
              
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   

 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสารคุณวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดบุญบาลประดิษฐ์ 
ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 

 
    
 
 

 



              
   

 บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ของโรงเรียนสารคุณวิทยา 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 

  
 มติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสารคุณวิทยา  ครั้งที่ 2 / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่    
19  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3  ของโรงเรียนสารคุณวิทยา แล้ว     
 

          เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร ่ต่อ
สาธารณชนได้ 
 
 
 

       (ลงชื่อ)  
                           (พระยุทธศักดิ์  ยนฺตสีโล  ) 

                                 ประธานคณะกรรมการโรงเรียนสารคุณวิทยา 
 
 
 
 

        (ลงชื่อ)  
                          (พระครูประดิษฐ์บุญธรรม) 

                                     ผูอ้ำนวยการโรงเรียนสารคุณวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 

 



              
   

คำนำ 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่
สะท้อนผลการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑) ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 2.ด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการ  3.ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการวิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
นำเสนอรายงานผลการ จัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตาม
แผน และตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
แผน ต่อระบบประเมินคุณภาพภายในและนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนสารคุณวิทยา ขอขอบคุณ คณะกรรมการโรงเรียน ผู ้ปกครอง ชุมชน     
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกรูป ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี 

 

 

   
โรงเรียนสารคุณวิทยา 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 

  



              
   

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
 
คำนำ 

 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

  1 
 

  35 
    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   35 
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   47 
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนาและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม  
    

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
 

  57 
 

  65 
   

  71 

 
  



              
   

บทสรุปของผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื ่อสถานศึกษา โรงเรียนสารคุณวิทยา รหัสสถานศึกษา ๗๐๔๐๐๕๐๗๐๑ ตั ้งอยู ่ที่           

ที ่ธรณีสงฆ์   วัดบุญบาลประดิษฐ์  เลขที ่  ๒๗๓  หมู ่ที ่  ๒  ตำบลชุมแพ  อำเภอชุมแพ              
จ ั ง ห ว ั ด ข อ น แ ก ่ น   ร ห ั ส ไ ป ร ษ ณ ี ย ์   ๔ ๐ ๑ ๓ ๐  โ ท ร ศ ั พ ท์  ๐ ๔ ๓  -  ๔ ๒ ๔  ๓ ๓ ๓                                                      
E-mail : sarakhun2018@gmail.com สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา เขต ๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เป ิดสอนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีท ี ่  ๑               

ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีจำนวนนักเรียน ๕๐ รูป โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๖๗ 
๘

๑๐
 ตารางวา 

ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน พระครูประดิษฐ์บุญธรรม อายุ 49 ปี 29 พรรษา โทรศัพท์     
089-8635826 E-mail : chumphae1callcenter@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด นักธรรม
ชั้นเอก (น.ธ.เอก), เปรียญธรรม สาม ประโยค (ป.ธ.3), ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) 
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเม่ือวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2543  รวม 22 ปี 
 
สภาพบริบท การจัดการศึกษาโรงเรียน สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน ที่สะท้อนเอกลักษณ์   
อัตลักษณ์  
  โรงเรียนสารคุณวิทยา  วัดบุญบาลประดิษฐ์ ตั้งอยู่ใจกลางอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น   
โดยมีสภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชนในเมือง ผู้คนในชุมชนมีอาชีพค้าขายและประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว  ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ภาษาที ่ใช ้ค ือภาษาอีสาน  ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีบุญผะเหวด  ประเพณีบุญข้าวสาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับทาง
พระพุทธศาสนา ชุมชนจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาและคอยให้ความสนับสนุนกับทางโรงเรียนสารคุณ
วิทยาเป็นอย่างดีจะเห็นได้จากการทุ่มทุนแรงกายแรงใจทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนากับทางวัด
บุญบาลประดิษฐ์และโรงเรียนสารคุณวิทยา และชุมชนมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในการส่งเสริมการศึกษา
สำหรับพระภิกษุสามเณรที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและให้เกิดการเรียนรู้ 
ในทางพระพุทธศาสนาและยังเป็นการสร้างศาสนทายาทให้กลับมาพัฒนาวัดและโรงเรียนสารคุณตาม
วัตถุประสงค์ของเจ้าคุณพระวิสารทสุธ ีและเพื ่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนที ่ว่า       
ศรัทธาพระรัตนตรัย  เกรงใจผู้ใหญ่  ใฝ่ใจเรียนรู้ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสารคุณวิทยาที ่ว่า 
โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน  สร้างศาสนทายาทมารยาทงาม  
 โรงเรียนสารคุณวิทยามีการจัดการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาปลาย    
โดยแบ่งออกเป็น 3 แผนก แผนกสามัญศึกษา แผนกบาลีและแผนกนักธรรม เน้นการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนพัฒนาทางด้านความรู้ทักษะประสบการณ์เรียนรู้ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรและความต้องการของสังคมเพื่อเน้นให้ผู ้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรู้ คู่
คุณธรรมและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
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ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศใน

การสอน ผู้เรียนมีความสามรถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่อง  รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้  ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง
กายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ผู้เรียนการประพฤติปฏิบัติตนตามสมณสารูปได้อย่างครบถ้วนและ
มีระเบียบวินัย กิริยามารยาทที่งดงามจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบมีสภาพที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนการ
สอนสภาพแวดล้อมที ่เน้นตามสภาพจริงในปัจจุบ ัน  และโรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการ
นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล การคำเนินงานและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนได้
ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของชุมชนและการคมนาคม 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบมีสภาพที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนการ
สอนสภาพแวดล้อมที ่เน้นตามสภาพจริงในปัจจุบ ัน  และโรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการ
นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล การคำเนินงานและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนได้
ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของชุมชนและการคมนาคม 
 
 
 
 
 



              
   

ซึ่งมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน สถานศึกษามีโครงการ/

กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แก้ปัญหา  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตลอดจนค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกัน บนความแตกต่างและหลากหลาย ตลอดจนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัยตามเป้าหมายของสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ซึ่งมีผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพผู ้เรียน ในระดับดีมาก ทุกประเด็นพิจารณา             
มีหลักฐานร่องรอยและข้อมูลที่สนับสนุนผลการประเมิน ดังนี้ 
  1.โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมที่ 1 Rally วิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 กลุ่มสาระ 
 2. โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 กลุ่มสาระ 
 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์  
 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา เหมาะสมกับสมณสารูปตามเกณฑ ์
 ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมที่ ๓ 
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ B-Net ม.3, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 และกิจกรรมที ่ 4           
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-Net ม.3, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 
 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้น 
 ร้อยละ 70 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนสูงขึ้น 
 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และการปฏิบัติ
ศาสนกิจหรือการทำงาน 

4. โครงการส่งเสริมแนวทางการศึกษาต่อสู่สัมมาอาชีพ กิจกรรมที่ ๕ แนะแนวทางการศึกษา
ต่อและประกอบสัมมาชีพ 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และการปฏิบัติ
ศาสนกิจหรือการทำงาน 

5. โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานก่อนจบหลักสูตร  กิจกรรมที่ ๖ เข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อสร้างศาสนทายาทท่ีมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับ
หลักธรรม วินัย กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 



              
   

6. โครงการสร้างความสัมพันธ์บนความแตกต่างและปลูกฝังความเป็นจิตสาธารณะ กิจกรรม
ที่ ๗ ต้อนรับศาสนทายาทรุ่นใหม่เข้าสู่ร่มไทรใหญ่แห่งสารคุณวิทยา (ปฐมนิเทศ) กิจกรรมที่ ๘ อำลา 
ร่มไทรใหญ่สารคุณวิทยา(ปัจฉิมเทศ) และกิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 ร้อยละ 85 ของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

7. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้เข็มแข็งนำไปสู ่สุขภาพกายที่แข็งแรง  กิจกรรมที่ 10 
ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 จุดเด่น 

1) มีการจัดการเร ียนการสอนส่งเสริมความสามารถในการคิดว ิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้        
 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง  
ในด้านการเรียนรู้ มีความรู้ สามารถผลิตผลงานด้าน IT อย่างสร้างสรรค์ 
 3) มีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ทำให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนทั้ง
ด้านความรู้และทักษะตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET และการทดสอบระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา B-NET 
เพ่ิมข้ึน ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 4) จัดการเรียนการสอนส่งเสริม คุณลักษณะและค่านิยมที ่ดีตามที ่สถานศึกษากำหนด       
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นน
ผู้เรียนที่ดี เป็นลูกที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

5) มีห้องสมุดที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการอ่าน การเรียนรู้ การค้นคว้า 
สถานที่สะดวก สะอาด ร่มรื่น ปลอดโปร่ง ที่เอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า  
   6) นำข้อมูลสารสนเทศจากการคัดกรองผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้พัฒนา
ผู้เรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ สามารถดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้ร้อยละ 100 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1) ควรส่งเสริมให้ครูผู ้สอนได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์          
ด้วยกระบวนการเรียนรู ้แบบ Active  Learning เพื ่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

2) พัฒนาต่อยอดความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่ระดับสากลมากยิ่งข้ึน 
3) พัฒนาทักษะด้านไอซีทีที ่จำเป็นในการสนับสนุนการเรียนรู ้ของผู้เรียนและส่งเสริม

ความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม 



              
   

4) ควรส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นรูปธรรมและจัดโครงการกิจกรรม
ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนสารคุณวิทยา ส่งเสริม
คุณลักษณะด้านจิตอาสาในการบริการชุมชน และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเหมาะสมให้กับผู้เรียน  

5) พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมให้ผู้เรียน ให้มากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active  Learning และ
เพิ่มทักษะด้านไอซีทีที่จำเป็นในการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนและส่งเสริมความสามารถด้านการ
สร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นรูปธรรมและจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนให้มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนสารคุณวิทยา และสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคมให้ผู้เรียน ให้มากยิ่งขึ้น  
 
ซึ่งมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ มีโครงสร้างการบริหารเพื่อพัฒนาด้าน
บริหารงานบุคลากร ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณและบริหารงานทั ่วไป  
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม นิเทศภายในและรับการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทุกกลุ่มงานมีระบบการดำเนินงานโดยผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ 
ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนด การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้ โดยพัฒนาเทคโนโลยี ระบบ IT เครือข่ายให้เอื ้อต่อการ
ดำเนินงาน ส่งผลให้ 
 ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 
2562  

ได้รับรางวัลโรงเรียนตัวอย่าง โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา เขต 7 ประจำปี
การศึกษา 2563 

ได้รับรางวัลครูดีผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 46 ปี พ.ศ. 2563   
ได้รับรางวัลครูดีศรีปริยัติ ปี พ.ศ. 2562 
ได้รับรางวัลครูดีศรีปริยัติ ปี พ.ศ. 2563 

 จุดเด่น 
1) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการบริหารและ

การจัดการด้วยวงจรคุณภาพ PDCA มีรูปแบบการบริหารสารคุณวิทยา (SARAKUN MODEL)         
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ได้แก่ คณะกรรมการ
โรงเรียน   เครือข่ายผู้ปกครอง  สมาคมศิษย์เก่าและชุมชน ให้ความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุน กำกับ 
ติดตาม นิเทศและร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน     



              
   

มีการจ ัดโครงสร ้างบร ิหารงานของโรงเร ียนครบ 4  ฝ ่าย ได ้แก่ ฝ ่ายบร ิหารงานว ิชาการ                 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 2) มีหลักสูตรสถานศึกษาที ่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                
ที่ปรับเหมาะสมกับบริบทและสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชนและนำหลักสูตรลงสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา 
และความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง   
          4) จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการ
ระบบเครือข่าย สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีให้มีความพอเพียงและพร้อมในการเพิ่มประสิทธิภาพงานทุก
กลุ่มงาน  

5) มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีแหล่ง
เรียนรู้ที่พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์   

จุดที่ควรพัฒนา 
1)  พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและให้ครอบทุก

กลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น 
2) สะท้อนผลการพัฒนาครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพใน

ทุกด้าน  การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน เพ่ิมการนิเทศ ติดตาม และส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาระบบงานและผู้เรียนต่อไป   

3) นำเทคโนโลยี นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ให้สะดวก เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

4) ควรจัดสภาพแวดล้อมที่เน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้  ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและให้ครอบทุกกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น  
พัฒนาครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในทุกด้าน และเพ่ิมการนิเทศ 
ติดตาม และส่งเสริมให้นำความรู ้ที ่ได้รับการพัฒนามาแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และพัฒนาระบบงาน            
มีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมที่เน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 



              
   

ซึ่งมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดีมาก  
 โรงเรียนสารคุณวิทยา  กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่สอดคล้อง   
กับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ คือ กลยุทธ์ที ่  3 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และกลยุทธ์ที่  4  พัฒนาตามมาตรการส่งเสริม คือมี
หลักสูตรที่สนองความต้องการของผู้เรียน  มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และบูรณาการหลัก PLC  (Professional Learning Community)  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนา
ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตเหมาะสมกับสมณสารูป ผลการดำเนินการและหลักฐาน
ร่องรอยด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1) ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งใช้แหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
     2) ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง   
     3) ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร ( ICT) อินเตอร์เน็ต ( Internet) และสื ่อสังคม (Social Media) ในการเรียนรู ้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันและสามารถใช้เทคโนโลยีนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์    
     4) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแสวงหา
ความรู้ ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
     5) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจการใช้สื่อการสอนอย่างเหมาะสมหลากหลายและใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
     6) ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 15  สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา เขต 7 ได้เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัล รองชนะอันดับ 1 และได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทักษะการ 
 จุดเด่น 

1) การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสม ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ครูผู้สอนจัดทำหลักสูตรรายวิชา ออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและบูรณาการหลักธรรมคำสอนของ
พระพุทธศาสนา มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

2) มีระบบการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที ่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียน อย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการใช้งาน  

3) มีระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผลและรายงานการจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง
และสะท้อนผลการประเมินเพ่ือนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

4) ครูผู้สอนดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานผ่านระบบออนไลน์ 
หรือแอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการใช้งาน นักเรียนเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว และผู้เรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองได้  



              
   

5) ครูผู้สอนมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 เรื่อง/ภาค
เรียน 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1) ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และการ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันที เพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
 2) กำกับติดตามการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูผู้สอน
และผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความต่อเนื่องและจริงจังชัดเจน  
 3) วิธีการวัดและประเมินผลควรเน้นการประเมินตามสภาพจริง สามารถวัดสมรรถนะ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ชัดเจนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 4) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดให้มากยิ่งขึ้น ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้
สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 สถานศึกษานำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
และกำกับติดตามการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูผู้สอนและ
ผู ้เกี ่ยวข้อง มีการวัดและประเมินผลควรเน้นการประเมินตามสภาพจริง สามารถวัดสมรรถนะ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ชัดเจนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิดให้มากยิ่งขึ้น ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ และบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1) จัดทำโครงการนิเทศการด้านการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active  Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
   2) จัดทำโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหรือให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 พัฒนาต่อยอดความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น มีความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   3) โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนให้มี
คุณภาพสู่ระดับสากล 

4) โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีที ่จำเป็นในการสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและส่งเสริมความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม 

5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจัดโครงการ/กิจกรรมทที่
ส่งเสริมศักยภาพของผู ้เรียนให้มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนสารคุณวิทยา ส่งเสริม
คุณลักษณะด้านจิตอาสาในการบริการชุมชน และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเหมาะสม  
       6) โครงการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมให้นักเรียน  



              
   

   7) พัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ใช้แอพลิเคชั่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างหลากหลายช่องทาง รองรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองของผู้เรียน เพื่อสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
    8) นำผลการวิจัยในชั้นเรียนและกระบวนการ PLC มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนรายบุคคล รับฟังข้อเสนอแนะของผู้เรียนหรือกระบวนการ
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเกิดความสนใจ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) จัดทำโครงการทุกฝ่ายบริหารงาน ที ่ส ่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการบริหารจัด

การศึกษาส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงานนำรูปแบบการบริหารสารคุณวิทยา (SARAKUN MODEL)          
ไปใช้ในการพัฒนาระบบงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

2) จัดทำโครงการที่พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และให้ครอบทุกกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนา
ทักษะการคิด วิเคราะห์และการสื่อสาร โครงการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  โครงการที่พัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

3) จัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาครูและบุคลากรที่ได้รับการให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ในทุกด้าน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน พัฒนาระบบการนิเทศ การให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูผู้สอนในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ และนำความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบงานและผู้เรียนต่อไป   

4) พัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี เครือข่าย อินเทอร์เน็ต เพ่ือสนับสนุนการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ ให้สะดวกเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5) จัดโครงการปรับภูมิทัศน์ จัดสภาพแวดล้อมที่เน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อเพ่ิม
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรม สัมมนาหรือ
ศึกษาดูงาน 

2) นิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ กำกับติดตาม นิเทศกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูให้เน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบวก ทำให้ผู้เรียนรักที่
จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3) พัฒนาคุณภาพของแบบทดสอบที่ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยส่งเสริมให้มี
การวัดผลตามสภาพจริง และตรงตามตัวชี้วัด เน้นกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน    

 4) พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง โดยการแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้นำผลการวิจัยในชั้นเรียนและกระบวนการ PLC เป็นข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนรายบุคคล 



              
   

5) พัฒนาจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

6) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมและมีการเผยแพร่  
 7) พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   8) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหรือให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
 
 

           ลงชื่อ                                  ผู้รายงาน 
                   (พระครูประดิษฐ์บุญธรรม) 
           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคุณวิทยา 
             วันที่ 1๗ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสารคุณวิทยา รหัสสถานศึกษา ๗๐๔๐๐๕๐๗๐๑ ตั้งอยู่ที่ ที่ธรณีสงฆ์       
วัดบุญบาลประดิษฐ์  เลขที ่  ๒๗๓  หมู ่ที ่  ๒  ตำบลชุมแพ  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  
รหัสไปรษณีย์  ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๔๒๔ ๓๓๓  E-mail : sarakhun2018@gmail.com สังกัด
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มี
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจำนวน 41 รูป/คน แยกเป็นเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา (จศป.)  จำนวน 21 อัตรา ตามโครงสร้างโรงเรียนขนาดเล็ก และครูบุคลากร     
จิตอาสาจำนวน 20 รูป/คน เปิดสอนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที ่ ๖         

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน ๕๐ รูป จำนวน ๖ ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๖๗ 
๘

๑๐
 

ตารางวา  
     ประวัติโดยสังเขป 
 เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา        
พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยความเห็นชอบของประธานสภาการศึกษาของคณะสงฆ์ กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต
ให้วัดบุญบาลประดิษฐ์ โดยพระวิสารทสุธี ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอชุมแพ ให้จัดตั้งโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำหรับพระภิกษุสามเณร ขึ้นที่วัดบุญบาลประดิษฐ์  ตำบลชุมแพ  
อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น ตั้งชื่อโรงเรียน สารคุณวิทยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ 08.๓๐ น. ถึง 
๑๖.๓๐ น. โดยวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ภาษาบาลี, ธรรมวินัย, ศาสนปฏิบัติ, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ,  
สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สุขศึกษา หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย สำหรับ
พระภิกษุสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๑4 ในชั้นเรียนประถมศึกษา
ปีที่ ๕ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ พระวิสารทสุธี เป็นผู้จัดการโรงเรียน ได้รับอนุญาตให้
ขยายการศึกษาของโรงเรียนสารคุณวิทยา จากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้นมา 
 ปัจจุบัน พระยุทธศักดิ ์ ยนฺตสีโล เป็นผู ้จัดการโรงเรียน, พระครูประดิษฐ์บุญธรรมเป็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน, พระมหาปฐมภูมิ ปญฺญาปทีโป เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดทำการสอน
ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ถึงเวลา 18.30 น. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 โรงเรียนสารคุณวิทยา มีพระครูประดิษฐ์บุญธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุญบาล
ประดิษฐ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ตามเลขที่ 26/2515 จากกรมการศาสนาโดยตำแหน่ง    
 
 
      
 

mailto:sarakhun2018@gmail.com


              
   

 สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน1  
อำเภอชุมแพตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศตะวันออกประมาณ 82 กิโลเมตร  

ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  520  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  24.55  ตารางกิโลเมตร   
เทศบาลเมืองชุมแพมีการคมนาคมทางบกเพียงทางเดียว แต่เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมโยงกับจังหวัด
ใกล้เคียง  จึงมีถนนหลายสายเชื่อมต่อกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคเหนือ  
เทศบาลเมืองชุมแพจึงเป็นศูนย์กลางคมนาคมของภูมิภาคนี้อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น  มีอาณา
เขตติดต่อ  ดังนี้  

ทิศเหนือจรดกับอำเภอภูผาม่านและอำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  
ทิศใต้จรดกับอำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  
ทิศตะวันตกจรดกับอำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  
ทิศตะวันออกจรดกับอำเภอภูเวียงและอำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น 

 การศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ  
 ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ มีสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาซึ่ง
สถาบันการศึกษา ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 1 แห่ง อยู่ในสังกัดสำนักงานประถม
การศึกษาแห่งชาติ 11 แห่งอยู ่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา 2 แห่ง คือ 1) โรงเรียนชุมแพศึกษา          
2) โรงเรียนชุมแพพิทยาคม อยู ่ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา 1 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ          
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (ห้องเรียนวิทยาเขตศรี
ล้านช้าง จังหวัดเลย) 1 ศูนย์บริการวิชาการ 
 บริการการสาธารณสุขภายในเทศบาลเมืองชุมแพ 
 ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ มีโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 1 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 
3 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีบริการด้านสาธารณสุขฯ ของเอกชนและผู้ประกอบการ คือ คลินิก ร้านขายยา
แผนปัจจุบัน ซึ่งให้บริการแก่ประชาชน จำนวนสถานพยาบาลในเขตอำเภอชุมแพ  
 - โรงพยาบาลรัฐบาล   จำนวน   1  แห่ง 
 - โรงพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลสัตว์) จำนวน   1  แห่ง 
 - สถานีอานามัย   จำนวน   1  แห่ง 
 - คลินิกทุกประเภท   จำนวน   18  แห่ง 
 - ร้านขายยา    จำนวน   15  แห่ง 

  - ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ  จำนวน   1  แห่ง 
 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 การอุตสาหกรรม 
 อำเภอชุมแพมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว  มีโรงสีข ้าว โรงโม่หิน 
โรงงานผลิตน้ำแข็งและน้ำบริสุทธิ์ โรงงานทอผ้า ส่วนพื้นที่ในเขตเทศบาลจะมีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กจำนวนมาก  
 

 
1 เทศบาลเมืองชุมแพ สืบค้นจาก http://oldweb.tessabanchumphae.go.th/public/history/data/index/menu/22 
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 การเกษตรกรรม 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์  
 การพาณิชย์ 
 ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขายบริเวณถนนสายหลักมลิวรรณ 
ในโซนชุมชนตลาดเหนือ ตลาดใต ้ซึ่งถือเป็นแหล่งค้าขายขนาดใหญ่ของเทศบาล 
 การธนาคาร 
 ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพมีธนาคารพาณิชย์จำนวนทั้งสิ้น 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน  
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงเทพ  
ธนาคาร SME ธนาคารนครหลวง ธนาคารทหารไทย 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสารคุณวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พระยุทธศักด์ิ  ยนฺตสีโล   
ผู้จัดการ 

พระครูประดิษฐ์บุญธรรม   
ผู้อำนวยการ 

นางสาวสุภภาวดี  สอนกลาง 
ผอ. กลุ่มงานวิชาการ 

พระมหาปฐมภมูิ  ปญฺญาปทีโป   
รองผู้อำนวยการ 

นางสาวอรุณลักษณ์  วรินทรพันธุ์ 
ผอ. กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

นายสัญญา  โสภิณ 
ผอ. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

นายกิตติ  สมอุ่มจารย์ 
ผอ. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พระครูประดิษฐ์บุญธรรม   
ผู้อำนวยการ 

พระมหาปฐมภมูิ  ปญฺญาปทีโป   
รองผู้อำนวยการ 

นายกิตติ  สมอุ่มจารย์ 
ผอ. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

พระมหาบัณฑิต  ปญฺญาวุฑฺโฒ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

นางสาวจันทร์ฉาย  ล่ามสมบัต ิ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

นางเพชร  ธรรมมูลตรี 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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โครงสร้างการบริหารกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พระครูประดิษฐ์บุญธรรม   
ผู้อำนวยการ 

พระมหาปฐมภมูิ  ปญฺญาปทีโป   
รองผู้อำนวยการ 

นางสาวอรุณลักษณ์  วรินทรพันธุ์ 
ผอ. กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

นางสาวสุภาวิณี  โสภิณ 
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

นางสาวศิริกัลยา  มานาดี 
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

นายจำเนียร  เฟ่ืองฟู 
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 
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โครงสร้างการบริหารกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พระครูประดิษฐ์บุญธรรม   
ผู้อำนวยการ 

พระมหาปฐมภมูิ  ปญฺญาปทีโป   
รองผู้อำนวยการ 

นายสัญญา  โสภิณ 
ผอ. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

พระมหาสมคิด  วชิรญาโณ ดร. 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

นายสมลกัษ์  จันทะดวง 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

นางศิริลักษณ์  โชติกาญจนา 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
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โครงสร้างการบริหารกลุ่มงานวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระครูประดิษฐ์บุญธรรม   
ผู้อำนวยการ 

พระมหาปฐมภมูิ  ปญฺญาปทีโป   
รองผู้อำนวยการ 

นางสาวสุภภาวดี  สอนกลาง 
ผอ. กลุ่มงานวิชาการ 

นางหนึ่งฤทัย  แก้วกิ่ง 
กลุ่มงานวชิาการ 

นางสาวรัชพร  ชาติมนตรี  
กลุ่มงานวชิาการ 

นายอนันท์  ทนนาดี 
กลุ่มงานวชิาการ 

 

8 



ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน 
 

 ปรัชญา  
   สุวิชาโน  ภวํ  โหติ   ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
 

 ปณิธาน  
   วิชาการเป็นทุน  สารคุณเป็นฐาน  ผลงานเป็นตัวชี้วัด 
 

 วิสัยทัศน์  
   โรงเรียนสารคุณวิทยา แผนกสามัญศึกษา มุ่งมั่นในการจัดการศึกษา พัฒนาการ
เรียนรู ้สู ่มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีคุณธรรมควบคู่วิชาการ ดำเนินวิถีชีวิต        
ตามหลักพระพุทธศาสนา 
 พันธกิจ  
 ๑. พัฒนาการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 ๒. พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๓. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษาของโรงเรียน 
 ๔. พัฒนาการจัดการเรียนรู้  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ 
              ข้อมูล  
 ๕. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเหมาะสม 
              กับศาสนทายาทและดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา 
 

 อัตลักษณ์โรงเรียน  
ศรัทธาพระรัตนตรัย   เกรงใจผู้ใหญ่   ใฝ่ใจเรียนรู้ 

 

 เอกลักษณ์โรงเรียน   
โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน  สร้างศาสนทายาทมารยาทงาม 
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๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ที ่ ชื่อ อายุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขาวิชา 
ประจำชั้น/ 
กลุ่มสาระที่

สอน 

หมาย
เหตุ 

๑ พระยุทธศักดิ์  ยนฺตสีโล ๕๔ ผู้จัดการ 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศึกษา 

-  

๒ พระครูประดิษฐ์บญุธรรม ๔๙ ผู้อำนวยการ 
ศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

รัฐศาสตร์การ
ปกครอง 

-  

๓ พระมหาปฐมภูมิ ปญฺญาปทีโป ๕๒ 
รอง

ผู้อำนวยการ 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศึกษา 

ที่ปรึกษาช้ัน ม.๒ 
กลุ่มสาระสังคม

ศึกษาฯ 
(พระพุทธศาสนา) 

 

๔ พระมหาสมคดิ วชิรญาโณ ดร. ๕๐ 
ครู

ประจำการ 
พุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต 
พระพุทธศาสนา 

ที่ปรึกษาช้ัน ม.๒ 
กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาบาลี) 

 

๕ พระมหาบณัฑติ  ปญฺญาวุฑโฺฒ ๒๕ 
ครู

ประจำการ 
รัฐศาสตร
บัณฑิต 

รัฐศาสตร์ปกครอง 

ที่ปรึกษาช้ัน ม.๑ 
กลุ่มสาระสังคม

ศึกษาฯ 
(พระพุทธศาสนา) 

 

๖ นายสมลักษ์  จันทะดวง ๕๘ 
ครู

ประจำการ 
ครุศาสตร
บัณฑิต 

สังคมศึกษา 

ที่ปรึกษาช้ัน ม.๑ 
กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ (สังคม

ศึกษาฯ) 

 

๗ นายอนันท์  ทนนาดี ๔๙ 
ครู

ประจำการ 
พุทธศาสตร

บัณฑิต 
ปรัชญา 

ที่ปรึกษาช้ัน ม.๓ 
กลุ่มสาระสังคม

ศึกษาฯ 
(พระพุทธศาสนา) 

 

๘ นางสาวสุภภาวดี  สอนกลาง ๒๘ 
ครู

ประจำการ 
ครุศาสตร
บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์-เคม ี

ที่ปรึกษาช้ัน ม.๔ 
กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 

๙ นางสาวรัชพร  ชาติมนตร ี ๒๘ 
ครู

ประจำการ 
ครุศาสตร
บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์-เคม ี
ที่ปรึกษาช้ัน ม.๕ 

กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

 

๑๐ นางสาวรุ่งนภา  นาวิเศษ ๕๒ 
ครู

ประจำการ 
ครุศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาไทย 
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

 

๑๑ 
พระมหาภาภญิโญ  สิริภทโฺท 
 

๒๙ ครูบาล ี
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาบาลี) 
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๑๒ นายสัญญา  โสภิณ ๕๙ 
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมโยธา 
กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 

๑๓ 
นางสาวอรุณลักษณ์  วรินทร
พันธุ ์

๕๘ 
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

แพทยศาสตร
บัณฑิต 

การแพทย์แผน
ไทย 

กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล

ศึกษา 
 

๑๔ นางศิริลักษณ์  โชติกาญจนา ๕๔ 
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

ครุศาสตร
บัณฑิต 

สังคมศึกษา 
กลุ่มสาระสังคม

ศึกษาฯ  
(สังคมศึกษาฯ) 

 

๑๕ นางสาวสุภาวิณี  โสภณิ ๓๐ 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

วิศวกรรม
ศาสตร

มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมการ
จัดการ

อุตสาหกรรม
และโลจสิติกส ์

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
 

 

๑๖ นางเพชร  ธรรมมลูตร ี ๕๙ 
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

รัฐศาสตร
บัณฑิต 

รัฐศาสตร์ปกครอง 
ที่ปรึกษาช้ัน ม.๔ 
กลุ่มสาระการงาน

อาชีพ 
 

๑๗ นายจำเนียร  เฟื่องฟ ู ๕๕ 
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

รัฐศาสตร
บัณฑิต 

รัฐศาสตร์ปกครอง 
ที่ปรึกษาช้ัน ม.๓ 
กลุ่มสาระการงาน

อาชีพ 
 

๑๘ นางหนึ่งฤทัย  แก้วกิ่ง ๔๑ 
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

การจัดการทั่วไป
(คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ) 

ที่ปรึกษาช้ัน ม.๖ 
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

 

๑๙ นายกิตติ  สมอุ่มจารย ์ ๒๙ 
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

เศรษฐศาสตร
บัณฑิต 

เศรษฐศาสตร ์
ที่ปรึกษาช้ัน ม.๕ 

กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

 

๒๐ นางสาวศิริกลัยา  มานาด ี ๒๔ 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

รัฐ
ประศาสนศาสต

รบัณฑติ 

การจัดการการ
คลัง 

ที่ปรึกษาช้ัน ม.๖ 
กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

 

๒๑ นางสาวจันทร์ฉาย  ลา่มสมบัต ิ ๓๘ 
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

บริหารธรุกิจ
บัณฑิต 

การตลาด 
กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล

ศึกษา 
 

๒๒ พระครสูุตคณุวัตร ดร. ๔๙ ครูจิตอาสา 
ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 
การบริหาร
การศึกษา 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

(พระพุทธศาสนา) 
 

๒๓ พระบุญรอด ปคุณธมฺโม ดร. ๔๖ ครูจิตอาสา 
พุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต 
พระ

พระพุทธศาสนา 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

(พระพุทธศาสนา) 
 

๒๔ พระชาลี  อาภสฺสโร ๖๓ ครูจิตอาสา 
รัฐศาสตร
บัณฑิต 

รัฐศาสตร์ปกครอง 
กลุ่มสาระสังคม

ศึกษาฯ 
(พระพุทธศาสนา) 
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๒๕ นางสาวภัคสุภรณ์  สวสัดิ์ศร ี ๔๘ ครูจิตอาสา 
รัฐ

ประศาสนศาสต
รมหาบณัฑิต 

การปกครอง
ท้องถิ่น 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ (สังคม

ศึกษาฯ) 
 

๒๖ นางเอลวิรา  โมเร่โน ๕๔ ครูจิตอาสา 
ศาสนศาสตร

บัณฑิต 
การสอน

ภาษาอังกฤษ 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
 

๒๗ นางสาวกรณฏิา  แซฉ่ัว ๓๗ ครูจิตอาสา 
บริหารธรุกิจ

บัณฑิต 
การตลาด 

กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

 

๒๘ นายอัครเดช  กุหลาบ ๒๖ ครูจิตอาสา 
รัฐ

ประศาสนศาสต
รบัณฑติ 

การบริหารท้องถิ่น 
กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ (สังคม

ศึกษาฯ) 
 

๒๙ นายพุทธิวัฒน์  แย้มขะมัง ๔๓ ครูจิตอาสา 
นิเทศศาสตร

บัณฑิต 
การโฆษณา 

กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

 

๓๐ นางสุภิญ  โสภณิ ๕๕ ครูจิตอาสา 
รัฐศาสตร
บัณฑิต 

รัฐศาสตร์ปกครอง 
กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ (สังคม

ศึกษาฯ) 
 

๓๑ นายภูวไนย  โชติกาญจนา ๓๓ ครูจิตอาสา 
วิทยาศาสตร

บัณฑิต 
เทคโนโลยีการ

อาหาร 
กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร ์
 

๓๒ นายธัญพิซซา  โสภณิ ๒๕ ครูจิตอาสา 
วิทยาศาสตร

บัณฑิต 
ภูมิสารสนเทศ

ศาสตร ์

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
 

๓๓ นางสาวกนกพิชญ์  คำทุ่น ๒๕ ครูจิตอาสา 
ครุศาสตร
บัณฑิต 

ชีววิทยา 
กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 

๓๔ นายกฤษฎา  ชนะชัย ๒๘ ครูจิตอาสา 
ศิลปศาสตร

บัณฑิต 
สหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

กลุ่มสาระ
ศิลปศึกษา 

 

๓๕ นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์กานนท์ ๕๗ ครูจิตอาสา 
ศาสนศาสตร

บัณฑิต 
รัฐศาสตร์การ

ปกครอง 
กลุ่มสาระ
ศิลปศึกษา 

 

๓๖ นางสาวขวัญศิริ  ทีภูเขยีว ๒๕ 
เจ้าหน้าท่ี

บรรณารักษ์ 
ปวส. การบัญชี - - 

๓๗ นายณัฐวุฒิ  ศรีจันทร ์ ๓๓ 
เจ้าหน้าท่ี

บัญช ี
ปวส. การบัญชี - - 

๓๘ นางสาวลำดวน  ยาน ี ๓๕ 
เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 

ปวส. คอมพิวเตอร ์ - - 

๓๙ นางสาวพัชรินทร์  กุหลาบ ๒๙ 
เจ้าหน้าท่ี

คอมพิวเตอร ์
มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
- - - 

๔๐ นายสมปอง  มูลตร ี ๔๖ 
พนักงาน 
ขับรถ 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

- - - 

๔๑ นายเก้าหลี  ร้อยแสง ๔๙ 
นักการ 
ภารโรง 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

- - - 
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๓. ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

    ๓.๑  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด  ๕๐ รูป แยกเป็น  

 
ชั้น 

จำนวน 
วันที่จัดการ
เรียนการ

สอน 

รายการ 
 

หมายเหตุ 
จำนวน

นักเรียน (รูป) 
จำนวน

ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จำนวนคร ู
ที่ปรึกษา 
รูป/คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐๐ ๑๑ ๑ ๒  

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๐๐ ๑๖ ๑ ๒  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐๐ ๒ ๑ ๒  

รวม ๖๐๐ ๒๙ ๓ ๖  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๐๐ ๘ ๑ ๒  
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๐๐ ๗ ๑ ๒  
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๐๐ ๖ ๑ ๒  

รวม ๖๐๐ ๒๑ ๓ ๖  
รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ ๕๐ ๖ ๑๒  

 
  

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

6

27

5
3

ต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

13
3 



              
   

๓.๒ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ที ่ ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน 
(รูป) 

จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา 

(รูป) 
คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒ ๒ ๑๐๐  
๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖ ๖ ๑๐๐  
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3.3 ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
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 ๓.4 ข้อมูลอาคารสถานที่  
ที ่ รายการ จำนวน 
๑. ห้องเรียนทั้งหมด  ๖ 
๒. ห้องประชุม ๑ 
3. ห้องปฏิบัติการ (ห้องคอม,ห้องเรียนอัจฉริยะ)  ๒ 
4. ห้องสมุด ๑ 
5. ห้องประชาสัมพันธ์ ๑ 
6. ห้องน้ำ/ห้องสุขา ๔ 
7. โรงอาหาร/สหกรณ์ ๑ 

 
 ๓.5 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ๑ แหล่งเรียนรู้ภายใน 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้ง 
(๑) 
(๒) 
(๓) 

ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนอัจฉริยะ 15 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 120 
ห้องสมุด ห้องสมุด 113 

 

๒ แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้ง 
(๑) 
(๒) 
(3) 

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมอตัมมยตา  10 
วัด วัดบุญบาลประดิษฐ์ 15 
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง 1 
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๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 
    4.1 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    4.1.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จำนวน 
นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้ ผล 
การเรียน

เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย 29 4 17 8        3.43 29 100.00 

๒. คณิตศาสตร์ 29 2 7 14 6       3.09 23 79.31 

๓. วิทยาศาสตร์ 29 5 9 10 5       3.24 24 82.76 

๔. สังคมศึกษาฯ 29  12 17        3.21 29 100.00 

๕. สุขศึกษาฯ 29 4 14 11        3.38 29 100.00 

๖. ศิลปะ 29 1 11 17        3.22 29 100.00 

๗. การงานอาชีพฯ 29 3 14 11 1       3.33 28 96.55 

๘. ภาษาต่างประเทศ 29  2 19 8       2.90 21 72.41 

๙. พระพทุธศาสนา 
(วินัย,ธรรมะ, พทุธฯ,
ภาษาบาล,ีกระทู้ธรรม) 

29  10 18 1       3.16 28 96.55 

รวม 261 19 96 125 21 0 0 0 0 0 0 28.95 240 827.59 
ร้อยละ 100 7.28 36.78 47.89 8.05 0 0 0 0 0 0 3.22 91.95 91.95 

 
 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 91.95 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) 8.05 

88%

12%

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ข้ึนต่ํา (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5)
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4.1.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จำนวน 
นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้ ผล 
การเรียน

เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย 29 1 15 13        3.29 29 100.00 

๒. คณิตศาสตร์ 29  5 20 4       3.02 25 86.21 

๓. วิทยาศาสตร์ 29  3 25 1       3.03 28 96.55 

๔. สังคมศึกษาฯ 29 2 5 22        3.16 29 100.00 

๕. สุขศึกษาฯ 29 4 19 6        3.47 29 100.00 

๖. ศิลปะ 29 1 13 15        3.26 29 100.00 

๗. การงานอาชีพฯ 29  16 13        3.28 29 100.00 

๘. ภาษาต่างประเทศ 29  1 13 14 1      2.74 14 48.28 

๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรมะ, พุทธฯ,
ภาษาบาลี) 

29  2 25 2       3.00 27 93.10 

รวม 261 8 79 152 21 1 0 0 0 0 0 28.24 239 824.14 

ร้อยละ 100 3.07 30.27 58.24 8.05 0.38 0 0 0 0 0 3.14 91.57 91.57 

 
 
 
 
 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 91.57 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) 8.43 

20 

92%

8%

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ข้ึนต่ํา (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5)



              
   

4.1.3 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1  
  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จำนวน 
นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้ ผล 
การเรียน

เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย 21 5 9 7        3.45 21 100.00 

๒. คณิตศาสตร์ 21  1 8 11 1      2.71 9 42.86 

๓. วิทยาศาสตร์ 21  16 5        3.38 21 100.00 

๔. สังคมศึกษาฯ 21  10 10 1       3.21 20 95.24 

๕. สุขศึกษาฯ 21 6 12 3        3.57 21 100.00 

๖. ศิลปะ 21  8 11 2       3.14 19 90.48 

๗. การงานอาชีพฯ 21  4 7 2       3.08 11 52.38 

๘. ภาษาต่างประเทศ 21  1 3 17       1.90 4 19.05 

๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรมะ, พุทธฯ,
ภาษาบาลี) 

21  9 12        3.21 21 100.00 

รวม 189 11 70 66 33 1 0 0 0 0 0 27.67 147 700.00 

ร้อยละ 100 5.82 37.04 34.92 17.46 0.53 0 0 0 0 0 3.07 77.78 77.78 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตปลาย  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 79.03 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) 20.97 

79%

21%

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ข้ึนต่ํา (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5)
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4.1.4 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 
   

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จำนวน 
นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้ ผล 
การเรียน

เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย 21  5 16        3.12 21 100.00 

๒. คณิตศาสตร์ 21   21        3.00 21 100.00 

๓. วิทยาศาสตร์ 21   19 2       2.95 19 90.48 

๔. สังคมศึกษาฯ 21 6 14 1        3.62 21 100.00 

๕. สุขศึกษาฯ 21 13 4 4        3.71 21 100.00 

๖. ศิลปะ 21 8 7 6        3.55 21 100.00 

๗. การงานอาชีพฯ - - - - - - - - - - - - - - 

๘. ภาษาต่างประเทศ 21  12 5 4       3.19 17 80.95 

๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรมะ, พุทธฯ,
ภาษาบาลี) 

21 
 9 12  

      3.21 21 100.00 

รวม 168 27 51 84 6 0 0 0 0 0 0 26.36 162 771.43 

ร้อยละ 100 16.07 30.36 50.00 3.57 0 0 0 0 0 0 3.29 96.43 96.43 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตปลาย  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 96.43 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) 3.57 

96%

4%

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ข้ึนต่ํา (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5)
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4.1.5 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จำนวน 
นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้ ผล 
การเรียน

เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย 29  15 14        3.26 29 100.00 

๒. คณิตศาสตร์ 29  5 16 8       2.95 21 72.41 

๓. วิทยาศาสตร์ 29  5 18 6       2.98 23 79.31 

๔. สังคมศึกษาฯ 29  7 22        3.12 29 100.00 

๕. สุขศึกษาฯ 29 2 13 14        3.29 29 100.00 

๖. ศิลปะ 29  3 26        3.05 29 100.00 

๗. การงานอาชีพฯ 29  5 23 1       3.07 28 96.55 

๘. ภาษาต่างประเทศ 29  3 11 15       2.79 14 48.28 

๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรมะ, พุทธฯ,
ภาษาบาลี) 

29  5 22 2       3.05 27 93.10 

รวม 261 2 61 166 32 0 0 0 0 0 0 27.57 229 789.66 

ร้อยละ 100 0.77 23.37 63.60 12.26 0 0 0 0 0 0 3.06 87.74 87.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 87.74 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) 12.26 

88%

12%

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ข้ึนต่ํา (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5)
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4.1.6 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จำนวน 
นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้ ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย 21  6 13 2       3.10 19 90.48 

๒. คณิตศาสตร์ 21   12 9       2.79 12 57.14 

๓. วิทยาศาสตร์  21   15 4 2      2.81 15 71.43 

๔. สังคมศึกษาฯ 21  15 6        3.36 21 100.00 

๕. สุขศึกษาฯ 21 5 12 4        3.36 21 100.00 

๖. ศิลปะ 21  11 10        3.52 21 100.00 

๗. การงานอาชีพฯ 13  4 9        3.15 13 61.90 

๘. ภาษาต่างประเทศ 21   17 4       2.90 17 80.95 

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

21  9 12        3.21 21 100.00 

รวม 181 5 57 98 19 2 0 0 0 0 0 28.20 160 761.90 
ร้อยละ 100 2.76 31.49 54.14 10.50 1.10 0 0 0 0 0 3.13 88.40 88.40 

 
 

 
 

 
 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 88.40 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) 11.6 
ไม่ผ่านการประเมิน (๐,ร,มส) 0.00 

88%

12%

ผลการเรียนระดบั 3 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ํา (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5)
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๕. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
    ๑. ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน O-NET ม.๓ (จำนวน ๒ รูป) 
รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 

ของโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด 
สำนักงานพระพุทธศาสนา 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(1) ภาษาไทย 30.00 53.45 41.63 54.29 

(2) คณิตศาสตร์ 26.00 24.91 20.05 25.46 

(3) วิทยาศาสตร์ 24.80 29.45 26.55 29.89 

(4) ภาษาอังกฤษ 25.00 33.12 26.34 34.38 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ม.๓ (จ านวน ๒ รูป)

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย สังกัดสํานักงานพระพุทธสาสนา คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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    ๒. ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน O-NET ม.๖ (จำนวน ๖ รูป) 
รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 

ของโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด 
สำนักงานพระพุทธศาสนา 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(1) ภาษาไทย 26.00 42.57 32.04 44.36 

(2) คณิตศาสตร์ 14.58 24.49 17.50 26.04 

(3) วิทยาศาสตร์ 22.33 31.79 25.36 32.68 

(4) สังคมศึกษาฯ 22.17 35.25 30.55 35.93 

(5) ภาษาอังกฤษ 19.38 28.21 22.22 29.94 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ม.๖ (จ านวน ๖ รูป)

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนา คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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๖. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
๑) ค่าเฉลี ่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)          

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา B-NET ม.๓ (จำนวน ๒ รูป) 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด 
สำนักงานพระพุทธศาสนา 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(1) ภาษาบาล ี 18.00 31.19 31.10 32.11 

(2) ธรรมะ 27.00 31.42 31.75 33.21 

(3) พุทธประวัติ 23.00 30.71 30.72 32.36 

(4) วินัย 26.00 29.91 30.01 30.56 
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ภาษาบาลี ธรรมะ พุทธประวัติ วินัย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา B-NET ม.๓ 
(จ านวน ๒ รูป)

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนา คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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๒) ค่าเฉลี ่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)         
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา B-NET ม.๖ (จำนวน ๖ รูป) 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด 
สำนักงานพระพุทธศาสนา 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(1) ภาษาบาล ี 20.67 34.76 34.67 37.15 

(2) ธรรมะ 25.67 31.57 31.72 33.45 

(3) พุทธประวัติ 29.33 36.45 37.57 41.04 

(4) วินัย 34.33 37.66 37.88 38.91 
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ภาษาบาลี ธรรมะ พุทธประวัติ วินัย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา B-NET ม.๖ 
(จ านวน ๖ รูป)

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนา คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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7. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ผลการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ วิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 
 

 
 

2. ผลการประเมินความสามารถในการเขียนสื่อความหมายแบบมีวิจารณญาณได้ ของ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 
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ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ 

อ่านได้ถูกต้อง อ่านได้คล่องแคล่ว มีนิสัยรักการอ่าน สรุปเน้ือหาการอ่านได้
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ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนสื่อความหมายแบบมีวิจารณญาณได้ 

เขียนได้ถูกต้อง มีนิสัยรักการเขียน ถ่ายทอดความรู้ความคิด เขียนสื่อความหมายเข้าใจ
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3. ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณได้ ของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 

 
 
4. ผลการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหาของ

ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 
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ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณได้

คิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น อภิปรายเหตุผล สรุปอภิปราย
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ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณอย่างมีวิจารณญาณและ
แก้ปัญหาได้ 

คิดคํานวณได้ถูกต้อง คิดคํานวณได้คล่องแคล่ว คิดคํานวณและสรุปผลได้ แก้โจทย์ปัญหา
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5. ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่     
1 - 6 ปีการศึกษา 2563 

 
 
6. ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 
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ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อนวัตกรรม
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ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

สามารถใช้โปรแกรมอื่นที่หลากหลายได้ สามารถนําเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย
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7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป ของผู้เรียน
ประจำปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ผลการประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

1 – 6 ปีการศึกษา 2563 
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ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการด าเนินชีวิต

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
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ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ํา (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5)

88%

11.6, 

ผลการเรียนระดบั 3 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ํา (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5)
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9. ผลการประเม ินเจตคต ิต ่อสมณสาร ูปและการปฏ ิบ ัต ิศาสนก ิจของผ ู ้ เร ียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2563 

 
 
10. ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนดของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 
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ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อสมณสารูปและการปฏิบัติ
ศาสนกิจ
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ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด

รักชาติศาสน์ กษัตริย์ อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพยีง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
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11. ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการผลการประเมินของผู ้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น การเป็นศาสนทายาท และความเป็นไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของ

ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 
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ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมี ความภูมิใจในท้องถิ่น การเป็นศาสนทายาทและความเป็น
ไทย

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

90%

6% 4%

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่รวมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
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ตอนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่  1   คุณภาพของผู้เรียน   
  1.   ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
  2.   กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 
 โรงเร ียนสารคุณวิทยา  กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา             
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน คือ กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีตัวชี้วัด
ที่สำคัญคือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากลและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการดำเนินการและหลักฐานร่องรอย ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินการ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ 

ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษากำหนดกลยุทธ์ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ
ของผู ้เร ียน มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัต ิการ
ประจำปี เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้  ในด้าน
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ได้ดำเนินการพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร ในการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
และภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน นอกจากนี้ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพ โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรม Rally วิชาการตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 กลุ่มสาระ และสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากศึกษา
ค้นคว้า ตลอดจนการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาตามรายวิชาที่ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรม มีการทดสอบวัด
ระดับความรู้ความสามารถหลังการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ห้องสมุด
ยังจัดหาหนังสือ /สื ่อหลากหลายที่จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน        
มีการประเมินผลการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  การสื่อสารใน
ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นำผลการประเมินมาใช้ในการ
แก้ปัญหาในรูปของการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนตลอดจนจัดกิจกรรม
สอนเสริม เช่น ดำเนินงานโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่
คล่อง และประเมินผลการเรียนรู ้เมื ่อสิ ้นภาคเรียน  ในด้านการ
พัฒนาการคิดคำนวณของผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้
วางแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการ
คิดคำนวณ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และมีการดำเนินโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม 
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ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินการ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ทักษะทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ กิจกรรม Rally วิชาการตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 9 กลุ่มสาระ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ B-NET 
ม . 3 , ม . 6  ป ร ะ จ ำ ป ี ก า ร ศ ึ ก ษ า  2 5 6 3  แ ล ะ กิ จ 
กรรมเตรียมความพ้อมก่อนสอบ O-NET ม.3,ม.6 ประจำปีการศึกษา 
2563 วัดผลประเมินผลทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียน เพ่ือนำผลมา
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน      
ผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
คำนวณของผู้เรียน  นอกจากนี้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังส่งเสริมการ
คิดว ิเคราะห์ อ่านเขียนและประเมินผลจากการจัดการเร ียนรู้           
ทำให้ผลด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดคำนวณ เป็นดังนี้  
1) ร้อยละ  70 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ อยู่ในระดับ ดีมาก 
นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีผลงานจากการแข่งขัน อาทิ รางวัลตอบปัญหา
วิชาการ วิชาพระพุทธศาสนา  ระดับเหรียญทองแดง             
2) ร้อยละ  70 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณาญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา เหมาะสมกับสมณสารูป อยู่ในระดับ ดีมาก 
3) ร้อยละ  75 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีความสามรถใน
การสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับ ดีมาก นอกจากนี้ ผู้เรียนยังมีผลงาน
จากการแข่งขัน อาทิ  รางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 
4)  ร้อยละ  75 ของผู้เรียน ระดับชั้น  ม.1 – ม.6 มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับ ดีมาก 
5) ร้อยละ  70 ของผู ้เรียน ระดับชั ้น  ม.1 – ม.6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ สูงขึ้น  
6) ร้อยละ 70 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีค่าเฉลี่ยผลการ฿
ทดสอบระดับชาติของสถานศึกษา ในระดับสูงขึ้น  
กิจกรรมและรางวัลที ่ได้ นำไปประชาสัมพันธ์ เพื ่อกระตุ ้นการ
ตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การอ่านการเขียนของ
ผู้เรียนโดยประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง เผยแพร่ในช่องทางวารสาร
โรงเรียน  เพจโรงเรียนสารคุณวิทยา เว็บไซต์สำนักเขตการศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินการ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 ป้ายประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน 

2.  มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ และคิดอย่าง   
มีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

ครูผู ้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้และ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ 
และค ิดอย ่าง  ม ีว ิจารณญาณ อภ ิปราย แลกเปล ี ่ยนความค ิดเห็น              
และแก้ปัญหา และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียน
ได้คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา และได้พัฒนาในรูปของกิจกรรมตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  จัดกิจกรรม Rally วิชาการตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 9 กลุ่มสาระ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 กลุ่มสาระ กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบ B-NET ม.3,ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563       
และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ม.3,ม.6 ประจำ      
ปีการศึกษา 2563 รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน ทำให้ผู ้เร ียนมี
กระบวนการค ิดและท ักษะอภ ิปราย แลกเปล ี ่ยนความค ิดเห็น              
และแก้ปัญหา ครูผู ้สอนมีการประเมินผลการความสามารถในการ
วิเคราะห์  และคิดอย่าง  มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น              
และแก้ปัญหา ในระหว่างจัดการเรียนรู ้ด ้วยวิธ ีการที ่เหมาะสม
สอดคล้องกับกิจกรรม สะท้อนผลให้ผู้เรียนได้ทราบและนำไปพัฒนา
ตนเองทำให้  
1) ร้อยละ  70 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ อยู่ในระดับ ดีมาก 
นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีผลงานจากการแข่งขัน อาทิ รางวัลตอบปัญหา
วิชาการ วิชาพระพุทธศาสนา  ระดับเหรียญทองแดง             
2) ร้อยละ  70 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณาญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา เหมาะสมกับสมณสารูป อยู่ในระดับ ดีมาก 
3) ร้อยละ  75 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีความสามรถใน
การสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับ ดีมาก นอกจากนี้ ผู้เรียนยังมีผลงาน
จากการแข่งขัน อาทิ รางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 
4)  ร้อยละ  75 ของผู้เรียน ระดับชั้น  ม.1 – ม.6 มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับ ดีมาก 
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ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินการ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

5) ร้อยละ  70 ของผู ้เรียน ระดับชั ้น  ม.1 – ม.6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ สูงขึ้น  
6) ร้อยละ 70 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติของโรงเรียน ในระดับสูงขึ้น  
           การเผยแพร่และนำเสนอผลงานที่แสดงออกถึงความสามารถใน
การวิเคราะห์ และคิดอย่าง มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา เผยแพร่กิจกรรมและรางวัลที่ได้ผ่านช่องทางวารสาร
โรงเรียน  เพจโรงเรียนสารคุณวิทยา เว็บไซต์สำนักเขตการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 ป้ายประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน 

3. มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม   

ฝ่ายบริหารงานวิชาการได้กำหนดให้ทุกกลุ ่มสาระการเรียนร ู ้ ได้
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  โดยเฉพาะ
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ด ิจ ิตัล กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์      
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
ได้ดำเนินการพัฒนาในรูปแบบของการจัดกิจกรรมหลากหลายที่
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้
สร ้างสรรค ์ผลงาน จ ัดก ิจกรรมส ่งเสร ิมสมรรถนะด ้าน ICT        
โครงการจัดการเรียนรู ้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแต่ละกลุ่มกลุ่มสาระ
การเร ียนร ู ้  9 กล ุ ่มสาระ  โครงงานสัปดาห์ว ันว ิทยาศาสตร์              
โดยจัดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์  
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  กิจกรรมสิ ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
ส่งผลให้ ร้อยละ 75 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีความสามรถ
ในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับ ดีมาก ผู้เรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 
มีผลงานจากการทำโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์  จากรายวิชาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ ่งประดิษฐ์ ระดับชั ้นมัธยมศึกษา    
ตอนปลาย ในงานแข่งขันทักษะวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม นำการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน” ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่ม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 7  
       สถานศึกษาได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมที่
ผู้เรียน ในเล่มรายงาน การนำเสนอผลงานโดยการจัดกิจกรรมสัปดาห์
ว ันว ิทยาศาสตร ์  ตลอดจนข ่าวประชาส ัมพ ันธ ์ของโรงเร ียน              
เพจเฟสบุ ๊คโรงเรียนสารคุณวิทยา เว็บไซต์สำนักเขตการศึกษา                        
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พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 ป้ายประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน 

4. มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดิจิตัล ได้ออกแบบและวางแผนใน
การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระดับชั ้นตามมาตรฐาน ตัวชี ้วั ดของ
หลักสูตร และนำลงสู ่การจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะด้าน ICT 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้ 9 กลุ ่มสาระ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั ้น ผู ้เรียนที ่มี
ความสามารถพิ เศษได ้ร ับการสน ับสน ุนเข ้าแข ่งข ันทดสอบ
ความสามารถในกิจกรรมต่าง ๆ ตามโอกาส ทำให้ผู้เรียนสามารถนำ
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลและนำเสนอข้อมูลประเมินผล
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
ครูผู้สอนทำการประเมินผลทั้งระหว่างเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนในกลุ่มรายวิชาเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดสมรรถนะ
ด้านการใช้เทคโนโลยี มีการนำผลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขทักษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่งเสริมกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ สอนซ่อมเสริมในกรณีผู้เรียนไม่ผ่าน
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการดำเนินงาน 
พบว่า  
1)  ร้อยละ  75 ของผู้เรียน ระดับชั้น  ม.1 – ม.6 มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับ ดีมาก 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

งานหลักสูตร ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนการพัฒนาหลักสูตรให้มี       
ความสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา ความต้องการของผู้เรียนชุมชน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ของสำนักเขต
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 ประกาศและ
คำสั่งของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร ครูผู ้สอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตร
ระดับชั ้นเรียน จัดทำแผนการเรียนรู้ ครูผู ้สอนทุกกลุ ่มสาระการ
เรียนรู้นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาทั้งการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพโดยเน้น
ผู ้เร ียนเป็นสำคัญในทุกชั ้นเรียนในทุกรายวิชา และมีโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนระดับ ม.3 และ ม.6  มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่
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หลากหลาย และเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง  นำผลการประเมิน
มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม ยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน  ผลการ
ประเมิน พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด ดังนี้ 
1) ร้อยละ  70 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ อยู่ในระดับ ดีมาก 
นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีผลงานจากการแข่งขัน อาทิ รางวัลตอบปัญหา
วิชาการ วิชาพระพุทธศาสนา  ระดับเหรียญทองแดง             
2) ร้อยละ  70 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณาญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา เหมาะสมกับสมณสารูป อยู่ในระดับ ดีมาก 
3) ร้อยละ  70 ของผู ้เรียน ระดับชั ้น  ม.1 – ม.6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ สูงขึ้น  
4) ร้อยละ 70 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติของสถานศึกษา ในระดับสูงขึ้น  
       งานวัดผลเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปยังผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง ในหลายช่องทาง อาทิ บอร์ด เว็บไซต์ประกาศผลการ
เรียนรู้ และทางจดหมาย 

6. มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษา วิเคราะห์ 
หลักสูตรและวางแผนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะพื้นฐาน    
โดยการออกแบบจัดกิจกรรมการเร ียนการสอนที ่หลากหลาย       
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสม เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด มีผลการจัดการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแนะแนว      
เพื ่อเสริมสร้างเจตคติที ่ดีต่องานอาชีพให้กับผู ้เรียนทุกระดับชั้น      
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้และ
ประเม ินผลการจ ัดการเร ียนร ู ้  ประช ุมแลกเปล ี ่ ยนเร ียนรู้                 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ติดตามดูแลผู้เรียนให้มี
ความรู้ทักษะพื้นฐานตามเกณฑ์สถานศึกษากำหนดและจบหลักสูตร
ได้ตามกำหนด ผลการดำเนินงาน พบว่า ร้อยละ 100 ของผู้เรียน    
ในระดับชั้น ม.3 จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ  และร้อยละ 100
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ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินการ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ของผู ้เร ียนในระดับชั ้น ม.6 จบหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับการพัฒนาทักษะทั้งจากกิจกรรมในชั้นเรียน
และกิจกรรมโครงงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา  มีกิจกรรมส่งเสริมให้
ผ ู ้ เร ียนวางแผนการทำงานอย่างเป ็นขั ้นตอน  ทำงานเป็นทีม 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและยึดมั่นในแนวทางการ
ประกอบอาชีพสุจริต เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพสุจริต และ
สามารถหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลายเพื่อหาข้อมูลการ
ประกอบอาชีพที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมการแนะแนวทางการศึกษา
ต่อและประกอบสัมมาชีพที ่สร้างโอกาสให้ผู ้เรียนได้รู ้จักโลกแห่ง
อาชีพทั้งจากเอกสาร ประสบการณ์การทำงานของศิษย์เก่าในสาขา
ต่าง ๆ เชิญวิทยากรจากสถาบันต่าง ๆ มาให้ความรู้ และอำนวยความ
สะดวกให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ในสถาบันต่าง ๆ ผลการประเมินพบว่า   
ร้อยละ 70  ของผู้เรียน ในระดับชั้น ม.6 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น/
ประกอบอาชีพ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โค
โรนา COVID-19 จึงทำให้การสมัครเข้าศึกษาต่อเลื่อนออกไป จึงทำให้
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อต่ำ) 

 

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินการ 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
เป็นไปตามหลักสูตรกำหนด และมีค่านิยมที ่ดีตามอัตลักษณ์ คือ    
ศรัทธาพระรัตนตรัย เกรงใจผู้ใหญ่ ใฝ่ใจเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการ
ปลูกฝังโดยจัดกิจกรรมสอดแทรกในการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 
นอกจากนี้มีโครงการและกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานทั่วไป ซึ่งดูแล
พฤติกรรมเสร ิมสร ้างให ้ผ ู ้ เร ียนมีค ุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ประกอบด้วย ระบบดูแลช่วยเหลือนักเร ียน งานระเบียบวินัย         
งานระดับชั้น งานคุณธรรมจริยธรรม โครงการอบรมวิปัสนสนากรมม
ฐานก่อนจบหลักสูตร กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้าง
ศาสนาทายาทที่มีประสิทธิภาพ โครงการสร้างความสัมพันธ์บนความ
แตกต่างและปลูกฝังความเป็นจิตสาธารณะ จัดกิจกรรมต้อนรับศาสน
ทายาทรุ่นใหม่เข้าสู่ร่มไทรใหญ่แห่งสารคุณ (ปฐมนิเทศ) กิจกรรม
อำลา ร่มไทรใหญ่สารคุณวิทยา (ปัจฉิมนิเทศ) และกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา พัฒนาระบบการทำงานด้านข้อมูล
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ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินการ 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

สารสนเทศของงานกิจการผู้เรียนให้มีความทันสมัย ปรับพฤติกรรม
ผู้เรียน ทำให้  
1) ร้อยละ 85 ของนผู้เรียน ในระดับชั้น ม.1– ม.6 มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับหลักธรรม วินยั 
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2) ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ในระดับชั้น ม.1– ม.6 มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น การเป็นศาสนาทายาท และความเป็นไทย 
3) ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ในระดับชั้น ม.1– ม.6 มีการยอมรับที่อยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
        สถานศึกษาได้เผยแพร่ภาพกิจกรรมการปลูกฝังความภูมิใจใน
ท้องถิ ่นและความเป็นไทยในวารสารโรงเรียนทุกภาคเรียนและ
เผยแพร ่ ใน  เพจเฟสบ ุ ๊ คของ โรง เร ี ยนสารค ุณว ิทยา ป ้ าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน และเว็บไซต์สำนักเขตการศึกษาพระปริบัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี
ของจังหวัดขอนแก่น อันจะนำไปสู่การเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นของ
ตน และมีการจัดกิจกรรมตามโครงการซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย 
เช ่น ก ิจกรรมว ันสำค ัญทางพระพุทธศาสนา (อาสาฬหบ ูชา              
วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา) และได้จัดกิจกรรมที่สนับสนุนทาง
พระพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและกฐิน วัดบุญบาล
ประดิษฐ์ และศูนย์อตัมมยตา จากการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา  สถานศึกษาได้เผยแพร่ภาพกิจกรรมการปลูกฝัง
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในวารสารโรงเรียนทุกภาค
เร ียนและเผยแพร ่ใน เพจเฟสบ ุ ๊คของโรงเร ียนสารค ุณว ิทยา                 
ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน  

3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

สถานศึกษามีการจัดโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ที่จะส่งเสริม
ผู ้ เร ียนให้ได้ร ับการพัฒนาโดยการจัดโครงการและกิจกรรมที่
หลากหลายทั้งกิจกรรมในและนอกห้องเรียน ทำให้ผู ้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และฝึกประสบการณ์  ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการอยู่ร่วมกัน เช่น กิจกรรมต้อนรับศาสนาทายาทรุ่นใหม่เข้าสู่
ร่มไทรใหญ่แห่งสารคุณวิทยา (ปฐมนิเทศ) กิจกรรมอำลา ร่มไทรใหญ่
สารคุณวิทยา (ปัจฉิมนิเทศ) อีกทั้งมีการดำเนินงานโครงการกิจการ
นักเรียนซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลายของนักเรียน ได้แก่ กิจกรรม
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ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินการ 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
เพื ่อให้ผู ้เร ียนยอมรับวัฒนธรรมที ่แตกต่างในสังคม นอกจากนี้      
งานระเบียบวินัยสถานศึกษาได้ดูแลแก้ไขความประพฤติและปรับ
พฤติกรรมผู้เรียน ทำให้  
1) ร้อยละ 85 ของนผู้เรียน ในระดับชั้น ม.1– ม.6 มียอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
       สถานศึกษาได้เผยแพร่ภาพกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์บน
ความแตกต่างและปลูกฝังจิตสาธารณะในวารสารโรงเรียนทุกภาค
เร ียนและเผยแพร ่ใน เพจเฟสบ ุ ๊คของโรงเร ียนสารค ุณว ิทยา                 
ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสารคุณวิทยา 

4. มีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

ด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกายและจิตใจ จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุข
ศึกษา โดยจัดโครงสร้างการเรียนเลือกชนิดและประเภทของกิจกรรม
ให ้ เหมาะสมกับเพศว ัย ม ีการเก ็บข ้อม ูลน ้ำหน ักและส่วนสูง             
ให้ความรู้ด้านโภชนาการ ความสำคัญของอาหาร การดูแลตนเอง 
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรงและมีอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใส 
จัดกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริม สุขภาวะทางร่างกายหลากหลาย เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย กิจกรรมฟันสะอาด
เหงือกแข็งแรง มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) นอกจากนี้      
มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม เช่น 
ก ิจกรรมร ู ้จ ักน ักเร ียนเป ็นรายบ ุคคลและค ัดกรองน ักเร ียน        
กิจกรรมเยี ่ยมวัดนผู ้เรียน มีการส่งต่อนักเรียนที ่พบว่ามีปัญหา        
(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา COVID-19 
จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการออกเยี่ยมผู้เรียนได้) ผลการดำเนิน
กิจกรรม พบว่า การประเมินผลการมีสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม พบว่า  
1) ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ในระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคม อยู่ในระดับ ดีมาก  
       สถานศึกษาได้เผยแพร่ภาพกิจกรรมการการส่งเสริมสุขภาพจิต
และสุขภาพกายในวารสารโรงเรียนทุกภาคเรียนและเผยแพร่ใน เพจ
เฟสบุ๊คของโรงเรียนสารคุณวิทยา ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้
สูงข้ึน  

  3.1 จุดเด่น 
1) มีการจัดการเร ียนการสอนส่งเสริมความสามารถในการคิดว ิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้        
 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง ใน
ด้านการเรียนรู้ มีความรู้ สามารถผลิตผลงานด้าน IT อย่างสร้างสรรค์ 
 3) มีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ทำให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนทั้ง
ด้านความรู้และทักษะตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน O-NET และผลสัมฤทธิ ์ทางการทดสอบระดับชาติ  ด้าน
พระพุทธศาสนา B-NET เพ่ิมข้ึน ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 4) จัดการเรียนการสอนส่งเสริม คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นน
ผู้เรียนที่ดี เป็นลูกที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

5) มีห้องสมุดที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการอ่าน การเรียนรู้ การค้นคว้า 
สถานที่สะดวก สะอาด ร่มรื่น ปลอดโปร่ง ที่เอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า  
   6) นำข้อมูลสารสนเทศจากการคัดกรองผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้พัฒนา
ผู้เรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ สามารถดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้ร้อยละ 100 
 

3.2 จุดที่ควรพัฒนา   
1) ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ด้วย

กระบวนการเรียนรู้แบบ Active  Learning เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

2) พัฒนาต่อยอดความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่ระดับสากลมากยิ่งข้ึน 
3) พัฒนาทักษะด้านไอซีทีที ่จำเป็นในการสนับสนุนการเรียนรู ้ของผู้เรียนและส่งเสริม

ความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม 
4) ควรส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นรูปธรรมและจัดโครงการกิจกรรม

ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนสารคุณวิทยา ส่งเสริม
คุณลักษณะด้านจิตอาสาในการบริการชุมชน และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเหมาะสมให้กับผู้เรียน  

5) พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมให้ผู้เรียน ให้มากยิ่งขึ้น 
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  3.3 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    1) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    2) หลักสูตรระดับชั้นเรียน 
    3) แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
    4) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
    5) แบบประเมินการนิเทศครูผู้สอนรายบุคคล 
    6) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
    7) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบรายครูผู ้สอน/รายกลุ่มสาระการเรียนรู้/
ภาพรวมทั้งโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
    8) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื ้นฐาน (O-NET) และทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2563 
    9) รายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    10) รายงานสรุปผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ ของผู้เรียน 
    11) รายงานสรุปผลการประเมินสมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 
    12) ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน เป็นต้น 
    13) เอกสารสรุปรายงานพฤติกรรมนักเรียนของงานระเบียบวินัย 
    14) ชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี 
    15) รายงานการศึกษาต่อของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
    16) แบบสรุปผลการประเมินสมรรถภาพทางกาย 
    17) แบบรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ของครูผู้สอน 
และของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.4 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน  
1) จัดทำโครงการนิเทศการด้านการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active  Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
 2) จัดทำโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหรือให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 พัฒนาต่อยอดความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น มีความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3) โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนให้มี
คุณภาพสู่ระดับสากล 

4) โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีที ่จำเป็นในการสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและส่งเสริมความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม 
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5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนให้มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนสารคุณวิทยา ส่งเสริมคุณลักษณะด้าน
จิตอาสาในการบริการชุมชน และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเหมาะสม  

6) โครงการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมให้นักเรียน  
  7) พัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ใช้แอพลิเคชั่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้

อย่างหลากหลายช่องทาง รองรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองของผู้เรียน เพื่อสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

8) นำผลการวิจัยในชั้นเรียนและกระบวนการ PLC มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนรายบุคคล รับฟังข้อเสนอแนะของผู้เรียนหรือกระบวนการ
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
  2. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 
 โรงเร ียนสารคุณวิทยา  กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา              
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ คือ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการ โดยมีตัวชี้วัดสำคัญ คือ มีหลักสูตรที่สนองความต้องการของผู้เรียน มีคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชนและครูผู ้สอนพึงพอใจในการพัฒนาสภาพ
สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ การบริหารจัดการได้คุณภาพมาตรฐานสากล  มีกระบวนการจัดการ
ความรู ้ที ่ส ่งผลต่อการพัฒนาองค์กร สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการพัฒนาและหลักฐานร่องรอย ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินการ 
2.1 การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 

   สถานศึกษาวางแผนการจัดทำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
โดยการศึกษาบริบทสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ ที่สอดคล้องกับระดับการจัดการศึกษา แล้วจึงดำเนินการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยกำหนดวิสัยทัศน์   
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และพันธกิจของสถานศึกษา  ซึ่งมีขั ้นตอน/
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจากผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะกรรมการโรงเรียน 
คณะครู ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) จัดประชุมพิจารณาและ
ระดมความคิดเห็น ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ
จำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 
ทบทวนผลการ ดำเนินงานที่ผ่านมาจากรายงานประเมินตนเอง 
(SAR) วิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยใช้
เทคนิค SWOT Analysis โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผล
การนิเทศ  ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏริูป
การศึกษา  เพื ่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
กำหนดพันธกิจ  กลยุทธ์  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู ้เร ียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต ้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิร ูปการศ ึกษา และ
สภาวการณ์ปัจจุบัน  ผลการดำเนินงานทำให้สถานศึกษามีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

47 



              
   

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินการ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และได้เผยแพร่ในเพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน 
เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้อง และจัดทำป้ายนิเทศ
แสดงทิศทางการจัดการศึกษา เป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์ 
และมาตรฐานการศึกษา 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

      สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา     
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา โดยเน้นคุณภาพผู้เรียนที่
สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ตั้งแต่ขั้นตอนการทบทวนการดำเนินงาน 
โดยใช ้หล ักการว ิ เคราะห ์  SWOT Analysis เป ็นกลไกสำคัญ 
ในการกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กำหนดกลยุทธ์  
การวางแผนกลยุทธ์  กำหนดกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้น
และระยะยาว โดยใช้มาตรฐานสถานศึกษา กำหนดตัวชี ้ว ัดเพ่ือ
กำหนดภาพความสำเร็จของสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี มีการนำกลยุทธ์
สู่การปฏิบัติโดยมอบกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำโครงการ
ตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่องตาม
ปฏิทินปฏิบัติงาน  ดูแล  ติดตาม เร่งรัด ควบคุมการใช้จ่าย 
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีทุกกลุ่มงานใน
โรงเรียน มีการประเมิน   เป็นระยะตั ้งแต่ การวางแผน (เขียน
โครงการ) ขณะดำเนินการและหลังดำเนินการ รายงานผลการ
ดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น สรุปผลการดำเนินงานเมื่อ
ส ิ ้นป ีการศึกษาการจ ัดทำรายงานผลการประ เมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของสถานศึกษา และนำผลการประเมินปรับปรุงการดำเนินงาน
ในปีการศึกษาต่อไป  ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้
บริหารจัดการศึกษา โดยมีรูปแบบบริหารงาน คือ บริหารงาน  
กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเป็น 4 กลุ่มงาน ด้วย
ขั ้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามระบบวงจรคุณภาพ 
PDCA   โดยมีจุดเด่นที ่นำไปสู ่ความเป็นเลิศในการกระบวนการ
ปรับปรุงการทำงานที ่สำคัญ เพื ่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
สมรรถนะหลักขององค์กร มีการตรวจสอบทบทวนกระบวนการ
ทำงาน ปรับปรุงการดำเนินงาน 
 ในการบริหารจัดการ ผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา และมีการนำข้อมูลมาใช้ในการ

48 



              
   

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินการ 
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ ตลอดจนลด
อุปสรรคลงแล้วจึงนำไปสู่การปฏิบัติงาน (Work) จนเกิดประสิทธิผล
เป็นการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) ทั้งในระดับบุคคลและ
ระดับองค์กร ผลจากกระบวนการบริหารและจัดการ ส่งผลให้        
ร้อยละ 100 ของโครงการมีความสอดคล้อง ตอบสนองกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและกลยุทธ์ของโรงเรียน  ร้อยละ 100 
ของโครงการที่ได้ดำเนินการ มีผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ตั ้งไว้  (ร้อยละ 30 ของโครงการไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-
19)  นอกจากนี้ สถานศึกษายังได้รับรางวัลจากการบริหารจัดการ
ดังนี้ 
- รางวัลผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2562  
- รางวัลโรงเรียนตัวอย่าง โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ
ศึกษา เขต 7 ประจำปีการศึกษา 2563 

2.3 ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ในการวางแผนดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ มีการจัดโครงสร้างงานเพื่อกำหนด
กรอบ ภารกิจ ภาระหน้าที่ให้ครอบคลุมงานวิชาการทั้งหมด โดยเน้น
การจัดวางคนที่มีความสามารถเหมาะสมกับงาน เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่สถานศึกษากำหนด  
กำหนดเป้าหมายของแต่ละงานที่จะพัฒนาในปีการศึกษา  2563 
อย่างชัดเจน จากนั้นดำเนินการโดยยึดวงจรคุณภาพ PDCA มีการ
เขียนแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป้าหมาย
เหล่านั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครูผู้สอน
ดำเน ินการจ ัดการเร ียนร ู ้ ตามแผนการการจ ัดการเร ี ยนรู้                    
ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
เรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ    มีการดำเนินการนิเทศ
ภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยครูผู ้สอนทำการบันทึกหลัง
แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือนำผลไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนในปีการศึกษาถัดไป โดยมีการตรวจเอกสารบันทึกผลหลัง
การสอน ซึ่งเป็นรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และรายงาน
วิจัยในชั้นเรียนตามลำดับขั้นตอนสะท้อนผลการจัดทำหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หลักสูตรระดับชั้นเรียนสะท้อนผลการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนแก่คณะครูและนำผลการนิเทศไปพัฒนาการ
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จัดการเรียนการสอนผลการดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ 
สถานศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
และเป็นแบบอย่างได้ มีหลักฐานร่องรอย คือ  หลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรระดับชั้นเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
รายงานวิจัยในชั้นเรียน รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการ
ใช้ส ื ่อ/นว ัตกรรม สร ุปผลการน ิ เทศภายในของสถานศ ึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ        
โล่รางวัล/เกียรติบัตรการพัฒนาครู หรือจากการนำนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันในรายการต่าง ๆ  และรายงานการประเมินตนเองของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการดำเนินการทำให้  
1) ร้อยละ 85 ของนักเรียน มีระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตร
โรงเรียนสารคุณวิทยา พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) อยู่ในระดับดีเลิศ  
2) ร้อยละ 85 ของผู้ปกครอง มีระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตร
โรงเร ียนศรีสารคุณว ิทยา พุทธศักราช 2561 ตามหลักส ูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) อยู่ในระดับดีเลิศ  
3) มีผลการดำเนินงานด้านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ในระดับดีเลิศ 
           โรงเรียนได้เผยแพร่ หลักสูตร และผลงานด้านวิชาการใน
หลากหลายช่องทาง อาทิ เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน  เอกสารข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ป้ายนิเทศ 

2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

       ฝ ่ายบร ิหารงานบุคคลว ิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมาประเมินกระบวนการบริหารจัดการและจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดกระบวนการบริการ
จัดการ  มีการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยมีการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี
ของฝ่ายบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนา มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดำเนินงานตามกรอบภาระงาน 
ได้แก่ การประสานกับสถาบันการพัฒนาครู หรือหน่วยงานอื่น ๆ 
เพื่อค้นหาหลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรในโรงเรียน  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ตนเลือกและเป็น
หลักสูตรที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online  ประเมินครูโดยเน้น
การประเมินสมรรถนะ ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนเป็นหลัก จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ  
มีการดำเนินงานในระดับยอดเยี ่ยม มีการนิเทศกำกับติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน  ประเมินผล
ด้านพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ พบว่า  
1) ร้อยละ 85 ของครูและบุคลากรได้ร ับการพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  
2) ร้อยละ 85 ของครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน (PLC)   
3) ร้อยละ 85 ของครูและบุคลากรได้รับการศึกษาดูงาน/การอบรม
พัฒนาครู ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้ ผู้บริหาร ได้รับ
รางวัล เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติต่าง ๆ เช่น ครูดีผู้สอนดีเด่น เนื่องใน
วันครู ครั้งที่ 46 ปี พ.ศ. 2563  ครูดีศรีปริยัติ ปี พ.ศ. 2563 เป็น
ต้น และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
 
 
 

       ฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้มีการวางแผนการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสิ ่งแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างมี
คุณภาพ มีการสำรวจการชำรุดของอาคารสถานที่/ห้องเรียน เพ่ือ
ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี ปลอดภัยต่อการใช้
งานและเอื้อต่อการเรียนรู้  จัดทำโคงการการพัฒนาอาคารสถานที่มี
การพัฒนา ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร 
ห้องประชุม ให้มีความสะอาด ปลอดภัย  มั่นคงและแข็งแรง  มีสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู ้ เช่น สื ่อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพียงพอต่อผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี และดำเนินงานตาม
แผนและสภาพการณ์ในการปร ับปร ุงภ ูม ิท ัศน ์เพ ื ่อแสดงออก         
ซ ึ ่งอ ัตล ักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเร ียนสารคุณว ิทยา ให ้มี
สภาพแวดล้อมที่สวยงาม  ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ให้มีลักษณะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้และสร้างนิสัยรักการอ่าน                 

51 



              
   

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินงานทำให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย ม ีผลการดำเน ินงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่  
สภาพแวดล้อม ในระดับดีเลิศ ทำให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายใน
ที่เพียงพอ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องคอมพิวเตอร์และ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอตัมมยตาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน ประชาชน
ทั่วไป ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ และมี
การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและห้องสมุดร้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้
ภายนอกร้อยละ 10 และแหล่งเรียนรู้จากวิทยากร ร้อยละ 10 และ
ร้อยละ  85 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้  

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

       สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือข่าย เช่น เตรียมความพร้อมในเรื่องระบบในการจัดเก็บ
ข้อมูลและการกระจายสัญญาณเครือข่าย Wi-Fi  ให้ทั ่วถึงพร้อม
สำหรับการเข้าถึงทุกตำแหน่งของสถานศึกษา จัดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการดูแลข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงดูแลร ักษา
ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ วัสดุอุปกรณ์ เตรียมพร้อมให้ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื ่องแม้กรณีภาวะฉุกเฉิน และทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  ทำการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลเป็นสารสนเทศ
ที่ถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื ่อถือ และเป็นปัจจุบัน เพื ่อเอื ้อต่อการ
จัดระบบสารสนเทศในทุกระบบงาน  กำหนดให้มีการแต่งตั้งผู ้มี
หน้าที่ในการป้อนข้อมูลและตรวจสอบแก้ไข  ความถูกต้องของข้อมูล 
บันทึกข้อมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลพื้นฐานของ
สถานศึกษาในโปรแกรม E-citizen ผลการดำเนินการ ทำให้โรงเรียน
มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา มีผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีคุณภาพในระดับดีเลิศ
บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เร ียนร ู ้  ร ้อยละ 85 ของผ ู ้ เร ียนมีความพึงพอใจในการใช ้สื่อ
ประกอบการเร ียนการสอนและมีช ่องทางการเผยแพร่ข ้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน  
       โดยมีการจัดทำเพจเฟสบุ๊คของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ผู้ปกครอง ผู้เรียน และ
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ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินการ 
สาธารณะ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
โรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว  

 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้
สูงข้ึน  

3.1 จุดเด่น 

1) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการบริหารและ
การจัดการด้วยวงจรคุณภาพ PDCA มีรูปแบบการบริหารสารคุณวิทยา (SARAKUN MODEL)           
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ได้แก่ คณะกรรมการ
โรงเรียน   เครือข่ายผู้ปกครอง  สมาคมศิษย์เก่าและชุมชน ให้ความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุน กำกับ 
ติดตาม นิเทศและร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างมั่นคงและยั่ งยืน    
ม ีการจ ัดโครงสร ้างบร ิหารงานของโรงเร ียนครบ 4  ฝ ่าย ได ้แก่ ฝ ่ายบร ิหารงานว ิชาการ                      
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 2) มีหลักสูตรสถานศึกษาที ่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                 
ที่ปรับเหมาะสมกับบริบทและสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชนและนำหลักสูตรลงสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา 
และความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง   
          4) จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการ
ระบบเครือข่าย สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีให้มีความพอเพียงและพร้อมในการเพิ่มประสิทธิภาพงานทุก
ฝ่าย  

5) มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีแหล่ง
เรียนรู้ที่พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์   

3.2  จุดที่ควรพัฒนา 

1)  พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและให้ครอบทุก
กลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น 

2) สะท้อนผลการพัฒนาครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในทุก
ด้าน  การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน เพ่ิมการนิเทศ ติดตาม และส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาระบบงานและผู้เรียนต่อไป   
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3) นำเทคโนโลยี นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ให้สะดวก เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่เน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้            
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   

3.3 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1) สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี มีแผนปฏิบัติการประจำปี มีเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
2) ร้อยละ 100 ของโครงการมีความสอดคล้อง ตอบสนองกับมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาและกลยุทธ์ของสถานศึกษา ร้อยละ 100 ของโครงการที ่ได้ดำเนินการ มีผลการ
ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั ้งไว้ (ร้อยละ 30 ของโครงการไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา COVID-19) 

3) สถานศึกษาได้รับรางวัลและเข้าร่วมอบรม ในการศึกษา 2562- 2563 ได้แก่  
 1. พระครูประดิษฐ์บุญธรรม ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 
2561 
 2. พระครูประดิษฐ์บุญธรรม ผู้อำนวยการได้รับรางวัล ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 
 3. พระครูประดิษฐ์บุญธรรม เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนชุมแพศึกษา 
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2559-2562 
 4. พระมหาปฐมภูมิ ปญฺญาปทีโป ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ 1 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน    
พ.ศ.2562 
 5. พระมหาสมคิด วชิรญาโณ ดร. ได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรอบรมครูสอน            
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที ่ 3 -11 
ธันวาคม พ.ศ.2561 
 6. พระมหาภาภิญโญ สิริภทฺโท ได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรอบรมครูสอนพระ
ปริย ัต ิธรรมแผนกบาลี ณ วัดปากน้ำ เขตภาษี เจริญ กรุงเทพมหานคร ระหว่างว ันที ่ 2 -10                  
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558  
 7. นางสาวสุภภาวดี  สอนกลาง ได้รับรางวัล “ครูผู ้สอนดีเด่น” จากคุรุสภาจังหวัด
ขอนแก่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 46 ปี พ.ศ. 2563 
 8. นางสาวสุภภาวดี  สอนกลาง ได้รับรางวัลครูดีศรีปริยั ติฯ กลุ ่มที ่ 7 ประจำปี
การศึกษา 2562 ณ โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้อง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ณ วันที่  24 มกราคม 
2563 
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 9. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างข้อสอบมาตรฐาน” ณ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 
 10. เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา        
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จังหวัด
ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 
 11. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา” รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2562 
 12. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศด้านการศึกษาด้วย
โปรแกรม E-citizen” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 13-15 
พฤศจิกายน 2562 
 13. เข้าร ่วมอบรมเชิงปฏิบัต ิการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที ่การบัญชีและพัสดุ             
ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2562 
 14. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา       
รุ่นที่ 2 ณ ไร่เชิญตะวัน  จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2562 
 15. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน” รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล  จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2563 
 16. เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการจัดทำระบบบัญชี 
ณ ห้องประชุมชุดาปาร์คแอนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง 31 สิงหาคม 2563 
 17. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
การจัดทำมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ จศป. ณ ห้องประชุมประดับฟ้าประดับดาว โรงแรมเพชร
รัชต์ การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2564 
 18. เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
และด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 

4) หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรระดับชั้นเรียน 
5) มีการจัดโครงสร้างงานเพื่อกำหนดกรอบ ภารกิจ ภาระหน้าที่ให้ครอบคลุมข่ายงานของ

ทุกฝ่ายงานโดยเน้นการจัดวางบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับงาน มีคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่พิเศษ
ตามสายงาน  

6) หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรระดับชั้นเรียน หน่วยการ
เรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้  รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายงานวิจัยในชั้นเรียน รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการใช้สื่อ/นวัตกรรม   

7) สรุปผลการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
8) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน ประจำปี 2563 

 9) แบบรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ของครู กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทั้ง 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ฝ่ายบริหารงานและรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR)  
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10) ระบบเทคโนโลยี  เครือข่าย เว็บไซต์ และข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

3.4 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน  
1) จัดทำโครงการทุกฝ่ายบริหารงาน ที ่ส ่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการบริหารจัด

การศึกษาส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงานนำรูปแบบการบริหารสารคุณวิทยา (SARAKUN MODEL)                 
ไปใช้ในการพัฒนาระบบงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

2) จัดทำโครงการที่พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และให้ครอบทุกกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนา 
ทักษะการคิด วิเคราะห์และการสื่อสาร โครงการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  โครงการที่พัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

3) จัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาครูและบุคลากรที่ได้รับการให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ในทุกด้าน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน พัฒนาระบบการนิเทศ การให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูผู้สอนในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ และนำความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบงานและผู้เรียนต่อไป   
 4) พัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี เครือข่าย อินเทอร์เน็ต เพ่ือสนับสนุนการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ ให้สะดวกเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5) จัดโครงการปรับภูมิทัศน์ จัดสภาพแวดล้อมที่เน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อเพ่ิม
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
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มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  1. ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
  2. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 
  โรงเรียนสารคุณวิทยา  กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา        
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ กลยุทธ์ที่  
3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และกลยุทธ์ที่  4  พัฒนาตามมาตรการส่งเสริม คือ
มีหลักสูตรที่สนองความต้องการของผู้เรียน  มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำค ัญและบ ู รณากา รหล ั ก  PLC  (Professional Learning Community)  ส ถ านศ ึ กษ ามี
กระบวนการพัฒนาส่งเสริมให้ผู ้เรียนปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตเหมาะสมกับสมณสารูป ผลการ
ดำเนินการและหลักฐานร่องรอยด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ 
ดังตอ่ไปนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินการ 
3.1 จัดกระบวนการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 
 
 
 
 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้ได้ศึกษาหลักสูตร กำหนดเนื ้อหาสาระให้สอดคล้อง 
ตอบสนองตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้  จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายให้ผู้เรียนค้นคว้าและสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนานักเรียนจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งระบบ โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
learning ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นทักษะการคิด มีกระบวนการที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะแสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำ
เป็น แก้ปัญหาเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเอง บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ จัดการ
เรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมซนและท้องถิ่น และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  นำผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสะท้อน
ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนแก่คณะครูและนำผลการนิเทศ
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้
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ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินการ 
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ส่งผลให้ 
     1) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อภาคเรียน ผลการดำเนินการโครงการนิเทศ
การศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
     2) ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี ้ว ัดของหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับดีเยี่ยม   
    3) ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
นำไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    
   4) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมี
การเผยแพร ่ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สถานศึกษาเน้นการจัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ้เป ็นหลัก เพื ่อสนองต่อมาตรฐาน
การศึกษา เช่น มีการจัด ระบบสารสนเทศงานทะเบียนโดยใช้
โปรแกรม E-citizen งานวัดผลใช้โปรแกรม E-citizen ครูผู ้สอน
ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานผ่านระบบ
ออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการใช้งาน นักเรียนเข้าถึงได้
สะดวกรวดเร ็ว  เช ่น Google form, Zoom, kahoot, Quizzes, 
Line , Facebook page เป็นต้น และครูผู้สอนมีการใช้แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยากหลากหลาย ผลการดำเนินการ
ทำให้   
     1) ร้อยละ 90 ของครูผู ้สอนใช้สื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้รวมทั้งใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื ้อต่อการ
เรียนรู้  
     2) ร้อยละ 90 ของครูผู ้สอนสร้างโอกาสให้ผู ้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตัวเอง   
     3) ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ( ICT) อินเตอร์เน็ต 
( Internet) และสื ่อส ังคม (Social Media) ในการเร ียนร ู ้ม ีการ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และเรียนรู ้ร ่วมกันและสามารถใช้เทคโนโลยี
นำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์    
     4) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  

58 



              
   

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินการ 
     5) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจการใช้สื ่อการสอน
อย่างเหมาะสมหลากหลายและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
     6) ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 15  สังกัด
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 ได้เข้า
ร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัล รองชนะอันดับ 1 และได้เข้าร่วม
แข่งขันตอบปัญหาทักษะการ ด้านพระพุทธศาสนา ระดับชั้น
ม ัธยมศึกษาตอยปลาย ได ้ร ับรางว ัลในระดับเหร ียญทองแดง             
และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเพื ่อให ้เหมาะสมกับบร ิบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เน้นการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้มาก
ขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 
จัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพิ ่มเติมในสถานการณ์
ดังกล่าว 

3.3 มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

 ครูผู ้สอนมีการจัดทำและการออกแบบกระบวนการเรียนรู ้ที ่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
อาเซียน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง 
และดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผน มีการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
เปิดโอกาสให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข     
เอาใจใส่ต่อผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เก็บข้อมูลสารสนเทศนำไปวางแผนพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป ตลอดจนสามารถเก็บเป็นผลงานในการพัฒนาตนเอง
ของครูอย่างเป็นระบบ ในการตรวจสอบติดตามการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก งานนิเทศการศึกษากลุ่มบริหารงานวิชาการได้จัดให้ มี
การแลกเปลี ่ยนนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู นำผลการ
นิเทศมาแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ สะท้อนผลเพื ่อพัฒนาการสอนของ
ครูผู้สอน ทำให้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีผลการดำเนินงาน
ดังนี้  
    1) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก/
จัดการเรียนการสอน แบบ Active  learning ในระดับ ดีมาก  
     2) ร้อยละ 80 ของครูผู ้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก/ผ่านกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
ในระดับ ดีมาก  
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     3) ร้อยละ  80  ของครูผู้สอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
อาเซียน ในระดับ ดีมาก   
     4) ร้อยละ  90 ของผู้เรียน มีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน ในระดับมากข้ึนไป   

3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและ 
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

งานวัดผลประเมินผล ได้ศึกษาและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบ 
ติดตามการวัดผลประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการ
ดำเนินงานเป็นขั้นตอน สำรวจสภาพปัญหาวิเคราะห์ข้อมูล ประชุม
วางแผนกำหนดกรอบการดำเนินการวัดและประเมินผล จัดทำปฏิทิน
งานที่ชัดเจน จัดระบบการรายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนจัดส่งคะแนนและผลการเรียนผ่านทาง google drive ซึ่งมี
ความสะดวก ดำเนินงานกิจกรรมวัดผลประเมินผลกลางภาคและ
ปลายภาคเรียน จัดทำ ปพ.1  ปพ.2  ปพ.3 ปพ.5  ปพ.6 และ ปพ.
7 กำหนดสัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ดำเนินการวัดผลประเมินผล 
โดยประเมินผู ้เร ียนจากสภาพจริง แจ้งผลการประเมินแก่ผ ู ้เร ียน  
ติดตามการแก้ไขผลการเรียน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน   
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูล
มาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้และสอนตามแผน ผลิต
นวัตกรรม แผนการจัดการเร ียนรู ้  มีการนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และปรับปรุงการวัดและประเมินผลให้มี
ความเหมาะสม นอกจากนี้ได้มีการจัดประชุมประจำเดือนภายใน
โรงเรียนเพื ่อปฏิบัติการวิเคราะห์และนำผลการสอบ  O-net และ      
B-NET ข้อสอบมาตรฐานไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน ผลการดำเนินงานทำให้สถานศึกษามีการตรวจสอบและ
ประเมินผู ้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู ้เรียนและมี
ประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานพบว่า  
    1) ร้อยละ 90 ของครูผู ้สอนใช้เครื ่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนและมีระบบการวัดผลประเมินผล
และรายงานผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ในระดับดีมาก   
     2) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจการวัดผลประเมินผลอย่าง
หลากหลายครอบคลุมตัวชี้วัด ผ่านช่องทางจดหมาย เว็บไซต์โรงเรียน
ในการตรวจสอบผลการเรียน  
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3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการได้จัดคาบการประชุมแลกเปลี ่ยนเร ียนรู้ 
(PLC) ในตารางการสอนของครูผู้สอน เพื่อให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการดำเนินการจัดตั้งชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดภาค
เรียนตามตารางสอนและนอกเวลาในตารางสอน และนำแนวทางที่ได้
ไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนทำวิจัยในชั้นเรียน 
จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนการสอน สะท้อนผลการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนแก่คณะครู และนำผลการนิเทศไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผ ู ้ เร ียนอย่างเป ็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู ้ เร ียน จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ อีกท้ังมีการจัดประชุมในระดับฝ่ายบริหารงาน และ
ประชุมประจำเดือนทุกเดือน เพื่อรายงานการดำเนินงานเป็นระยะ 
ติดตาม นิเทศตรวจสอบ ร่วมกันแก้ปัญหาในสถานศึกษาทุกด้าน      
จึงมีผลทำให้ 
    1) ร้อยละ 95 ของครูผู ้สอนมีส่วนเกี ่ยวข้องร่วมแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้   
     2) ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนมีการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  
     3) ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนได้รับการติดตามนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการจัดทำรายงานการ
นิเทศ รายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่แนวทางในการแก้ปัญหาที่พบ
ต่อผู้เกี่ยวข้อง 

    

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น  

3.1 จุดเด่น 
1) การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสม ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง ครูผู้สอนจัดทำหลักสูตรรายวิชา ออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและบูรณาการหลักธรรมคำสอนของ
พระพุทธศาสนา   มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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2) มีระบบการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที ่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียน อย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการใช้งาน  

3) มีระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผลและรายงานการจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง
และสะท้อนผลการประเมินเพ่ือนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
    4) ครูผู้สอนดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานผ่านระบบออนไลน์ 
หรือแอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการใช้งาน นักเรียนเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว และผู้เรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองได้  

5) ครูผู้สอนมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 เรื่อง/ภาค
เรียน 

3.2 จุดที่ควรพัฒนา 

1) ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และการ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันที เพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
 2) กำกับติดตามการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูผู้สอน
และผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความต่อเนื่องและจริงจังชัดเจน  
 3) วิธีการวัดและประเมินผลควรเน้นการประเมินตามสภาพจริง สามารถวัดสมรรถนะ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ชัดเจนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 4) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดให้มากยิ่งขึ้น  ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

3.3 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 1)  หลักสูตรสถานศึกษา 
 2)  แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังสอน 
 3)  เครื่องมือ/เอกสารการวัดและประเมินผล 
 4)  สื่อการเรียนรู้ ทะเบียนสื่อ แหล่งเรียนรู้ 
 5)  ผลงานนักเรียน/โครงงานนักเรียน/รางวัลที่ได้จากการแข่งขัน/การจัดนิทรรศการของ 

     นักเรียน 
 6)  สภาพแวดล้อม/บรรยากาศท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 
 7)  กิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 8)  ผลการนิเทศกระบวนการจัดการจัดการเรียนรู้แบบ  Active  Learning   
 9)  บันทึกการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

10) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
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11) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา 
12) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/แฟ้มงานครูที่ปรึกษา 
13) การจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
14) รายงานวิจัยในชั้นเรียนที่พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

 15) รายงานสรุปโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริม  

      กระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรม Rally วิชาการและส่งเสริมการ   
      เรียนรู้ด้วยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

       16) สถิติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด 
 17) โครงการอบรม Google form 
 18) รายงานสรุปโครงการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  กิจกรรมสัปดาห์วัน 
                 วิทยาศาสตร์ 
 19) รายงานสรุปโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน 
                พระพุทธศาสนา (B-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
                ประจำปีการศึกษา 2563 
 20) รายงานโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน  
                (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา  
                2563 
 21) สรุประเบียบวาระการประชุมประจำเดือน 
 22) สรุปรายงานโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                อบรมเชิงปฏิบัติการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) และ (B-NET) ระดับชั้น 
                มัธยมศึกษาปีที ่3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 

 
 3.4 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 

1) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรม สัมมนาหรือ
ศึกษาดูงาน 
 2) นิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ กำกับติดตาม นิเทศกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูให้เน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบวก ทำให้ผู้เรียนรักที่
จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3) พัฒนาคุณภาพของแบบทดสอบที่ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยส่งเสริมให้มี
การวัดผลตามสภาพจริง และตรงตามตัวชี้วัด เน้นกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน    
 4) พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง โดยการแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้นำผลการวิจัยในชั้นเรียนและกระบวนการ PLC เป็นข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนรายบุคคล 

5) พัฒนาจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
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6) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมและมีการเผยแพร่  
  7) พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  8) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหรือให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผล แนวทางการพัฒนาและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม 

 
 ๑. ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ๒. นำเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.1 จุดเด่น 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1) มีการจัดการเร ียนการสอนส่งเสริมความสามารถในการคิดว ิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้        
 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง  
ในด้านการเรียนรู้ มีความรู้ สามารถผลิตผลงานด้าน IT อย่างสร้างสรรค์ 
 3) มีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ทำให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนทั้ง
ด้านความรู้และทักษะตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน O-NET และผลสัมฤทธิ ์ทางการทดสอบระดับชาติ  ด้าน
พระพุทธศาสนา B-NET เพ่ิมข้ึน ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 4) จัดการเรียนการสอนส่งเสริม คุณลักษณะและค่านิยมที ่ดีตามที ่สถานศึกษากำหนด         
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นน
ผู้เรียนที่ดี เป็นลูกที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

5) มีห้องสมุดที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการอ่าน การเรียนรู้ การค้นคว้า 
สถานที่สะดวก สะอาด ร่มรื่น ปลอดโปร่ง ที่เอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า  
   6) นำข้อมูลสารสนเทศจากการคัดกรองผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้พัฒนา
ผู้เรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ สามารถดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้ร้อยละ 100 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการบริหารและ
การจัดการด้วยวงจรคุณภาพ PDCA มีรูปแบบการบริหารสารคุณวิทยา (SARAKUN MODEL)         
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ได้แก่ คณะกรรมการ
โรงเรียน   เครือข่ายผู้ปกครอง  สมาคมศิษย์เก่าและชุมชน ให้ความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุน กำกับ 
ติดตาม นิเทศและร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน    



              
   

มีการจ ัดโครงสร ้างบร ิหารงานของโรงเร ียนครบ 4  ฝ ่าย ได ้แก่ ฝ ่ายบร ิหารงานว ิชาการ                     
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 2) มีหลักสูตรสถานศึกษาที ่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                
ที่ปรับเหมาะสมกับบริบทและสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชนและนำหลักสูตรลงสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา 
และความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง   
          4) จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการ
ระบบเครือข่าย สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีให้มีความพอเพียงและพร้อมในการเพิ่มประสิทธิภาพงานทุก
กลุ่มงาน  

5) มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีแหล่ง
เรียนรู้ที่พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์   

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1) การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสม ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ครูผู้สอนจัดทำหลักสูตรรายวิชา ออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและบูรณาการหลักธรรมคำสอนของ
พระพุทธศาสนา   มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

2) มีระบบการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที ่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียน อย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  ใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการใช้งาน  

3) มีระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผลและรายงานการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
และสะท้อนผลการประเมินเพ่ือนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 4) ครูผู้สอนดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานผ่านระบบออนไลน์ 
หรือแอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการใช้งาน นักเรียนเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว และผู้เรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองได้  

5) ครูผู้สอนมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 เรื่อง/ภาค
เรียน 
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2.2 จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1) ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active  Learning เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

2) พัฒนาต่อยอดความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่ระดับสากลมากยิ่งข้ึน 
3) พัฒนาทักษะด้านไอซีทีที ่จำเป็นในการสนับสนุนการเรียนรู ้ของผู้เรียนและส่งเสริม

ความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม 
4) ควรส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นรูปธรรมและจัดโครงการกิจกรรม

ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู ้เรียนให้มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนสารคุณวิทยา ส่งเสริม
คุณลักษณะด้านจิตอาสาในการบริการชุมชน และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเหมาะสมให้กับผู้เรียน  

5) พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมให้ผู้เรียน ให้มากยิ่งขึ้น 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1)  พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและให้ครอบทุก
กลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น 

2) สะท้อนผลการพัฒนาครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพใน
ทุกด้าน  การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน เพ่ิมการนิเทศ ติดตาม และส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาระบบงานและผู้เรียนต่อไป   

3) นำเทคโนโลยี นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ให้สะดวก เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่เน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนรู้  ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

          1) ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันที เพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
           2) กำกับติดตามการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูผู้สอน
และผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความต่อเนื่องและจริงจังชัดเจน  
 3) วิธีการวัดและประเมินผลควรเน้นการประเมินตามสภาพจริง สามารถวัดสมรรถนะ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ชัดเจนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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     4) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดให้มากยิ่งขึ้น ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้
สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

 

2.3 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

1) จัดทำโครงการนิเทศการด้านการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active  Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
   2) จัดทำโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหรือให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 พัฒนาต่อยอดความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น มีความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   3) โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนให้มี
คุณภาพสู่ระดับสากล 

4) โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีที ่จำเป็นในการสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและส่งเสริมความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม 

5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนให้มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนสารคุณวิทยา ส่งเสริมคุณลักษณะด้าน
จิตอาสาในการบริการชุมชน และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเหมาะสม  
 6) โครงการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมให้นักเรียน  
 7) พัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ใช้แอพลิเคชั่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างหลากหลายช่องทาง รองรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองของผู้เรียน เพื่อสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 8) นำผลการวิจัยในชั้นเรียนและกระบวนการ PLC มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนรายบุคคล รับฟังข้อเสนอแนะของผู้เรียนหรือกระบวนการ
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเกิดความสนใจ 

 
แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1) จัดทำโครงการทุกฝ่ายบริหารงาน ที ่ส ่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงานนำรูปแบบการบริหารสารคุณวิทยา (SARAKUN MODEL)           
ไปใช้ในการพัฒนาระบบงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

2) จัดทำโครงการที่พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และให้ครอบทุกกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนา
ทักษะการคิด วิเคราะห์และการสื่อสาร โครงการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  โครงการที่พัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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3) จัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาครูและบุคลากรที่ได้รับการให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ในทุกด้าน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน พัฒนาระบบการนิเทศ การให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูผู้สอนในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ และนำความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบงานและผู้เรียนต่อไป   

4) พัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี เครือข่าย อินเทอร์เน็ต เพ่ือสนับสนุนการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ ให้สะดวกเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 5) จัดโครงการปรับภูมิทัศน์ จัดสภาพแวดล้อมที่เน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อเพ่ิม
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

แนวทางการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 1) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรม สัมมนาหรือ
ศึกษาดูงาน 

2) นิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ กำกับติดตาม นิเทศกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูให้เน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบวก ทำให้ผู้เรียนรักที่
จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3) พัฒนาคุณภาพของแบบทดสอบที่ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยส่งเสริมให้มี
การวัดผลตามสภาพจริง และตรงตามตัวชี้วัด เน้นกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน    

 4) พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง โดยการแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้นำผลการวิจัยในชั้นเรียนและกระบวนการ PLC เป็นข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนรายบุคคล 

5) พัฒนาจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

6) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมและมีการเผยแพร่  
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๔.  สร ุปผลการประเม ินค ุณภาพภายในของสถานศ ึกษา ระด ับการศ ึกษาข ั ้ นพ ื ้นฐาน                            
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ดีมาก 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีมาก 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีมาก 
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีมาก 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีมาก 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีต่องานอาชีพ ดีมาก 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ดีเลิศ 

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

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเลิศ 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ได้ 
ดีมาก 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีมาก 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีมาก 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีมาก 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีมาก 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา ดีมาก 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
๑. ประกาศโรงเรียนสารคุณวิทยา เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  
     ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. คำสั่งคณะทำงานรายงานประจำปีฯ  (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๓. หลักฐาน ข้อมูลสำคัญท่ีแสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



              
   

(พระครูประดิษฐ์บุญธรรม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคุณวิทยา 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนสารคุณวิทยา 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการกำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 
........................................................................ 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกทุกระดับ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
มีประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
สำหรับสถานศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น 

โรงเรียนสารคุณวิทยา จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน    
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการ
ประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา       
ให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พระยุทธศักดิ์ ยนฺตสีโล) 
ประธานคณะกรรมการโรงเรียนสารคุณวิทยา 



              
   

รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนสารคุณวิทยา 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการกำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 
--------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 3 มาตรฐาน 
ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด คำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
      สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
      คุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
      เรียนรู ้

 
 
 
 
 



              
   

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
      ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
      จัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



              
   

การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนสารคุณวิทยา 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
มาตรฐาน เป้าหมาย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ดีมาก 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีมาก 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีมาก 
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีมาก 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีมาก 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีต่องานอาชีพ ดีมาก 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ดีเลิศ 

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

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเลิศ 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ได้ 
ดีมาก 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีมาก 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีมาก 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีมาก 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีมาก 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา ดีมาก 
 



              
   

 
 

คำสั่งโรงเรียนสารคุณวิทยา 
ที่ปส 02074001/ ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 
…………………………..………… 

 โรงเรียนสารคุณวิทยา ดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ที ่ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีหน้าที ่ให้คำปรึกษา          
และเสนอแนวทาง กำกับ และติดตามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา     
และให้ความเห็นชอบอนุมัติรายงานประจำปี (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖3 ของโรงเรียนดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑. พระมหาสมคิด  วชิรญาโณ  ผู้แทนผู้ปกครอง        ประธานกรรมการ 

๒. นายสำราญ   ธรรมมูลตรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 

๓. นางสาวอรุณลักษณ์  วรินทรพันธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดทำรายงานประจำปี (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖3 ประกอบด้วย 

๑. พระยุทธศักดิ์  ยนฺตสีโล  ผู้จัดการ   ประธานกรรมการ 

๒. พระครูประดิษฐ์บุญธรรม      ผู้อำนวยการ  กรรมการ 

๓. พระมหาปฐมภูมิ  ปญฺญาปทีโป    รองผู้อำนวยการ     กรรมการ 

๔. นายสัญญา    โสภิณ   นักวิชาการศาสนการ      กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการจัดทำรวบรวมข้อมูลรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖3 มีหน้าที่ดังนี ้
  ๑.  วางแผนกำหนดแนวทางและวิธีดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 
  ๒.  ประสานความร่วมมือจากบุคลากร/หน่วยงานภายในสถานศึกษา เพื่อรวบรวม
ข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู -อาจารย์และการบริหาร  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ  สพฐ. 
  ๓.  ตรวจสอบ ทบทวนผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์และ
การบริหาร  ตามมาตรฐานการศึกษาของ  สพฐ. 



              
   

  ๔.  จัดทำรูปเล่มรายงานคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 
  ๕.  เสนอรายงานคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำป ีการศ ึกษา ๒๕๖3             
ต่อคณะกรรมการโรงเรียน  เพื่อขออนุมัติ 
  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวสุภภาวดี  สอนกลาง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ    ประธาน 

๒. นางสาวรัชพร          ชาติมนตรี  ครู   กรรมการ 

๓. นายอนันท์   ทนนาดี            ครู   กรรมการ 

๔. นายสมลักษ์  จันทะดวง  ครู   กรรมการ 

๕. นางเพชร   ธรรมมูลตรี           คร ู  กรรมการ 

๖. นายจำเนียร   เฟ่ืองฟู            ครู   กรรมการ 

๗. นายกิตติ   สมอุ่มจารย์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้
ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่ งหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 2 เล่ม 
ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖4 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตาม
ทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไปทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

 (พระครูประดิษฐ์บุญธรรม) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคุณวิทยา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   

 



              
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

 



              
   

  



              
   

ผลงาน โล่รางวัลและเกียรติบัตร ของสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2562 - 2563 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



              
   

 
 
 

 
 


