคมศึกษา 155 78 19 15 17 7 10 9 1 3.23 112 71.79 
5. สุขศึกษา 33 24 2 3 3 0 1 0 0 3.67 29 87.88 
6. ศิลปะ 33 22 3 3 3 0 1 0 1 3.53 28 84.85 
7. การงานอาชีพ 33 23 3 3 3 0 1 0 0 3.65 29 87.88 
8. ภาษาต่างประเทศ 33 15 4 5 4 1 2 1 1 3.18 24 72.73 
9. พระพุทธศาสนา 132 92 12 7 6 4 7 2 2 3.53 111 84.09 

รวม 552 318 66 52 47 17 29 16 7 30.67 436 719.52 
ร้อยละ 57.61 11.96 9.42 8.51 3.08 5.25 2.90 1.27 3.41 78.99 79.95 

  
                 2)  สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑-3  จำนวน 33 รูป  เข้าสอบ 33 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
ปรากฏผลดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 
 

จำนวนนักเรียนในแต่ละระดับเกรด 
ผลการ 

เรียนเฉลี่ย 

นักเรียนที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒    ๑.๕ ๑ ๐ 
จำนวน 

 
ร้อยละ 

 
1. ภาษาไทย 33 15 7 4 3 2 1 1 0 3.35 26 78.79 
2. คณิตศาสตร ์ 33 13 7 4 6 1 1 1 0 3.27 24 72.73 
3. วิทยาศาสตร ์ 66 29 13 9 9 4 1 1 0 3.36 51 77.27 
4. สังคมศึกษา 155 73 23 23 21 9 5 1 0 3.36 119 76.77 
5. สุขศึกษา 33 21 5 4 2 1 0 0 0 3.65 30 90.91 
6. ศิลปะ 33 19 3 7 3 1 0 0 0 3.55 29 87.88 
7. การงานอาชีพ 33 20 4 5 3 1 0 0 0 3.59 29 87.88 
8. ภาษาต่างประเทศ 33 14 5 6 4 3 1 0 0 3.30 25 75.76 
9. พระพุทธศาสนา 132 88 21 15 7 1 0 0 0 3.71 124 93.94 

รวม 551 292 88 77 58 23 9 4 0 31.14 457 741.93 
ร้อยละ 52.99 15.97 13.97 10.53 4.17 1.63 0.73 0.00 3.46 82.94 82.44 

 

 

 

๑๔ 



  

 

 

รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

                 3)  สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 (2 ภาคเรียน) 

  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑-3  จำนวน 33 รูป  เข้าสอบ 33 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
ปรากฏผลดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 
 

จำนวนนักเรียนในแต่ละระดับเกรด 
ผลการ 

เรียนเฉลี่ย 

นักเรียนที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒    ๑.๕ ๑ ๐ 
จำนวน 

 
ร้อยละ 

 
1. ภาษาไทย 66 30 13 7 7 3 3 2 1 3.28 50 75.76 
2. คณิตศาสตร ์ 66 29 12 8 9 4 2 2 0 3.30 49 74.24 
3. วิทยาศาสตร ์ 132 62 25 18 13 5 5 3 1 3.35 105 79.55 
4. สังคมศึกษา 311 151 42 38 38 16 15 10 1 3.29 231 74.28 
5. สุขศึกษา 66 45 7 7 5 1 1 0 0 3.66 59 89.39 
6. ศิลปะ 66 41 6 10 6 1 1 0 1 3.54 57 86.36 
7. การงานอาชีพ 66 43 7 8 6 1 1 0 0 3.62 58 87.88 
8. ภาษาต่างประเทศ 66 29 9 11 8 4 3 1 1 3.24 49 74.24 
9. พระพุทธศาสนา 264 180 33 22 13 5 7 2 2 3.62 235 89.021 

รวม 1103 610 154 129 105 40 38 20 7 30.91 893 730.72 
เฉลี่ย/ร้อยละ 55.30 13.96 11.70 9.52 3.63 3.45 1.81 0.63 3.43 80.96 81.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕ 

80.96%

18.41%
0.63

ผลกำรเรียนระดับ 3 ขึน้ไป ผำ่นเกณฑข์ึน้ต ่ำ (1) ถึงค่อนขำ้งดี (2.5) ไม่ผำ่นกำรประเมิน (0,ร,มส)



  

 

 

รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

 

                   ๓)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 9 รูป  เข้าสอบ 9 รูป  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  ปรากฏผล
ดังนี้   

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย  
สังกัดสำนักงานพระพุทธฯ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาไทย 32.22 51.22 41.63 54.29 
(๒) คณิตศาสตร ์ 19.11 24.44 20.05 25.46 
(๓) วิทยาศาสตร์ 34.40 29.19 26.55 29.89 
(๔) ภาษาอังกฤษ 22.77 31.55 26.34 34.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.22

19.11

34.4

22.77

51.22

24.44

29.19
31.55

41.63

20.05

26.55 26.34

54.29

25.46
29.89

34.38

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย สังกัดส านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

๑๖ 

แผนภูมิแสดงคะแนน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O - NET ม.๓ 



  

 

 

รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

                   4)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (B-NET) 

 ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 9 รูป  เข้าสอบ 9 รูป  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  ปรากฏผล 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย  
สังกัดสำนักงานพระพุทธฯ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาบาล ี 26.44 30.95 31.10 32.111 
(๒) ธรรมะ 32.89 32.60 31.75 33.21 
(๓) พุทธประวัติ 27.11 30.81 30.72 32.36 
(๔) วินัย 25.11 30.04 30.01 30.56 

 

       ๒.๑.๖  การบริหารจัดการศึกษา 

  โรงเรียนวัดศรีภูเรือ แบ่ง
โครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ 
ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่าย
บ ร ิ ห า ร ง า น บ ุ ค ค แ ล ะ ฝ ่ า ย
บริหารงานทั่วไป  ผู ้บริหารได้ยึด
หล ั กการบร ิหารงานร ู ปแบบ 
GPDCA  และการบริหารแบบมี     
ส่วนร ่วมจากบุคลากรทุกระดับ       
และทุกฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 



  

 

 

รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีภูเรือ 

 
                                                       

                                         

 

 

    

          

                                                   

 

 

         

                                                                                    

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๘ 

คณะกรรมการโรงเรียน 

ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายงานบุคคล ฝ่ายวิชาการ 

1. การจัดระบบบริหารและ 
    สารสนเทศภายในโรงเรียน 
2. การประสานงานและพัฒนา 
    เครือข่ายการศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงาน  
    การศึกษา 
4. การจัดระบบบริหารและการ  
    พัฒนาองค์กร 
5. การพัฒนามาตรฐานการ 
    ปฏิบัติงาน 
6. การดำเนินงานธุรการ 
7. การดูแลอาคารสถานที่และ 
    สภาพแวดล้อม 
8. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
9. การจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ 
10. งานกิจการนักเรียน 
11. การประชาสัมพันธ์งาน  
      การศึกษา 
12. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
13. แนวการจัดกิจกรรมเพ่ือ  
      ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
      นักเรียน 

1. การจัดทำแผนงบประมาณและ  
    คำของบประมาณ 
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้  
    จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรร  
    งบประมาณ 
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบอุดหนุน 
    ที่ได้รับจัดสรร 
4. การจัดทำบัญชีการเงิน 
5. การพัฒนาระบบข้อมูล 
    สารสนเทศเพ่ือการจัดทำและ  
    จัดหาพัสด ุ
    

1. การวางแผนอัตรากำลัง 
2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
    ครแูละบุคลากรทางการ  
    ศึกษา   
3. การดำเนินการเก่ียวกับการ 
    เล่ือนเงินเดือน 
4. การลาทุกประเภทของครูและ   
    บุคลากรทางการศึกษา   
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. การดำเนินการทางวินัยและ 
    การลงโทษ 
7. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
8. การออกจากราชการ 
9. การจัดระบบและการจัดทำ  
    ทะเบียนประวตั ิ
10. การส่งเสริมและยกย่องเชิด    
      ชูเกียรต ิ
11. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ 
      และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
12. การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับ  
      ใบอนุญาต 
13. การพัฒนาครูและบุคลากร  
      ทางการศึกษา  การ  
      ดำเนินการที่เก่ียวกับการ  
      บริหารงานบุคคลให้เป็นไป  
      ตามกฎหมายที่ว่าด้วยการนั้น 

1. การพัฒนาหรือการดำเนินการเก่ียวกับการ
ให้  
    ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการ
เทียบโอน   
    ผลการเรียน 
7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน  
    สถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้            
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การประกันคุณภาพการศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง 
      วิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการ  
      กับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล  
      ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน  
      ประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา  
15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงาน  
      ด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพ่ือใช้ใน  
      สถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
   
   

ผู้จัดการโรงเรียน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

หมายเหตุ อ้างอิงข้อมูลจาก “คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กองพุทธศาสนศึกษา 
            สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิมพ์เผยแพร่ พุทธศักราช 2557 



  

 

 

รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

ทำเนียบบุคลากร/แผนผังบริหารงาน 
ตามโครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนวัดศรีภูเรือ 

 

 

 

๑๙ 



  

 

 

รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมปฏิบัติตนเหมาะสมตามสมณะสารูป มีความภาคภูมิใจ
ในสถาบัน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ มีความทุ่มเทเสียสละ
สามัคคีในหมู่คณะ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสนอง
งานกิจการคณะสงฆ์ 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความรู้ บนพื้นฐานความรู้คู ่คุณธรรม และทักษะการเรียนรู้ตาม  เกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. จัดโครงสร้างการบริหารองค์กรโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการ
ส่งเสริมให้มีการอบรมสัมมนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4. พัฒนาอาคารสถานท่ีให้พร้อมแก่การจัดการศึกษาโดยเน้นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็นฐาน 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนากิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 

 

เป้าหมาย (Goal) 

๑. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นผู้ถึง 
พร้อมด้วยวิชชาและจรณะมุ่งให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของ   
ตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันได้  ตามสมควรแก่พระธรรมวินัยและสมณะสารูป         

๒.   สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีดีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
๓.   บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  มีความมั่นคงในหน้าท่ี  
      และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
๔.   โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี  ห้องปฏิบัติการท่ีพร้อมแก่การจัดการศึกษา  มีภูมิทัศน์ท่ีโดดเด่น 
      ตรงตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
5.   โรงเรียนเข้าร่วมงานและพัฒนากิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในทุกด้าน 

 

กลยุทธ์ (Strategy) 

 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
  กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ตราธรรมจักร    : ระบบการศึกษาท่ีช้ีแจงถึงความพึงพอใจและความมั่นคงต่อ

การศึกษาในระดับช้ันต่าง ๆ  
วงกลม : แหล่งการเรียนรู้ทางปัญญาในทางการศึกษาท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด 
ปรัชญาโรงเรียน : วิชฺชา อุปฺปตฺต  เสฏฺฐา (บรรดาส่ิงท่ีงอกงามข้ึนมาวิชชาประเสริฐ

ท่ีสุด) 
คำขวัญของโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่อย่างมีคุณธรรม 
สีประจำโรงเรียน : สีชมพู,สีฟ้า คือความสมบูรณ์ของสติปัญญาและแสดงถึงความรู้คู่

คุณธรรม 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นโพธิ ์
ชื่อภาษาไทย : ต้นโพธิ ์
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Ficus religiosa 
เลขที่ส่งหนังสือโรงเรียน : ปส ๐๒๐๗๔๒๐๙/...... 
อักษรย่อโรงเรียน : ศภร. 
อาณาเขตที่ต้ังของโรงเรียน : ทิศเหนือ ติดอุทยานแห่งชาติภูเรือ 

ทิศใต้ ติดสหกรณ์การเกษตรอำเภอภูเรือ 
ทิศตะวันออก ติดท่ีดินเอกชนบ้านหนองเสือคราง 
ทิศตะวันตก ติดท่ีดินเอกชนบ้านภูเรือ 

การคมนาคมและการสื่อสาร : ๑.รถเมล์ประจำทาง   สายเลย – หล่มสัก 
2.ทางไปรษณีย์  โรงเรียนวัดศรีภูเรือ  เลขท่ี 82 หมู่ท่ี 2  
บ้านหนองเสือคราง ต.หนองบัว อ. ภูเรือ  จ. เลย  ๔๒๑๖๐ 
3.  ทางโทรศัพท์  โรงเรียนวัดศรีภูเรือ 0-4281-0417   
4.  ผู้จัดการสำนักงานผู้จัดการโรงเรียน ๐61-027-1737 
5.  ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ   ๐80-755-0597 

ระบบการศึกษา : ภาคเรียนท่ี  ๑  เดือน  พฤษภาคม – ตุลาคม 

 

 

ตราโรงเรียน 
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ภาคเรียนท่ี  ๒  เดือน  ตุลาคม – มีนาคม 
ภาคฤดูร้อนเดือน  เมษายน - พฤษภาคม 

วัน/เวลาที่เรียน /ภาคปกติ : วันจันทร์  -  วันศุกร์ 
1.แผนกธรรม (นักธรรมตรี-โท-เอก)  ภาคเช้าจันทร์ – ศุกร์ เรียน
ช่วงเข้าพรรษา  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ถึง  ๑๑.๓๐ น. 
2.แผนกบาลี (บาลีไวยากรณ์ - ป.ธ.3)  ภาคเช้าพ.ย. – ก.พ. จันทร์–
ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. 
3.แผนกสามัญศึกษา (ระดับชั้น ม.๑-3)  ภาคเช้า เรียนวันจันทร์-
ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. 

วัน/เวลาที่เรียน /ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์ /วันอาทิตย์ 
วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ถึง  ๑๕.๓๐ น. เรียนรายวิชาท่ี
ยังไม่ครบกำหนดเกณฑ์ 
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       ๒.๑.๗  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 
  สภาพชุมชนรอบบริเวณ โรงเรียนวัดศรีภูเรือเป็นโรงเรียนที่อยู ่ในเขตเทศบาลตำบลภูเรือ มี
ประชากรประมาณ 2,900 คน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาร้อยละ  ๙๙.๙๐ % ยึดมั่น
ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมโดยเฉพาะฮีตสิบสองครองสิบส่ี  ซึ่งชาวอำเภอภูเรือและชาวอิสานสืบทอดมา
ยาวนานถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและชุมชนจึงทำให้โรงเรียนและประชาชนมีความเกี่ยวข้องกัน
โดยตรง   จึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีทำให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านปัจจัยส่ีท่ีจำเป็นกับเยาวชนที่เป็นกุลบุตรมี
ศรัทธามาบรรพชาเพื่อศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างดี อำเภอภูเรือมีจำนวน
ประชากรประมาณ  2,900  คน ประกอบอาชีพสำคัญ คือ รับราชการ ค้าขายและเกษตรกร โรงเรียนจึงมี
ความพร้อมเพราะชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการสนับสนุนต่าง ๆ โรงเรียนเมื่อตั้งอยู่ในวัดที่เป็นศาสนสถาน
และเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนในพระพุทธศาสนาจึงเป็นสถานที่ดำเนินงานประสานความร่วมมือ
เพื่อประกอบกิจกรรมเกือบทุกด้านทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งวัดเป็นสถานที่ในการ
ประกอบพิธีและจัดงานประเพณีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยงข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี  เวลาจัดกิจกรรม
หรือโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนจึงได้รับความร่วมมือจากทางหน่วยงานราชการและประชาชนในชุมชน
เป็นอย่างดี ข้อจำกัดของโรงเรียนกับความร่วมมือของชุมชนคือสภาพของประชากรโดยทั่วไปเป็นสังคม
ชุมชนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่ีมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น ข้าราชการ  ค้าขาย  เกษตรกร หรือ
ประกอบอาชีพส่วนตัว การดำเนินงานบางโอกาสจึงไม่สามารถปฏิบัติได้พร้อมเพรียงกันได้ทั้งหมดทำให้
ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นไม่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการต่อคนในชุมชนและครบถ้วน 
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๒.๒  ผลการประเมินตนเองของโรงเรียน 

       ๒.๒.๑  ผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 

 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

 ข้อมูล  หลักฐาน  และเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนคุณภาพ 

โรงเรียนวัดศรีภูเรือมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย พัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีครูจัดการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามเหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง 
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเรื่องการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่าน การฟัง การดูและการรับรู้จากหนังสือ 
เอกสารและสื่อต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องแล้วนำมาคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่นำไปสู่การแสดงความคิดเห็น 
การสังเคราะห์สร้างสรรค์ในเรื ่องต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนซึ่งสะท้อนถึง
สติปัญญาความรู้ความเข้าใจความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและสร้างสรรค์จินตนาการอย่าง
เหมาะสมและมีคุณค่าแก่ตนเอง สังคม ประเทศชาติพร้อมด้วยประสบกาไรณ์และทักษะการเขียนที่มี
สำนวนภาษาถูกต้องมีเหตุผลและลำดับขั้นตอนในการนำเสนอสามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่าง
ชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สรุปเป็น
รายปี/รายภาคเพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับตา่ง 
ๆ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบคันข้อมูล ได้แก่ห้องสมุด E-Library ครูในสายช้ัน
ร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ  รู้เน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดของผู้เรียน  นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัด
กิจกรรมการพัฒนาที่เหมาะสมพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเน้น
ให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต นำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับ
ภูมิปัญญาในชุมชนรอบ ๆ 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

 

 จุดเด่นและแนวทางพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม 

       ๑)  จุดเด่น  ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง  ร่าเริงแจ่มใส  มีความรักในท้องถิ่นและประเพณีวัฒนธรรม
ของตนเอง 
       ๒)  แนวทางการพัฒนาคุณภาพ  ส่งเสริมการยกระดับผสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกระตุ้นให้
ผู้เรียนตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัย ครูมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการนำไปใช้และเผยแพร่ สนับสนุน
สื่อเทคโนโลยีและจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย เน้นให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์การ
เรียนการสอน 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระให้ประสบผลสำเร็จ
ตามมาตรฐานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ควรมีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องและมีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู ้เรียนสนใจและต้องการที่จะพัฒนา
ตนเองและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  สนับสนุนสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การท่ีสอนยังขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อผู้เรียนกล้าแสดงออก 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 

 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 ข้อมูล  หลักฐาน  และเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนคุณภาพ 

 โรงเรียนวัดศรีภูเรือได้จัดทำโครงการบริหารและจัดการโรงเรียนโดยให้สถานศึกษาได้ดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม 
ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรใน
สถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์กำหนดพันธกิจกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบั ติการ
ประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้
มีการดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน วิธีการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ
และต้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ซองสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

 จุดเด่นและแนวทางพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม 

       ๑)  จุดเด่น  ผู้บริหารเป็นคณะทำงานบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพ สู่
มาตรฐานของสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 
       ๒)  แนวทางการพัฒนาคุณภาพ  
        ส่งเสริม  สนับสนุน ส่งเสริม  สนับสนุนส่ือเทคโนโลยี  และจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

สถานศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยา่ง
เป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 ข้อมูล  หลักฐาน  และเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนคุณภาพ 

  โรงเรียนวัดศรีภูเรือดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ  ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที ่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศตามสถานท่ีต่างๆท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือ
การเรียนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนครูทุก
คนทำงานวิจัยในช้ันเรียน กระบวนการวิธีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมตามความถนัดและความสนใจด้วยวิธีการท่ีหลากหลายสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
และท้องถิ่นทำให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพรวมท้ังมีการประเมินผลการเรียนรู้และนำข้อมูลท่ีได้จาก
การประเมินผลมาใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

 จุดเด่นและแนวทางพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม 

       ๑) จุดเด่น  ครูมีความตระหนักและพยายามพัฒนาศักยภาพตนเองสู่มาตรฐาน 
       ๒) แนวทางการพัฒนาคุณภาพ  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์เรียนการ 
สอน 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

 

   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
โรงเรียนควรส่งเสริมให้โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพและต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้จากแหล่งเรียนรู ้จริงเพื ่อ นำ
ประสบการณ์ไปใช้พัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต 
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สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 

 1) สรุประดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 

 2) โรงเรียนวัดศรีภูเรือนำเสนอข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ได้ดำเนินการเผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ต่อ
สาธารณชน ดังนี้  

๑. เผยแพร่ต่อสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7  
๒. เผยแพร่ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวัดศรีภูเรือ  
๓. เผยแพร่ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
๔. เผยแพร่รายงานตามเฟซบุ๊คและกลุ่ม Line ต่างๆ  
๕. เผยแพร่สาธารณชนโดยการผ่านเพจของโรงเรยีนวัดศรีภูเรือ https://www.facebook.com/

โรงเรียนวัดศรีภูเรือ-106633904604100 
 

 

 3) การปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best Practices 
 

โรงเรียนวัดศรีภูเรือใช้สื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อการเรียนรู้ใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตเครือข่ายที่มีคุณภาพและใช้อุกรณ์ส่งสัญญาณจำนวนถึง  ๓  เครื่อง มีคอมพิวเตอร์และส่ือ
มัลติมีเดีย  ได้แก่  กระดานอัจฉริยะ  โทรศัพท์มือถือ  โทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณดิจิตอล  เครื่องฉาย
ภาพข้ามศีรษะ  เครื ่องโปรเจคเตอร์  ลำโพงบลูทูธ  ไมโครโฟน  วิทยุ  เครื ่องเล่นแผ่นซีดีและดีว ี ดี  
นอกจากนี้ยังใช้ส่ือมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เช่น  Google, YouTube, Facebook , Line เป็น
ต้น  มีการรับและส่งงานผ่าน Google Drive  และครูได้ให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อในการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้
เพื ่อนำมาสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ได้แก่ คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต  โทรศัพท์มือถือ YouTube  
Facebook  และ Line  นอกจากนี้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที ่เอื้อต่อการเรียนรู้กับผู้เรียน เช่น ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์  ห้อง E-Classroom  สวนพฤกษศาสตร์  สวนเกษตร  ส่งผลให้ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

 
 

ส่วนที่ 3  สรุปภาพรวมผลการประเมนิ 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
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 4) สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐาน ระดับที่ได้ แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ  ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดี เท่ากับเป้าหมาย 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย 

๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย 

๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเลิศ ต่ำกว่าเป้าหมาย 

๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม เท่ากับเป้าหมาย 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  

ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ดี ต่ำกว่าเป้าหมาย 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายโรงเรียนวัดศรีภูเรือ 

- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

- บันทึกการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน 

- วิธีการเผยแพร่รายงานประเมินตนเองของโรงเรียน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

31 



  

 

 

รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดศรีภูเรือ 

เรื่อง การกำหนดค่าเปา้หมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

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

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9 
(3) ได้กำหนดการจัตระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหน่ึง คือ มีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 

   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับก ารศึกษาชั ้นพื ้นฐาน และระดับ
การศึกษาชั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่
กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต และนโยบายให้
ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป 
รวมทั้งอัตตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียนวัดศรีภูเรือ ในการประชุมครั้ง
ที่ 1/2563 เมื่อวันที  25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดศรีภูเรือและมีส่วนร่วมของของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ผู ้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง จึงประกาศ กำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

   เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือใช้เป็น
หลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล และ
การประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุ ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 

            
     ลงชื่อ............................................          ลงชื่อ.......................................... 
                    (พระครูสุวิธานปริยัติคุณ)       (พระครูวิสุทธิโพธิสาร) 
                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน                   ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการโรงเรียน 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

 

 

 

กำหนดค่าเป้าหมาย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดศรีภูเรือ 

เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา 
****************************************************************** 

 
มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ระดับคุณภาพ ความหมาย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 67.50 3 ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 65.00 3 ดี 
 ๑.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

ส่ือสารและการคิดคำนวณ  
65.00 3 ดี 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา  

65.00 3 ดี 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้าง 
นวัตกรรม 

70.00 4 ดีเลิศ 

1.1 .4  ความสามารถในการใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  

70.00 4 ดีเลิศ 

1.1.5 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

65.00 3 ดี 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที ่ต่อ
งานอาชีพ 

70.00 4 ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  70.00 4 ดีเลิศ 
 ๑.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที ่ดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด  
75.00 4 ดีเลิศ 

 1.2.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  75.00 4 ดีเลิศ 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

 
มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ ความหมาย 
 1.2.๓ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย  
75.00 4 ดีเลิศ 

1.2.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  75.00 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 70.00 

 
4 ดีเลิศ 

 ๒.๑.1 มีเป้าหมาย ว ิส ัยทัศน ์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

80.00 5 ยอดเยี่ยม 

๒.1.2 ม ีระบบบร ิหารจ ัดการค ุณภาพของ
สถานศึกษา  

80.00 5 ยอดเยี่ยม 

๒.1.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  

75.00 4 ดีเลิศ 

๒.1.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  

75.00 4 ดีเลิศ 

๒.1.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

75.00 4 ดีเลิศ 

๒.1.6 จ ัดระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

70.00 4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

70.00 4 ดีเลิศ 

 ๓.๑.1 จัดการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

70.00 4 ดีเลิศ 

๓.1.2 ใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

70.00 4 ดีเลิศ 

๓.1.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 75.00 4 ดีเลิศ 

๓.1.4 ตรวจสอบและประเมินผู ้เร ียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

70.00 4 ดีเลิศ 

๓.1.5 มีการแลกเปลี ่ยนเรียนร ู ้และให้ข ้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

70.00 4 ดีเลิศ 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

 

ค่าเป้าหมายในการกำหนดเป็นรายตัวช้ีวัด/รายมาตรฐานโดยกำหนดเป็นระดับคุณภาพ 
 

 
ระดับค่าร้อยละ 

 
ระดับคุณภาพ 

 
แปลคุณภาพ 

 
80.00 - ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

70.00 - 79.00 4 ดีเลิศ 
60.00 - 69.00 3 ดี 
50.00 - 59.00 2 กำลังพัฒนา 
น้อยกว่า - 50.00 1 ปรับปรุง 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  10 มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

ลงชื่อ                                  . 
(พระครูสุวิธานปริยัติคุณ) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีภูเรือ    . 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

- หนังสือ เชิญ/ตอบรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- บันทึกการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน 

- วิธีการเผยแพร่รายงานประเมินตนเองของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
คำสั่งโรงเรียนวัดศรีภูเรือ 

ที่ 01 / ๒๕6๔ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
************************ 

  เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวดัศรีภู
เรือ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕6 และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี
การศึกษา ๒5๖๓ ดังน้ี 
 1.พระครูวิสุทธิโพธิสาร  ประธานกรรมการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

2.พระมหาบุดดี สุธมฺโม  ผู้จัดการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
3.นายวิรัตน์  ชามาตย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
4.นายวีรยุทธ  วันทองสุข  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
5.นายสุรชัย  แก้วยาศรี  ครูสอน    กรรมการ 
6.นางสาวนิลาวัลย์  นนทะการ ครูสอน    กรรมการ 
7.นางสาวสุธิตา  นนคนมั่น  ครูสอน    กรรมการ 
8.นางสาวปรานี  สารมะโน  ครูสอน    กรรมการ 
9.พระครูสุวิธานปริยัติคุณ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
10.พระมหาจักรกริศน์  มีสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ใด้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิ ดประโยชน์

สูงสุดต่อทางราชการทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕6๔ 
 
 
 

(พระครูสุวิธานปริยัติคุณ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

รูปภาพกิจกรรมด้านคุณภาพผู้เรียน 

 

 

 
             ผอ.พศจ.เลย มอบอุปกรณ์การเรียน                                                 มอบทุนการศึกษา                           

 

 

 

   
             มอบเครื่องอุปโภคพื้นฐาน                                              คัดกรองนักเรียน 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

รูปภาพกิจกรรมด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

 

      
                ต้อนรับคณะทัศนศึกษา                                           แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างองค์กร 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

                ประเมินคุณภาพภายใน                                               จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

รูปภาพกิจกรรมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                 สอบปลายภาคเรียน       ทัศนศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                        

 

                เลือกต้ังประธานนักเรียน                                          ปฐมนิเทศนักเรีย 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

โรงเรยีนวดัศรภีูเรอื 
ส านักเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา เขต ๗ 

 

 

 


