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โรงเรียนวัดแจง้สวา่งนอก วัดแจ้งสว่างนอก 
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  บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ของโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 

ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 

  
 มติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก   

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน

การประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก แล้ว     
 

          เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
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๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

ค าน า 

 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒๕๖๑) ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ  และกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือให้
ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผน และตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา
ได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผน ต่อระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก    ขอขอบคุณ คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกรูป ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 

 

 

   
                                                                    โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 

ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
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สารบัญ 
 

   เรื่อง                                                                                                            หน้า                                                                                                                               

 
ค าน า 

  

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                                                                                  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                                                                    ๑๔ 
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                    ๓๘                                                                           

   
                      

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                                                      ๓๘  
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                   ๔๑  
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                          ๔๓ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม                                          ๔๕ 
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                          ๔๘ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินภายในของสถานศึกษา                 ๔๙ 
- ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา        ๕๐ 
- รูปภาพกิจกรรมประกอบ                                                                                  ๕๔-๕๗ 
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บทสรุปของผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก     ที่อยู่  ๑๔๕  หมู่ที่  ๕  บ้านแสนสุข   ต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชุม

แพ    จังหวัดขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์   ๔๐๒๙๐ 
สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา   ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โทรศัพท ์ ๐๘๗-๗๗๕๓๙๐๖   
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกาตอนต้น  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกาตอนปลาย 
มีจ านวนนักเรียน     ๖๘   รปู โรงเรียนมีเนื้อที่    ๔  ไร่ 
ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน   พระมหาธานินทร์      นนฺทกฺวี,ดร.  อายุ   ๓๕    ปี  โทรศัพท์    ๐๘๖-
๘๕๔๓๑๗๕    วุฒิการศึกษาสูงสุดปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ   วันที่   ๒๓   
เดือนกันยายน   พุทธศักราช   ๒๕๖๒    รวม    ๓     ป ี
 
สภาพบริบทโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 
 ส่งเสริมให้มกีารพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  
โดยให้มีการจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  ซึ่งจุดเน้นของสถานศึกษาคือ  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ยินดีใน
ความพอเพียง  และผู้เรียนเป็นศาสนทายาทที่มีจิตสาธารณะ  และสามารถเผยแผ่ค าสอนขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ 
 

การจัดการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  นโยบายพัฒนาโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก   จังหวัดขอนแก่น 
๑. ด้านพัฒนาผู้เรียน 
  ๑.๑ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   มีการฉันภัตตาหารเพลที่ได้
มาตรฐานและสะอาดมีการตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าวัน  เน้นการปฏิบัติธรรมและการออกก าลังกายโดย
การช่วยกันท ากิจกรรมท าความสะอาด  จัดห้องเรียนและสภาพแวดล้อมให้เรียบร้อยสะอาดเหมาะแก่การ
เรียนรู้  และมีกิจกรรมการเรียนนอกสถานที่ 
  ๑.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โดยการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนในหลายลักษณะ  เช่น การปฏิบัติธรรมประจ าภาคเรียน การอบรมคุณธรรมใน
กิจกรรมไหว้พระก่อนเข้าห้องเรียน  และสอดแทรกเนื้อหลักธรรมในการสอนทุกรายวิชา  และมีการให้ก าลังใจ
ในรูปแบบต่าง ๆ  ให้นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
  ๑.๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  โดยได้พัฒนาห้องสมุดและมุมส่งเสริมการอ่านให้มีความน่าสนใจ  จัดหาหนังสือที่น่าสนใจ
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ส าหรับนักเรียนให้เพียงพอ  จัดบริการค้นคว้าคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ  จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมให้นักเรียนจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนทุก
รูป 
  ๑.๔ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล  จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์  เช่น ให้นักเรียนน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบชิ้นงานได้  เช่น โครงงาน  รายงาน  แฟ้มสะสมผลงาน  เป็นต้น  จัดให้นักเรียนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ โดยมีโครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
  ๑.๕  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  โดยจัดให้มีการสอน
ซ่อมแซม และสอนเสริมพิเศษให้กับกลุ่มนักเรียนที่มีพัฒนาการช้าในด้านการเรียนรู้  และจัดติวพิเศษให้แก่
นักเรียน เช่น ติวการสอบ  O-NET, B-NET, นักธรรมสนามหลวงและการสอบบาลีสนามหลวง 
  ๑.๖ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน  รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  ละ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  โดยจัดให้มีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน  เพื่อแนะแนวทางในการศึกษาและใช้
ชีวิต  ยกย่องนักเรียนที่มีจิตสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งท างานเป็นกลุ่ม เช่น 
การสอนแบบโครงงาน  เป็นต้น  จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการศึกษาและอาชีพในสถานที่ที่สามารถน า
นักเรียนไปได้  ปลูกฝังเรื่องการมีชีวิตอยู่แบบสมณะและความพอเพียง  ส่งเสริมให้นักเรียนได้จัดกิจกรรม  ที่
เป็นประโยชน์การพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียน 
  
๒. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพครู    
  ๒.๑ พัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดย
จะได้มีการจัดให้ครูทุกคนได้ไปศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนปีการศึกษาอย่างน้อยปีละ  ๑ ครั้ง  และ
ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรมงานด้านวิชาการต่าง ๆ  ตามความเหมาะสมอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง  
ส่งเสริมให้ครูจัดท าและพัฒนาผลงานด้านวิชาการ  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  นวัตกรรมทางการศึกษา  
สื่อการเรียนการสอน งานวิจัยในชั้นเรียน  หลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบการเรียน  และผลงานอ่ืน  ๆ  
ตามท่ีทางสถานศึกษาก าหนด  ประเมินการสอนของครู  และจัดให้มีการยกย่องให้ก าลังใจครูในรูปแบบต่าง ๆ   
 
๓. ด้านการบริหารสถานศึกษา 
  ๓.๑ ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  โดยจัดให้มีการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกฝ่าย
ได้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  ใช้หลักการบริหารอย่างมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกฝ่าย และ นักเรียนทุกรูป  สามารถเข้าถึงได้ง่ายและพร้อมจะรับฟังและแก้ไขปัญหา  ส่งเสริมให้
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุอย่างน้อยร้อยละ  ๘๐  ของโครงการที่ก าหนดขึ้น 
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  ๓.๒ ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ชุมชนได้ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายในการจัดการศึกษาและ
ปรึกษาหารือในการร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา  เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มาร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา
ตามศักยภาพของสถานศึกษา  จัดให้มีเครือข่ายวิชาการในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 
  ๓.๓ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน  โดยให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ  ของแต่ละฝ่ายที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน
และสถานศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบการ
เรียนตามหลักสูตรครบทุกวิชา  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามรถ 
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีการนิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ  และจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกรูป 
  ๓.๔ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท า
และด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา   จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  มีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
น าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
    
๔. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๔.๑ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้  โดยให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายนอกและภายในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง  และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา   ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  
 ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนตลาดเพราะอยู่ในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน   
มีประชากร  ประมาณ   ๕๖๕๐     คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  ทิศเหนือติดกับบ้าน
สมบูรณ์สุข หมู่  ๖   ทิศตะวันออก ติดกับถนนมะลิวัลย์ เส้นขอนแก่น – เมืองเลย   ทิศตะวันตกติดกับบ้าน
แสนสุข หมู่  ๕      ทิศใต้ติดกับถนนเส้นทางขอนแก่น – หล่มสัก  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  เกษตรกรรม
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ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ       ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป    คือ งานบุญ
ประเพณีในแต่ละปีที่ทางวัดและโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอกร่วมกันจัดท า คือ งานพระธาตุหลวงชุมแพ 
๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถม      อาชีพหลัก  คือ เกษตรกรรม 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ      ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี   ๔๐,๐๐๐   บาท  
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว     ๔      คน 
๓)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โอกาส โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก    ตั้งอยู่ในชุมชนเทศบาลที่มีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและข้าราชการ/พ่อค้า/ประชาชน/ทายกทายิกา  ที่ได้ให้การ
สนับสนุนสถานศึกษาในหลาย ๆ ด้าน  เช่น  การจัดการศึกษาและการบริการแหล่งเรียนรู้ ที่เห็นความส าคัญ
ต่อการจัดการศึกษาให้แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนเป็นพระภิกษุสามเณรในบวรพระพุทธศาสนา และจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น, ตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 3, 4  เน้นการศึกษาธรรม-บาลี  และศาสนปฏิบัติ  พร้อมกันนั้นก็มีการเรียนวิชา
ทางโลกร่วมไปด้วยจึงท าให้นักเรียนซึ่งเป็นพระภิกษุสามเณร  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย   มีระเบียบ
วินัย  เป็นที่ศรัทธาและยอมรับของชุมชน ทั้งยังส่งผลให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ความถูกผิด รู้จัก
ตนเอง พัฒนาตนเองสามารถด ารงตนทั้งด้านการด าเนินชีวิตประจ าวันและด้านการศึกษาตามศักยภาพของ
ตนเองอย่างเหมาะสม 

คณะครู บุคลากร ผู้บริหาร ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานมีความรู้ความสามารถให้ความร่วมมือในการ
ท างาน รู้จักการท างานเป็นทีม พัฒนาตนเอง เห็นคุณค่าของความเป็นครู เสียสละเพ่ือการศึกษาของนักเรียน
อยู่เสมอ 
 
ผลการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการ
อ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดีรู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น 
รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด
ต่างๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถท างาน
สาธารณะประโยชน์ช่วยทางโรงเรียนและวัดที่ตนอาศัยอยู่ได้   ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา 
ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
 ๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ    ร่วมวาง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ๕.สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๖. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 ๗. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
 ด้านกระบวนการจัดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดี 
 
หลักฐานสนับสนุนผลการด าเนินงาน 
 มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑)โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่าน
คล่องเขียนคล่อง 

๒)โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน กิจกรรมสุขกายสบายชีวี  กิจกรรมปฏิบัติธรรม
ประจ าปี 

๓)โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสหกรณ์
ในโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 



๑๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

 ๔)โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่  กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน  กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้  กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวัน
สร้างสรรค์ปัญญา                       

๕)โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  กิจกรรมพิชิต  B-NET  กิจกรรมพิชิต O-NET  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมค่าย
วิชาการ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

๑)  มีโครงการการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
๒)  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
๓)  โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
๔)  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
๕)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่
สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๑)  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒)  โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
        ๓)  โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
      ๔)   โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
       ๕)   กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมี
ความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
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ซึ่งมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ    ด ี  
- จุดเด่น 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้า
แสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
- จุดที่ควรพัฒนา 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง       การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป    จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม 
เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

๑. ควรมีโครงการ  กิจกรรมที่รองรับรักการอ่านทุกระดับชั้น  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง  พูด  
อ่าน  เขียนดียิ่งๆขึ้นไป 

๒. ควรสร้างความตระหนักให้นักเรียนมองเห็นความส าคัญของการทดสอบระดับชาติ  ( O-NET ) 
และ (B-NET ) 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ    ดี 
- จุดเด่น 

โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม
ความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- จุดที่ควรพัฒนา 

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

๑. ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือให้ครูได้เข้าใจและรู้วิธีการสอนอย่าง
หลากหลาย 



๑๒ 
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๒. คณะกรรมการโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู/เจ้าหน้าที่/บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านควรมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามท่ีระเบียบก าหนด   มีบทบาทก ากับดูตามหน้าที่เพ่ือที่จะให้โรงเรียนเกิดการ
พัฒนา   
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ   ดี 
- จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- จุดที่ควรพัฒนา 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

 ควรพัฒนากระบานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด  และเน้นการวิจัยในชั้น
เรียนน าผลมาใช้ในการแก้ไขปัญหา  และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น : 
 
แผนปฏิบัติงานที่ ๑  
 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและ
เป็นไปตามมาตรฐานและของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการ
รู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง  
 
แผนปฏิบัติงานที่ ๒  

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม  ประเมินการจัดการศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคคลากร
ในสถานศึกษาเพ่ือร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ  กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา 
 
แผนปฏิบัติงานที่ ๓  
 พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ใช้สื่อการเรียนรู้ใช้สื่อการเรียน ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล 
 
 



๑๓ 
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แผนปฏิบัติงานที่ ๔  
 โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียนและนักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ควบคู่กันไป 

                                                              

      

                                                ลงชื่อ                                                    ผู้รายงาน 
                                                                     (พระมหาธานินทร์    นนฺทกฺวี,ดร.) 

              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 

           วันที่ ๓ เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ชื่อโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก   ตั้งอยู่เลขที่  ๑๔๗    ถนนเจริญวิถี   ต าบลโนนสะอาด  อ าเภอ
ชุมแพ     จังหวัดขอนแก่น    รหัสไปรษณีย์  ๔๐๒๙๐   โทรศัพท์  ๐๙๔๒๘๑๕๙๙๕,๐๘๖-
๘๕๔๓๑๗๕,๐๘๙-๔๓๔๔๗๓๕  โทรสาร  
E - mail HEM ๐๘๙๔๓๔๗ @ gmail.com       สังกัดส านักเขตกการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา เขต ๗ , ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  
ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๖ จ านวน   ๖    ห้องเรียน          เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก     มีจ านวนนักเรียน   
๖๘   รูป  
โรงเรียนมีเนื้อที่   ๔    ไร่ 

     ประวัติโดยสังเขป 
 โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก   เดิมเปิดท าการสอนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ตั้งแต่ปีพุทธศักราช   ๒๕๑๒   ถึง  พุทธศักราช   ๒๕๓๔  แล้วยุบเลิกไป   ต่อมาในปีพุทธศักราช  
๒๕๓๕  จึงได้เปิดเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ส าหรับให้
การศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร   และได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจการได้ตามใบอนุญาตเลขที่  ๑๙/๒๕๓๗  
ซึ่งออกโดยกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ   ต่อมาได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย   เมื่อปีการศึกษา   ๒๕๔๐   ตามหนังสือกรมการศาสนา  ศธ ๐๓๐๔ /๒๕๔๓  ลงวันที่   ๒๙   
เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๔๐   และได้ท าการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่นั้นเป็นต้น
มา 
 โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอกเดิมชื่อว่า  โรงเรียนภัทรสารประสิทธิ์  ในระยะที่เปิดท าการเรียนการสอน  
การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ  ตามชื่อราชทินนามของเจ้าอาวาสในสมัยนั้น  คือพระเดชพระคุณพระครูภัทร
สารปรสิทธิ์  ซึ่งพระคุณท่านเป็นผู้จัดการโรงเรียน  พระมหาบุญจันทร์   เขมปญฺโญ  เป็นครูใหญ่ 
 หลังจากท่ีขออนุญาตเปิดเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ตั้งแต่ปีพุทธศักราช   
๒๕๓๕   เป็นต้นมานั้น   มีพระสมุห์จตุพักตร   วชิโร  เป็นผู้จัดการโรงเรียน   มีพระครูสโมธานเขตคณารักษ์  
( พระมหาสมเกียรตื   วิรญาโณ)  เป็นครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อ านวยการ  ตามล าดับ  ปีพุทธศักราช   ๒๕๓๙   
พระสมุห์จตุพักตร   วชิโร  ลาสิกขาออกไปรับราชการกรมราชทัณฑ์   พระมหาวุฒิชัย   จนฺทว โส  จึงได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ  ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๕   พระมหาวุฒิชัย   จนฺทว โส  ลาสิกขา  พระครูสโมธานเขต
คณารักษ์   จึงรักษาการแทนผู้จัดการ  กระทั่งปีพุทธศักราช  ๒๕๕๒  จึงแต่งตั้งพระมหาด ารงค์    วชิรญาโณ  
เป็นผู้จัดการ  จนถึงปัจจุบัน   ต่อมาปีพุทธศักราช   ๒๕๖๒   พระครูสโมธานเขตคณารักษ์  ผู้อ านวยการ



๑๕ 
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โรงเรียนฯได้มรณภาพลง  ผูจ้ัดการฯได้เสนอแต่งตั้งพระมหาธานินทร์   นนฺทกฺวี,ดร. เป็นผู้อ านวยการ ไปยัง
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น แล้วได้รับการแต่งตั้งให้พระมหาธานินทร์   นนฺทกฺวี,ดร.เป็น
ผู้อ านวยการตัง้แต่บัดนั้นเป็นต้นมา  
 สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  
 ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนตลาดเพราะอยู่ในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน   
มีประชากร  ประมาณ   ๕๖๕๐     คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  ทิศเหนือติดกับบ้าน
สมบูรณ์สุข หมู่  ๖   ทิศตะวันออก ติดกับถนนมะลิวัลย์ เส้นขอนแก่น – เมืองเลย   ทิศตะวันตกติดกับบ้าน
แสนสุข หมู่  ๕      ทิศใต้ติดกับถนนเส้นทางขอนแก่น – หล่มสัก  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  เกษตรกรรม
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ       ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป    คือ งานบุญ
ประเพณีในแต่ละปีที่ทางวัดและโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอกร่วมกันจัดท า คือ งานพระธาตุหลวงชุมแพ 

๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถม      อาชีพหลัก  คือ เกษตรกรรม 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ      ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี   ๔๐,๐๐๐   บาท  
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว     ๔      คน 
  ๓)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

  โอกาส โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก    ตั้งอยู่ในชุมชนเทศบาลที่มีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและข้าราชการ/พ่อค้า/ประชาชน/ทายกทายิกา  ที่ได้ให้การ
สนับสนุนสถานศึกษาในหลาย ๆ ด้าน  เช่น  การจัดการศึกษาและการบริการแหล่งเรียนรู้ ที่เห็นความส าคัญ
ต่อการจัดการศึกษาให้แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนเป็นพระภิกษุสามเณรในบวรพระพุทธศาสนา และจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น, ตอนปลาย ช่วงชั้นที่ ๓,๔    เน้นการศึกษาธรรม-บาลี  และศาสนปฏิบัติ  พร้อมกันนั้นก็มี
การเรียนวิชาทางโลกร่วมไปด้วยจึงท าให้นักเรียนซึ่งเป็นพระภิกษุสามเณร  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย   
มีระเบียบวินัย  เป็นที่ศรัทธาและยอมรับของชุมชน ทั้งยังส่งผลให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ความถูก
ผิด รู้จักตนเอง พัฒนาตนเองสามารถด ารงตนทั้งด้านการด าเนินชีวิตประจ าวันและด้านการศึกษาตามศักยภาพ
ของตนเองอย่างเหมาะสม 

คณะครู บุคลากร ผู้บริหาร ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานมีความรู้ความสามารถให้ความร่วมมือในการ
ท างาน รู้จักการท างานเป็นทีม พัฒนาตนเอง เห็นคุณค่าของความเป็นครู เสียสละเพ่ือการศึกษาของนักเรียน
อยู่เสมอ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

1.  การพัฒนาหรือการด าเนินการ
เกี่ยวกบัการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2.  การวางแผนด้านการวิชาการ 
3.  การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
4.  การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 
5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
6.  การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 

 

1.  การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอ
ตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธกิาร
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
2.  การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน ตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
    
 
 

1.  การวางแผนอัตราก าลัง 
2.  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
4.  การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การ
ย้ายข้าราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5.  การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
 

1,  การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
2.  การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายสถานศึกษา 
3.  การวางแผนการบรหิารงาน
การศึกษา 
4.  งานวิจยัเพื่อการพัฒนานโยบาย
และแผน 
5.  การจัดระบบการบรหิารและพัฒนา
องค์กร 
6.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน     
7.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

คณะกรรมการโรงเรียน 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

สภานกัเรียน สมาคมศิษยเ์ก่า 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 
คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 
 

ผูจ้ดัการโรงเรียน 
 



๑๗ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ) 

 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

7.  การวจิัยเพือ่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ 
9.  การนิเทศการศึกษา    
10.  การแนะแนว 
11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
 13.  การประสานความรว่มมือในการ
พัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 
14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอื่นที่จัดการศึกษา 
15.  การจัดท าระเบยีบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกบังานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 
16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17.  การพัฒนาสื่อ และใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

3.  การอนุมัตกิารจ่ายงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
4.  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
5.  การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
6.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน
การใช้งบประมาณ 
7.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 
9.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
10.  การการบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
11.  การวางแผนพัสด ุ
12.  การก าหนดรูปแบบรายการ หรอื
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณเพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   
13.  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการจัดท าและจัดหาพัสด ุ
14.  การจัดหาพัสด ุ
15.  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและ
จ าหน่ายพัสด ุ
16.  การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 
17.  การรับเงิน การเก็บรกัษาเงิน และ
การจ่ายเงิน 
19.  การจัดท าบัญชีการเงิน 
20.  การจัดท ารายงานทางการเงิน และ
งบการเงิน 
21.  การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี 
ทะเบียนและรายงาน 

6.  การลาทกุประเภท 
7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8.  การด าเนินการทางวินยัและการ
ลงโทษ 
9.  การส่ังพักราชการและการส่ังให้
ออกจากราชการไว้กอ่น 
10.  การรายงานการด าเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 
11.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
12.  การจัดระบบและการจัดท า
ทะเบียนประวัต ิ
13.  การจัดท าบัญชีรายชือ่และการ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
14.  การส่งเสริมการประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
15.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
16.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
17.  การส่งเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรมส าหรับขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
18.  การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
19.  การพัฒนาขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

8.  การด าเนินงานธุรการ   
9.  การดูแลอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
10.  การจัดท าส ามะโนประชากร 
11.  การรับนักเรียน 
12.  การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกบั
การจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13.  การประสานงานจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัย 
14.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15.  การทัศนศึกษา 
16.  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
17.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
18.  การส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานการจัดการศึกษา  ของ
บุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
19.  งานประสานราชการส่วนภูมภิาค
และส่วนท้องถิ่น   
20.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21.  การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
22.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในการลงโทษนักเรียน 
23. กิจกรรมนักเรียน 
 



๑๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักณ์ ของโรงเรียน 
 

 ปรัชญา : วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน             ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่ความประพฤติที่ดีงาม 
 

 ปณิธาน : จะยึดมั่นในคุณธรรมและความดี   เพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของโรงเรียน  อันเป็นที่  
                      รักของพวกเรา   วจน. 
 

 วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์ความรู้   เชิดชูสถาบัน   สร้างสรรคแ์ละพัฒนาสังคม 
 พันธกิจ :  

  ๑.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้   มีคุณธรรมมีสุขภาพที่ดี  และมีทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

   ๒.ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดการศึกษาอย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 
   ๓.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะมีความสุขบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
   ๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
 อัตลักษณ์โรงเรียน “รู้รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น      ยินดีในความพอเพียง” 
 

เอกลักษณ์โรงเรียน  “ครองผ้าสีกรัก         รู้รักษ์สามัคคี 
๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ที ่ ชื่อ อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขาวิชา 
ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 

หมาย
เหตุ 

๑ พระครูปริยัติวชิรญาณ ๔๕ ผู้จัดการ ศษ.บ. บริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ  
๒ พระมหาธานินทร์  นนฺทกฺวี,ดร. ๓๕ ผู้อ านวยการ ปร.ด. บริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ  
๓ พระมหาธนา     สุภจาร ี ๓๑ รองผู้อ านวยการ ศษ.บ. บริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ  
๔ พระมหาเกียรติศักดิ์  กิตติโมฬี ๓๖ ครูประจ าการ ศน.บ. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์  
๕ พระมหาปยิะพงษ์  ว สุตฺตมกิตฺต ิ ๒๔ ครูประจ าการ ร.บ. รัฐศาสตรก์ารปกครอง การงานอาชีพฯ  
๖ พระนัฐกิจ        ปญฺญธารี ๒๗ ครูประจ าการ วท.บ. วิทยาการคอมฯ คณิตศาสตร์  
๗ นายเหมชาติ     ค าหาญพล ๕๒ ครูประจ าการ ศษ.บ. บริหารการศึกษา ภาษาไทย  
๘ นายวุฒิชัย      สมเพชร ๖๓ ครูพิเศษ พธ.บ. การสอนสังคม คณิตศาสตร์  
๙ พระมหาธนา     สุภจารี ๓๑ ครูบาลี ศษ.บ. บริหารการศึกษา ศิลปะ  

๑๐ นางสาวภัทราพร    เต็มบุญ ๓๑ บุคลากรทางการศึกษา ร.บ. รัฐศาสตร์การปกครอง สุขศึกษาฯ  
๑๑ พระภานุวัฒน์     โสภณภานุ ๒๒ ธุรการโรงเรียน ม.๖  สังคมศึกษาฯ  
๑๒ นายอรุณ         แฝงทรัพย์ ๕๕ นักการภารโรง ป.๖    

 



๑๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 ๓.๑  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด   ๖๘  รูป แยกเป็น  

 

ชั้น 

จ านวน 
วันที่จัดการ
เรียนการ

สอน 

รายการ 
 

หมายเหตุ 
จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวน
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

จ านวนครู 
รูป/คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐๐ ๑๑ ๑ ๘  

มัธยมศกึษาปีที่ ๒ ๒๐๐ ๑๓ ๑ ๘  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐๐ ๑๔ ๑ ๘  

รวม  ๓๘ ๓ ๘  
รวมทั้งสิ้น      

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๐๐ ๑๓ ๑ ๘  
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๐๐ ๑๒ ๑ ๘  
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๐๐ ๖ ๑ ๘  

รวม  ๓๑ ๓   
รวมทั้งสิ้น  ๖๙ ๖ ๘  
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

2, 18% 

5, 46% 

3, 27% 

1, 9% 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 



๒๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

๓.๒ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

ที ่ ระดับการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

(รูป) 
คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๔ ๑๔ ๑๐๐  
๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖ ๖ ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

๓.๓ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

 

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

                                      รวมเวลาเรยีน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง /ปี
รวม ๓ ปี

ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ช่ัวโมง 

   *กจิกรรมชุมนุม

-กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 480

-กิจกรรมแนะแนว

-กิจกรรมนักเรยีน

  *กจิของสงฆ์ 480

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

•กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

รวมเวลาเรยีน(พ้ืนฐาน) ๑,๖๔๐ (๔๑ นก.)

•รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ

    - เศรษฐศาสตร์

    - ภูมศิาสตร์

๕.สขุศึกษาและพลศึกษา ๑๒๐ (๓ นก.)

   - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

    - หน้าที่พลเมอืง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม ๒๔๐ (๖ นก.)

   - ประวัติศาสตร์ ๘๐ (๒ นก.)

๒.คณติศาสตร์ ๒๔๐ (๖ นก.)

๓.วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ๓๒๐ (๘ นก.)

๓๒๐ (๘ นก)

•กลุม่สาระการเรยีนรู้

๑.ภาษาไทย ๒๔๐ (๖ นก.)

โครงสรา้งเวลาเรยีน โรงเรยีนวดัแจ้งสวา่งนอก  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่๗

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

(ฉบับปรบัปรงุ พุทธศักราช ๒๕๖๑)

กลุม่สาระการเรยีนรู/้กิจกรรม

เวลาเรยีน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.๔-๖

ช่ัวโมง

๖.ศิลปะ ๑๒๐ (๓ นก.)

๗.การงานอาชีพ ๔๐ (๑ นก.)

๘.ภาษาต่างประเทศ ๒๔๐ (๖ นก.)

     ๖๐๐ (๑๕ นก.)

๓.หน้าที่พลเมือง ๘๐ (๒ นก.)

๑.ภาษาบาลี

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



๒๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

 

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

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)

740 740

1,4801,480

720740

16.5 16.5

720740

1,440

สาระการเรียนรู้

16.0

ภาคเรียนท่ี  2

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก  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



๒๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 7.0   280 6.0  240 6.0  240 5.5   220 5.5   220

1.ภาษาไทย 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

2.คณิตศาสตร์ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

3.วิทยาศาสตร์ - - - - - - - - - - - -

   1.ฟสิิกส์ 2.0 80 - - - - - - - - - -

   2.เคมี 1.5 60 - - - - - - - - - -

   3.ชีววิทยา 1.5 60 - - - - - - - - - -

   4.โลกและอวกาศ - - 1.0 40 - - - - - - - -

   5.เทคโนโลยี 0.5 20 0.5 20 - - 0.5 20 - - 0.5 20

4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - - - - - - 1.0 40 1.0 40

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

  4.2 สังคมศึกษา - - - - - - - - - - - -

      -ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 1.0 40 - - - - - - - - - -

      -หน้าทีพ่ลเมอืง วัฒนธรรมฯ - - 1.0 40 - - - - - - - -

      -เศรษฐศาสตร์ - - - - 1.0 40 - - - - - -

      -ภูมศิาสตร์ - - - - - - 1.0 40 - - - -

5.สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

6.ศิลปะ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - - 0.5 20 - - 0.5 20 - -

8.ภาษาองักฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

รายวิชาเพ่ิมเติม(บังคับ) 4.5 180 5.0 200 5.5 220 5.0 200 5.5 220 4.0 160

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.กระทูธ้รรม 0.5 20 - - 0.5 20 - - 0.5 20 - -

6.หน้าทีพ่ลเมอืง - - 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 - -

รายวิชาเพ่ิมเติม โรงเรียนก าหนด 1.5 60 5.0 200 5.0 200 5.0 200 5.0 200 5.0 200

คณิตศาสตร์ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

วิทยาศาสตร์ - - - - - - - - - - - -

   1. ฟสิิกส์ - - 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

   2. เคมี - - 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

   3. ชีววิทยา - - 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

ภาษาองักฤษ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

¶ กจิกรรมพฒันาผู้เรียน - 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

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20

รวมจ านวนหน่วยกิตพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม

รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน

รวมเวลาเรียนทัง้หมด/ช่ัวโมง/ปี

14.5

720 660

1,520 1,460 1,380

760 760 740 720

17.0 17.0 16.5 16.0 16.0

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ม. 4 - 6

สาระการเรียนรู้
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ช้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา โรงเรียนวัดแจง้สว่างนอก  แผนกสามัญศึกษา  กลุม่ที ่ 7

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)



๒๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

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

๑๐. ห้องน้ า/ห้องสุขา ๕ 
 
  

๓.๕ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๓ 

 ๓.๕.๑ แหล่งเรียนรู้ภายใน 

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

โรงเรียน ห้องสมุด ทุกวันท าการ 
วัด พระอุโบสถหลังเก่า - ใหม ่ ตามตารางสอน 

โรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ตามตารางสอน 
โรงเรียน ห้องพยาบาล ตามตารางสอน 

วัด บ่อปลา ตามตารางสอน 
วัด ป่าไม้เบญจพรรณ ตามตารางสอน 

โรงเรียน ห้องของเก่า ตามตารางสอน 
(๘) วัด พระธาตุหลวงชุมแพ ตามตารางสอน 

 

  

 

 



๒๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

๓.๕.๒ แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

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

ตลาด ตลาดเทศบาลโนนหัน ทุกวัน 
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์โนนเมือง ๒ 
อุทยาน อุทยานแห่งชาติภูเวียง ๑ 
เขื่อน เขื่อนจุฬาภรณ์ ๒ 
ถ้ า ถ้ าค้างคาว (ภูผาม่าน) ๒ 

ร.ร. โนนหันวิทยายน ห้องสมุด ร.ร. โนนหันวิทยายน ๒ 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓.๖ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๓.๖.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

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 ๓๘ ๗ ๖ ๑๗ ๘       ๓.๑๖ ๓๐ ๗๘.๙๕ 

๒. คณิตศาสตร์ ๓๘  ๕ ๒๑ ๑๒       ๓.๖๔ ๒๖ ๖๘.๔๒ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๓๘  ๕ ๑๗ ๑๑ ๕      ๒.๗๙ ๒๒ ๕๗.๘๙ 

๔. สังคมศึกษาฯ ๓๘ ๔ ๑๕ ๑๓ ๖       ๓.๒๒ ๓๒ ๘๔.๒๑ 

๕. สุขศึกษาฯ ๓๘ ๑๒ ๖ ๑๗ ๓       ๓.๓๖ ๓๕ ๙๒.๑๑ 

๖. ศิลปะ ๓๘ ๔ ๘ ๙ ๑๒ ๕      ๒.๙๒ ๒๑ ๕๕.๒๖ 

๗. การงานอาชีพฯ ๓๘  ๑๒ ๑๘ ๘       ๓.๐๕ ๓๐ ๗๘.๙๕ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๓๘  ๘ ๘ ๑๘ ๓ ๑     ๒.๗๕ ๑๖ ๔๒.๑๑ 
๙. พระพุทธศาสนา  ๓๘  ๔ ๒๐ ๑๒ ๒      ๒.๘๗ ๒๔ ๖๓.๑๖ 

รวม ๓๔๒ ๒๗ ๖๙ ๑๔๐ ๙๐ ๑๕ ๑      ๒๓๖ ๖๒๑.๐๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๐๘ ๑.๓๖ ๖.๒๐ ๓.๗๔ ๐.๖๒ ๐.๐๐      ๒๖ ๖๙.๐๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๖๙.๐๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๓๐.๙๙ 

69.01, 69% 

30.99, 31% ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี 
(2.5) 



๒๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๓.๖ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
๓.๖.๒ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

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 ๓๖ ๑๒ ๘ ๘ ๔ ๔      ๓.๒๘ ๒๘ ๗๗.๗๘ 

๒. คณิตศาสตร์ ๓๖ ๑ ๙ ๑๐ ๑๕ ๑      ๒.๙๒ ๒๐ ๕๕.๕๖ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๓๖  ๗ ๑๔ ๑๒ ๓      ๒.๘๕ ๒๑ ๕๘.๓๓ 

๔. สังคมศึกษาฯ ๓๖ ๙ ๑๑ ๑๒ ๔       ๓.๓๕ ๓๒ ๘๘.๘๙ 

๕. สุขศึกษาฯ ๓๖ ๑๖ ๙ ๖ ๔ ๑      ๓.๔๙ ๓๑ ๘๖.๑๑ 

๖. ศิลปะ ๓๖ ๑๑ ๒ ๑๑ ๘ ๔      ๓.๑๑ ๒๔ ๖๖.๖๗ 

๗. การงานอาชีพฯ ๓๖ ๗ ๓ ๑๖ ๖ ๔      ๓.๐๔ ๒๖ ๗๒.๒๗ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๓๖ ๙ ๙ ๖ ๑๑ ๑      ๓.๑๙ ๒๔ ๖๖.๖๗ 
๙. พระพุทธศาสนา ๓๖ ๑ ๙ ๑๘ ๖ ๒      ๓.๐๔ ๒๘ ๗๗.๗๘ 

รวม 
๓๒๔ ๖๖ ๖๗ 

๑๐
๑ 

๗๐ ๒๐ ๐ ๐ ๐    ๒๓๔ ๖๕๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๕๑ ๒.๙๖ ๕.๘๑ ๒.๐๕ ๐.๖๗ ๐ ๐ ๐    ๒๖ ๗๒.๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๗๒.๒๒ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๒๗.๗๙ 

72.22, 72% 

27.79, 28% ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี 
(2.5) 



๒๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓.๖ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
๓.๖.๓ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

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 ๗๔ ๑๙ ๑๔ ๒๕ ๑๒ ๔      ๓.๒๒ ๕๘ ๗๘.๓๘ 

๒. คณิตศาสตร์ ๗๔ ๑ ๑๔ ๓๑ ๒๗ ๑      ๒.๙๑ ๔๖ ๖๒.๑๖ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๗๔  ๑๒ ๓๑ ๒๓ ๘      ๒.๘๒ ๔๓ ๕๘.๑๑ 

๔. สังคมศึกษาฯ ๗๔ ๑๓ ๒๖ ๒๕ ๑๐       ๓.๒๘ ๖๔ ๘๖.๔๙ 

๕. สุขศึกษาฯ ๗๔ ๒๘ ๑๕ ๒๓ ๗ ๑      ๓.๔๒ ๖๖ ๘๙.๑๙ 

๖. ศิลปะ ๗๔ ๑๕ ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๙      ๓.๐๑ ๔๕ ๖๐.๘๑ 

๗. การงานอาชีพฯ ๗๔ ๗ ๑๕ ๓๔ ๑๔ ๔      ๓.๐๕ ๕๖ ๗๕.๖๘ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๗๔ ๙ ๑๗ ๑๔ ๒๙ ๔ ๑     ๒.๙๗ ๔๐ ๕๔.๐๕ 
๙. พระพุทธศาสนา  ๗๔ ๑ ๑๓ ๓๘ ๑๘ ๔      ๒.๙๔ ๕๒ ๗๐.๒๗ 

รวม ๖๖๖ ๙๓ ๑๓๖ ๒๔๑ ๑๖๐ ๓๕ ๑     ๒๗.๖๒ ๔๗๐ ๖๓๕.๑๔ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๓.๙

๖ 

๒๐.๔๒ ๓๖.๑
๙ 

๒๔.๐๒ ๕.๒๖ ๐.๑
๕ 

    ๓.๐๗ ๕๒ ๗๐.๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๗๐.๕๗ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๒๙.๔๕ 

70.57, 71% 

29.45, 29% ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี 
(2.5) 



๒๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓.๗ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

๓.๗.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่๑ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

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 ๓๒ ๔   ๒๑ ๖ ๑         ๓ ๒๕ ๗๘.๑๓ 

๒. คณิตศาสตร์ ๓๒ ๑ ๒ ๙ ๑๓ ๖ ๑       ๒.๖๒ ๑๒ ๓๗.๕๐ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๓๒   ๑ ๖ ๔ ๑๙ ๒       ๒.๒๗ ๗ ๒๑.๘๘ 

๔. สังคมศึกษาฯ ๓๒ ๑   ๑๘ ๘ ๔   ๑     ๒.๗๒ ๑๙ ๕๙.๓๘ 

๕. สุขศึกษาฯ ๓๒ ๔ ๔ ๑๐ ๗ ๗         ๒.๘๖ ๑๘ ๕๖.๒๕ 

๖. ศิลปะ ๓๒   ๓ ๑๔ ๒ ๑๓         ๒.๖๑ ๑๗ ๕๓.๑๓ 

๗. การงานอาชีพฯ ๓๒ ๑ ๘ ๙ ๒ ๑๒         ๒.๗๕ ๑๘ ๕๖.๒๕ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๓๒   ๒ ๔ ๑๐ ๑๖         ๒.๓๘ ๖ ๑๘.๗๙ 
๙. พระพุทธศาสนา  ๓๒ ๔   ๖ ๓ ๑๙         ๒.๕๒ ๑๐ ๓๑.๒๕ 

รวม  ๑๕ ๒๐ ๙๗ ๕๕ ๙๗ ๓ ๑ ๐   ๓ ๑๓๒ 
๔๑๒.
๕๐ 

ร้อยละ  ๑.๔๓ ๐.๐๗ ๒.๔๐ ๑.๒๒ ๖.๘๗ ๐.๐๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐    ๑๕ ๔๕.๘๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๔๕.๘๓ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๕๔.๑๗ 

45.83, 46% 
54.17, 54% 

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี 
(2.5) 



๓๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓.๗ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
๓.๗.๒ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่๒ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

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 ๓๑ ๙ ๘ ๓ ๒ ๙      ๓.๑๐ ๒๐ ๖๔.๕๒ 

๒. คณิตศาสตร์ ๓๑ ๑ ๑๐ ๗ ๔ ๘ ๑     ๒.๘๒ ๑๘ ๕๘.๐๖ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๓๑ ๗ ๙ ๔ ๓ ๗ ๑     ๓.๐๕ ๒๐ ๖๔.๕๒ 

๔. สังคมศึกษาฯ ๓๑ ๑๐ ๓ ๔ ๖ ๖ ๒     ๒.๙๘ ๑๗ ๕๔.๘๔ 

๕. สุขศึกษาฯ ๓๑ ๘ ๑๐ ๓ ๔ ๖      ๓.๑๖ ๒๑ ๖๗.๗๔ 

๖. ศิลปะ ๓๑ ๒ ๕ ๘ ๘ ๕ ๓     ๒.๗๑ ๑๕ ๔๘.๓๙ 

๗. การงานอาชีพฯ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๓๑ ๙ ๔ ๘ ๕ ๕      ๓.๑๑ ๒๑ ๖๗.๗๔ 
๙. พระพุทธศาสนา  ๓๑ ๑๑ ๘ ๔ ๒ ๖      ๓.๒๙ ๒๓ ๗๔.๑๖ 

รวม  ๕๗ ๕๗ ๔๑ ๓๔ ๕๒ ๗ ๐ ๐   ๒๔.๒๓ ๑๓๕ ๕๐๐ 

ร้อยละ  ๔.๖๒ ๓.๔๒ ๑.๗๖ ๐.๙๔ ๒.๖๐ ๐.๐๓ ๐ ๐   ๓.๐๓ ๑๗ ๖๒.๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๓.๗ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๖๒.๕๐ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๓๗.๕๐ 

62.5, 62% 

37.5, 38% 
ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี 
(2.5) 



๓๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓.๗.๓ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

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 ๑๓ ๘ ๒๔ ๘ ๑๐      ๓.๐๕ ๔๕ ๗๑.๔๓ 

๒. คณิตศาสตร์ ๖๓ ๒ ๑๒ ๑๖ ๑๗ ๑๔ ๒     ๒.๗๒ ๓๐ ๔๗.๖๒ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๖๓ ๗ ๑๐ ๑๐ ๗ ๒๖ ๓     ๒.๖๕ ๒๗ ๔๒.๘๖ 

๔. สังคมศึกษาฯ ๖๓ ๑๑ ๓ ๒๒ ๑๔ ๑๐ ๒ ๑    ๒.๘๕ ๓๖ ๕๗.๑๔ 

๕. สุขศึกษาฯ ๖๓ ๑๒ ๑๔ ๑๓ ๑๑ ๑๓      ๓.๐๑ ๓๙ ๖๑.๙๐ 

๖. ศิลปะ ๖๓ ๒ ๘ ๒๒ ๑๐ ๑๘ ๓     ๒.๖๖ ๓๒ ๕๐.๗๙ 

๗. การงานอาชีพฯ ๖๓ ๑ ๘ ๙ ๒ ๑๒      ๒.๗๕ ๑๘ ๕๖.๒๕ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๖๓ ๙ ๖ ๑๒ ๑๕ ๒๑      ๒.๗๔ ๒๗ ๔๒.๘๖ 
๙. พระพุทธศาสนา  ๖๓ ๑๕ ๘ ๑๐ ๕ ๒๕      ๒.๘๘ ๓๓ ๕๒.๓๘ 

รวม ๕๓๖ ๗๒ ๗๗ ๑๓๘ ๘๙ ๑๔๙ ๑๐ ๑    ๒๕.๓๑ ๒๘๗ ๔๘๓.๒๓ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๓.

๔๓ 
๑๔.
๓๖ 

๒๕.
๗๔ 

๑๖.
๖๐ 

๒๗.
๗๙ 

๑.๘
๖ 

๐.๑
๘ 

   ๒.๘๑ ๓๒ ๕๓.๖๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๕๓.๖๙ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๔๖.๓๑ 

53.69, 54% 
46.3, 46% 

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี 
(2.5) 



๓๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๔.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๔.๑.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

วิชา จ านวนคน ร้อยละ 

(๑) ภาษาไทย ๑๔ ๑๐๐ 

(๒) คณิตศาสตร์ ๑๔ ๗๑.๔๓ 

(๓) วิทยาศาสตร์ ๑๔ ๖๔.๒๙ 

(๔) สังคมศึกษา ๑๔ ๗๘.๕๗ 

(๕) สุขศึกษา ๑๔ ๘๕.๗๑ 

(๖) ศิลปะ ๑๔ ๖๒.๒๙ 

(๗) การงานอาชีพ ๑๔ ๗๑.๔๓ 

(๘) ภาษาต่างประเทศ ๑๔ ๑๐๐ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูิแสดงร้อยละของผู้เรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ๘  กลุม่

สาระการเรียนรู้ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  แตล่ะรายวิชาระดับ ๓ ขึ้นไป  

79, 79% 

21, 21% 
0, 0% 

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึง
ค่อนข้างดี (2.5) 

ไม่ผ่านการประเมิน (0,ร,มส) 



๓๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

 ๔.๑.๒ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
วิชา จ านวนคน ร้อยละ 

(๑) ภาษาไทย ๖ ๑๐๐ 

(๒) คณิตศาสตร์ ๖ ๑๐๐ 
(๓) วิทยาศาสตร์ ๖ ๑๐๐ 
(๔) สังคมศึกษา ๖ ๘๓.๓๓ 

(๕) สุขศึกษา ๖ ๖๖.๖๗ 

(๖) ศิลปะ ๖ ๓๓.๓๓ 

(๗) การงานอาชีพ ๖ ๑๐๐ 
(๘) ภาษาต่างประเทศ ๖ ๑๐๐ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภมูิแสดงร้อยละของผู้เรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ๘  กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖  แตล่ะรายวิชาระดับ ๓ ขึ้นไป  

85, 85% 

15, 15% 0, 0% 
ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึง
ค่อนข้างดี (2.5) 

ไม่ผ่านการประเมิน (0,ร,มส) 



๓๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

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

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดส านักงาน

พระพุทธฯ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาไทย ๓๓.๒๑ ๕๓.๔๕ ๔๑.๖๓ ๕๔.๒๙ 

(๒) คณิตศาสตร์ ๑๘.๒๙ ๒๔.๙๑ ๒๐.๐๕ ๒๕.๔๖ 

(๓) วิทยาศาสตร์ ๒๕๓๗ ๒๙๔๕ ๒๙.๕๕ ๒๙.๘๙ 

(๔) ภาษาอังกฤษ ๒๓.๕๗ ๓๓.๒๑ ๒๖.๓๔ ๓๔.๓๘ 
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29.45 
33.21 

41.63 
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29.55 
26.34 

54.29 

25.46 
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34.38 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัดส านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O - NET ม.๓ 



๓๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

 ๕.๑.๒ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O – NET) ม.๖  
 
 
 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดส านักงาน

พระพุทธฯ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) วิชาภาษาไทย ๓๐.๙๐ ๔๒.๕๗ ๓๒.๐๔ ๔๔.๓๖ 

(๒) วิชาคณิตศาสตร์ ๑๙.๓๘ ๒๔.๔๙ ๑๗.๕๐ ๒๖.๐๔ 

(๓) วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๖.๐๑ ๓๑.๒๙ ๒๕.๓๖ ๓๒.๖๘ 

(๔) วิชาสังคมศึกษาฯ ๒๙.๔๐ ๓๕.๒๕ ๓๐.๕๕ ๓๕.๙๓ 

(๕) วิชาภาษาอังกฤษ ๒๓.๒๕ ๒๘.๒๑ ๒๒.๒๒ ๒๙.๙๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.9 

19.38 
26.01 

29.4 
23.25 

42.57 

24.49 

31.29 

35.25 

28.21 

32.04 

17.5 

25.36 

30.55 

22.22 

44.36 

26.04 

32.68 
35.93 

29.94 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาฯ วิชาภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัดส านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O - NET ม.๖ 



๓๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

 ๕.๑.๓ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา B - NET ม.๓  

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดส านักงาน

กลุ่ม 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาบาลี ๒๘.๔๓ ๓๑.๑๙ ๓๑.๑๐ ๓๒.๑๑ 

(๒) ธรรมะ ๒๘.๒๙ ๓๑.๔๒ ๓๑.๗๕ ๓๓.๒๑ 

(๓) พุทธประวัติ ๒๘.๐๐ ๓๐.๗๑ ๓๐.๗๒ ๓๒.๓๖ 

(๔) วินัย ๒๘.๐๐ ๒๙.๙๑ ๓๐.๐๑ ๓๐.๕๖ 
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ภาษาบาลี ธรรมะ พุทธประวัติ วินัย 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัดส านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  B - NET ม.๓ 



๓๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

 ๕.๑.๔ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  B - NET ม.๖  

 
 
 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดส านักงาน

เขต 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาบาลี ๓๑.๖๐ ๓๔.๗๖ ๓๔.๖๗ ๓๗.๑๕ 

(๒) ธรรมะ ๓๐.๐๐ ๓๑.๕๗ ๓๑.๗๒ ๓๓.๔๕ 

(๓) พุทธประวัติ ๒๘.๔๐ ๓๖.๔๕ ๓๗.๕๗ ๔๑.๐๔ 

(๔) วินัย ๓๗.๖๐ ๓๗.๖๖ ๓๗.๘๘ ๓๘.๙๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ -สามารถแสดงกราฟ/แผนภูมิเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ และ ผลการทดสอบทางการศึกษาในปีที่ผ่านมา 
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ภาษาบาลี ธรรมะ พุทธประวัติ วินัย 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัดส านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  B - NET ม.๖ 



๓๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑) ระดับคุณภาพ       ดี 
๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 (๑) วิธีการพัฒนา   

โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครใูช้เป็นกรอบในการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายทีว่่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข ดังนั้นโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน 
ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 (๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 
๑)โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่าน

คล่องเขียนคล่อง 
๒)โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน กิจกรรมสุขกายสบายชีวี  กิจกรรมปฏิบัติธรรม

ประจ าปี 
๓)โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสหกรณ์

ในโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 



๓๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

 ๔)โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่  กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน  กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้  กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวัน
สร้างสรรค์ปัญญา                       

๕)โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  กิจกรรมพิชิต  B-NET  กิจกรรมพิชิต O-NET  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมค่าย
วิชาการ 

 (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
 ๓.๑ จุดเด่น    สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา   การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง       
การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนา
ต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไปจัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม 
เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล     

๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
            ๑) พัฒนาใหน้ักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

๒) พัฒนาใหน้ักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล   

๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

๔) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

๕) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  

๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพใน



๔๐ 
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กฎกติกา  
๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ

ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
๘) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง

เหมาะสมในแต่ละชว่งวัย 

    
   (๔) ข้อเสนอแนะ 
   ด้านผู้เรียน สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน  
  

  
  



๔๑ 
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๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) ระดับคุณภาพ       ดี  

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 (๑) วิธีการพัฒนา   
       วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัด
การศึกษาท่ีผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการ
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิต
จริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  
ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มี
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไป
ปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  
ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มี
การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มา
ใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภยั จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

 (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

 ๓.๑  จุดเด่นโรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ทีก่ าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาล



๔๒ 
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และต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  
ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๓.๒  จุดที่ควรพัฒนาโรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนรู้มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 
  ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

๑)  มีโครงการการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
๒)  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
๓)  โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
๔)  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
๕)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
 

   (๔) ข้อเสนอแนะ 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษาควรพัฒนาผู้บริหารจัดการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้บริหาร และคณะครูทุกท่าน เพ่ือให้ได้รู้
ข้อมูลในการรวมกับจัดท าเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและหน่วยงานควรมีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือจะได้รู้ปัญหา/ความ
ต้องการและหาทางแก้ไข พัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาต่อไป 
  



๔๓ 
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๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ระดับคุณภาพ        ดี   

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่
ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัด
กิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้นักเรียนรักการเรียนรู้
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมี
การมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอน  

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนนุผล

การประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตาม
ความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม Open house ให้นักเรียน
น าเสนอผลงาน One student One product  และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาในเครือข่ายอ าเภอชุมแพ 
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   (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 ๓.๑  จุดเด่น    ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่
เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    

๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา     ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

  ๑)  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒)  โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
        ๓)  โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
      ๔)   โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
       ๕)   กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมี
ความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
   
  (๔) ข้อเสนอแนะ  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สถานศึกษาควรพัฒนาครูโดยจัดครูผู้สอน

ทุกคนได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ในวิชาที่สอนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จัดหาสื่ออุปกรณ์ 

เทคโนโลยี ที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญและมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ และการเรียนรู้ของผู้เรียนน าผลที่ได้ไปใช้พัฒนาผู้เรียนต่อไป  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม 

 ๑. ระดับคุณภาพ   ดี  

 ๒. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี 
ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ ๙๓.๕๐ 
มีความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผล
การทดสอบระดับชาติ ๓ ปีย้อนหลังยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (B-NET และ O-NET)  ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับชาติในบางวิชาและระดับชั้นที่สอบ นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรม และร่วม
กิจกรรมสาธารณะ ให้มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ท าให้นักเรียนผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของตนเอง
นักเรียนทุกคน ไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มี
การทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน 
และมีระบบอินเทอร์เนตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบขั้น ครูจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning 
เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
Active learning จากส านักงานเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม  เขต  ๗ ได้จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุน
จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และ
เครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือใน
การใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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๔. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ด ี

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดี 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  ดี 
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีเลิศ 

๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเลิศ 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดี 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเลิศ 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเลิศ 

๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดี 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดี 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
 ๓.๑ จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
ท่ี   ๒๐    /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
---------------------------------------- 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดท่ี ๖ มาตรฐาน ๔๗ ท่ีก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกดังน้ัน เพื่อให้ระบบการประเมินมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก จึงแต่งตั้ง
คณะท างาน ดังน้ี 
๑.  เจ้าอธิการสุทธิพงษ์ ฐิตเมธี ป.     เป็นกรรมการท่ีปรึกษา 
๒.  นายประสิทธิ์        กรมเหล่ียมสาระ     เป็นกรรมการท่ีปรึกษา 
๓.   นายพิชิต          รองทอง      เป็นกรรมการท่ีปรึกษา 
๔.   พระครูปริยัติวชิรญาณ                     ผู้จัดการ    ประธานกรรมการ 
๕.  ดร.พระมหาธานินทร์     นนฺทกฺวี     ผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
๖.  พระมหาธนา      สุภจารี      รองผู้อ านวยการ/รองวิชาการ  เป็นกรรมการ 
๗. พระมหาเกียรติศักดิ์      กิตฺติโมฬี                                      เป็นกรรมการ 
๘.นายวุฒิชัย      สมเพชร     ครูพิเศษ                                 เป็นกรรมการ 
๙.พระนัฐกิจ       ปญฺญธารี       เป็นกรรมการ 
๑๐.นายเหมชาติ     ค าหาญพล          รองหัวหน้ากลุ่มฯวิชาการ               เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๑๑.นางสาวภัทราพร     เต็มบุญ     เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ผู้ท่ีได้รับการมอบหมาย ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) แล้วสรุปรายงานประเมินตนเอง เพื่อน ามาวางแผนการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา พร้อมรับการประเมินภายนอก จาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต่อไป  
  ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันท่ี      ๗    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                         
  (ลงชื่อ) 
                         (พระครูปริยัติวชิรญาณ) 

              ผู้จัดการโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 

 



๔๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
    ท่ี   ๒๑    /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินภายในของสถานศึกษา 
 ---------------------------------------- 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดท่ี ๖ มาตรฐาน ๔๗ ท่ีก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกดังน้ัน เพื่อให้ระบบการประเมินมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก จึงแต่งตั้ง
คณะท างาน ดังน้ี 
๑.  เจ้าอธิการสุทธิพงษ์ ฐิตเมธี ป.     เป็นกรรมการท่ีปรึกษา 
๒.  นายประสิทธิ์        กรมเหล่ียมสาระ     เป็นกรรมการท่ีปรึกษา 
๓.   นายพิชิต          รองทอง      เป็นกรรมการท่ีปรึกษา 
๔.   พระครูปริยัติวชิรญาณ                     ผู้จัดการ    ประธานกรรมการ 
๕.  ดร.พระมหาธานินทร์     นนฺทกฺวี     ผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
๖.  พระมหาธนา      สุภจารี      รองผู้อ านวยการ/รองวิชาการ  เป็นกรรมการ 
๗. พระมหาเกียรติศักดิ์      กิตฺติโมฬี                                         เป็นกรรมการ 
๘.นายวุฒิชัย      สมเพชร     ครูพิเศษ                                 เป็นกรรมการ 
๙.พระมหาปิยะพงษ์         ว สุตฺตมกิตฺติ     เป็นกรรมการ 
๑๐.นายเหมชาติ     ค าหาญพล          รองหัวหน้ากลุ่มฯวิชาการ               เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๑๑.นางสาวภัทราพร     เต็มบุญ     เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ผู้ท่ีได้รับการมอบหมาย ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) แล้วสรุปรายงานประเมินตนเอง เพื่อน ามาวางแผนการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา พร้อมรับการประเมินภายนอก จาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต่อไป  
  ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันท่ี      ๗    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                
                                                                                          (ลงชื่อ) 
                         (พระมหาธานินทร์    นนฺทกฺวี,ดร.) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 
 
 



๕๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

 
ประกาศโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ การจัดระบบ 
โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ให้ยึดหลักส าคญัในข้อ (๓) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา  และมาตรตา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มรีะบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปเีสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปดิเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา และเพื่อรองรับการประกันคณุภาพภายนอก 
 มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  และนโยบายการปฏริูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ   คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคณุภาพภายในและภายนอกทุกระดับก่อนมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้งอัตลกัษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนวดัแจ้งสว่างนอกจึงปรับมาตรฐานการศึกษา  ของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการมสี่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา และเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

โรงเรียนวดัแจ้งสว่างนอก  จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

    ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   
                             
                                                                                                                 
         (พระมหาธานินทร์    นนฺทกฺวี,ดร.)                               (เจ้าอธิการสุทธิพงษ์   ฐิตเมธี ป.) 
     ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดแจ้งสว่างนอก                                         ประธานคณะกรรมการโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 

 
 



๕๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 

ฉบับลงวันที่   ๒๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
-------------------------------------------------- 

 มาตรฐานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ 
ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
    ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   
   ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 



๕๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

       ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
        ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
       ๒.๖  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

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

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวดัแจ้งสว่างนอก   ลงวันที ่๒๗ กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 
 
 

 
 

มาตรฐาน/ ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคดิค านวณ  ดีเลิศ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  ดี 
๓. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ดี 
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีเลิศ 
๕. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเลิศ 
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ต่องานอาชีพ ดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ดี 
 ๑. การมคีุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  ดี 

๒. ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเลิศ 
๓. การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดี 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม  ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
 ๒.๑ มเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเลิศ 

๒.๒ มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดี 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเลิศ 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดี 
๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ  ดีเลิศ 
๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
 ๓.๑ จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดี 
๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน ดี 
๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรยีนรู ้

ดี 

สรุประดับคุณภาพของสถานศกึษา ดี 



๕๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

หมายเหตุ     -ค่าเป้าหมาย  ๕  ระดับ  ก าลังพัฒนา, ปานกลาง, ดี, ดเีลิศ, ยอดเยีย่ม 
 
 

โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก มอบอุปกรณ์การเรียนถวายแด่นักเรียนเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 
 

 


