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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
      (Self - Assessment Report : SAR) 
             ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

   

โรงเรียนสุวรรณารามวทิยา วดัสุวรรณาราม 
ต าบลสุวรรณคูหา อ าเภอสุวรรณคูหา 

จังหวดัหนองบัวล าภู 
ส านักเขตการศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 
 



 ๒ 
  บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ของโรงเรียนสุวรรณารามวทิยา 

ส านักเขตการศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 

  
 มติท่ีประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยา คร้ังท่ี ๒ / ๒๕๖๔   

เม่ือวนัท่ี  ๑  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ไดพิ้จารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาแลว้     

 
          เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานตน้สงักดัและน าเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได ้
 

       ( ลงช่ือ )  
                    ( พระครูพิพฒันพิบูลย ์) 

             ประธานคณะกรรมการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

      ( ลงช่ือ )                 
                   ( พระมหาอภิชาติ อภินนฺโท ) 

                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 
 
  
 
 



 ๓ 
 

ค าน า 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจดัการศึกษาท่ี
สะทอ้นผลการพฒันาการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจดั
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกนัคุณภาพภายใน (ตาม
กฏกระทรวงการประกนัคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑) ๓ มาตรฐาน ไดแ้ก่ คุณภาพผูเ้รียน กระบวนการ
บริหารและจดัการผูบ้ริหารสถานศึกษา และกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา และระบุแนวทางการพฒันาสถานศึกษาใน
อนาคต โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเสนอรายงานผลการจดัการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา เพ่ือให้
ทราบผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนตามแผน และตามระบบประกนัคุณภาพของสถานศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษาไดใ้ช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผน ต่อระบบประเมินคุณภาพภายในและ
น าเสนอผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานตน้สังกดั และสาธารณชนไดรั้บทราบ
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา ขอขอบคุณ คณะกรรมการโรงเรียน ผูป้กครอง 
ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียนทุกรูป ท่ีให้ความร่วมมือ และช่วยกนั
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวเ้ป็นอยา่งดี 

 

   
                                                โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 

ส านกัเขตการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๗ 



 ๔ 
สารบัญ 

 
เร่ือง หนา้ 
 
ค าน า                                          

  
        ๓ 

บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร  
ส่วนที่ ๑ ขอ้มูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของ 
                สถานศึกษา 

  ๕-๑๐ 
         ๑๑-๑๔ 
         ๑๕-๒๑ 

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้รียน                                                                                ๑๖-๒๑ 
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ      ๒๒-๒๘ 
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
    ภาคผนวก 
 

        ๒๙-๓๕ 
     ๓๘-๕๗ 

 
  



 ๕ 
บทสรุปของผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ช่ือโรงเรียน สุวรรณารามวทิยา วดั สุวรรณาราม ตั้งเลขที่ ๑๙ หมู่ ๓ ต าบล สุวรรณคูหา อ าเภอ  สุวรรณคูหา   จงัหวดั 
หนองบวัล าภู รหสัไปรษณีย ์๓๙๒๗๐ 
สงักดัส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล าภู 
เขต ๒ โทรศพัท ์๐๘ – ๕๔๖๕ – ๑๑๗๗  Website www.snw.ac.th 
E- Mail Suwannaramwittaya@hotmail.com เปิดสอนระดบัชั้น ม.๑  ถึงระดบัชั้น  ม.๓ 
มีจ  านวนนกัเรียน ๗๖ รูป  โรงเรียนมีเน้ือที่  ๒ ไร่ 
ช่ือพระมหาอภิชาติ  อภินนฺโท  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยา อายุ  ๔๓  ปี  โทรศพัท์ ๐๘ – ๕๔๖๕ – 
๑๑๗๗ E- Mail Suwannaramwittaya@hotmail.com 
วฒิุการศึกษาสูงสุด  ป.โท ( การบริหารการศึกษา )  ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียนน้ี 

เม่ือพ.ศ. ๒๕๕๑  รวม ๑๓ ปี 

สภาพบริบทโรงเรียนทีส่ะท้อนเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนตลาด มีประชากร       ประมาณ ๔,๐๐๐ คน บริเวณ

ใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ้ก่ ไร่ออ้ย  คา้ขาย  อาชีพหลกัของชุมชน     คือ  เกษตรกรรมส่วนใหญ่นับถือศาสนา   
พทุธ  ประเพณี/ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินที่เป็นที่ 
รู้จกัโดยทัว่ไป คือ แห่เทียนพรรษา งานประเพณีบุญบั้งไฟ,งานบุญมหาชาติ 

 ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั ป.๔ อาชีพหลกั  คือ ท านา  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อ
ครอบครัวต่อปี ๓๐,๐๐๐  บาท จ านวนรูปเฉล่ียต่อครอบครัว ๖  คน โอกาสและขอ้จ ากดัของโรงเรียน โรงเรียนอยูใ่กล้
ชุมชนเมือง  มีอุบาสกอุบาสิกาใหก้ารอุปถมัภข์า้วน ้ าเป็นอยา่งดี  ขอ้จ  ากดั คือ เร่ืองของบประมาณในการใชจ่้ายแต่ละ
เดือน 
การจัดการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาใชห้ลกัสูตรหลกัสูตรโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  แผนกสามญัศึกษา  ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ และจดัการสอนวชิาเพิ่มเติม  ตามที่
คณะกรรมการศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา วา่ทุกโรงเรียน       ตอ้งจดัเวลาเรียนในรายวชิาพทุธประวตัิ
และ ธรรมวนิยั ศาสนปฏิบตัิ และภาษาบาลี ไม่นอ้ยกวา่จ านวนเวลาเรียนที่ก  าหนดไว ้ 
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  

ลกัษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูมี่ประชากรประมาณ คนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธร้อยละ  ๙๘   
ประชากรมีสภาพความเป็นอยูใ่นระดบัปานกลาง         ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกสิกรรม  คา้ขาย  รับราชการ  รายได้
ต่อหวัของประชากรเท่ากบั  ๒๔,๐๐๐  บาท / ปี   ชุมชนมีความส าคญัปานกลางกบัสถานศึกษา  เน่ืองจากเป็นแหล่งศา
สนสถานในการประกอบพธีิกรรมของชุมชน             โรงเรียนมีคณะกรรมการที่เป็นตวัแทนจากชุมชน   
มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการอุปถมัภก์บัสถานศึกษาเป็นอยา่งดี 
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 ๖ 
ซ่ึงมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี  
- จุดเด่น 

                ผูเ้รียนมีร่างกาย แขง็แรงสมบูรณ์       มีน ้ าหนกัส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ ์มีสุขภาพจิตที่ดี ประพฤติตนอยา่งเหมาะสมในการเป็นสมณเพศ  รู้จกัให้เกียรติผูอ่ื้น มีน ้ าใจและเป็นมิตร 
รู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ     ปฏิบติัตามพระธรรมวนิยัอยา่งเคร่งครัด ช่วยบ ารุงรักษาสถานศึกษา  เช่น   รด
น ้ าตน้ไม ้    ท  าความสะอาดหอ้งเรียน กวาดลานวดั และบริเวณที่ไดรั้บมอบหมาย รู้จกัใชท้รัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งมี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่า เขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพยีง     มีความรู้ ความเขา้ใจความเป็นมาของคนไทย เป็นศา
สนิกชนที่ดี มีความเคารพศรัทธา   และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัประเพณี   
วฒันธรรม   ภูมิปัญญาไทย   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน      เห็นความส าคญัของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

- จุดที่ควรพัฒนา 
             ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ่ื้น          จากการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตเรียนรู้           
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพยีง มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ผูเ้รียนมีลกัษณะ ดี เก่ง มีความสุข ด ารงตนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม        เป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพทุธศาสนาเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีผลสะทอ้นเป็นอตัลกัษณ์ของ
ผูเ้รียน คือ นุ่งห่มเป็นปริมณฑล วางตนแต่พอดี วจีไพเราะ เกิดผลกระทบที่ดีต่อสถานศึกษา 

- ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
-    ควรจดัใหน้กัเรียนไดท้  าโครงการเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มากขึ้นเพือ่ให ้  

   นกัเรียนสามารถสร้างสรรคง์านดว้ยตนเองเกิดความคิดสร้างสรรคส่์งผลต่อการ 
   พฒันาดา้นอ่ืนๆ ตามมา 

-    ควรจดัทะเบียนแหล่งเรียนรู้เพือ่เป็นขอ้มูลและสามารถตรวจสอบได ้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
- จุดเด่น 

สถานศึกษามีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                    โดยการน า 
ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง          และผลการประเมินคุณภาพภายใน มาวางแผนจดัท า
โครงการ                ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปีของแต่ละปีการศึกษา   จดัท าโครงการครอบคลุม
ขอ้เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองทุกดา้น     และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุก
มาตรฐาน มีการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เพิม่เติมตามความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน ระดบัชั้นละ ๑ วชิา      ตั้งแต่
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓           มีการจดัใหมี้ระบบบริหารและสารสนเทศที่ทนัสมยั มีการก ากบั
ติดตาม ประเมินผลทั้งระหวา่งการปฏิบติัและประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินโครงการ   สรุปผลการประเมินจดัท าเป็น
รายงานการประเมินตนเองประจ าปี         ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ 
อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ชดัเจน        ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสถานศึกษามีผลกระทบต่อคุณภาพ
ของสถานศึกษา     ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) 

 
 



 ๗ 
- จุดที่ควรพัฒนา 

การจดักิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี นนัทนาการตามจินตนาการ การพฒันาผูเ้รียน 
ใหมี้ทกัษะเพิม่ขึ้นในดา้นการคิดวเิคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดอยา่งมีวจิารณญาณ     และการส่งเสริมการอ่านของผูเ้รียน
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ระดบัดี               ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมสุขศึกษาและพลศึกษา   ศิลปะ และการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี การส่งเสริมและพฒันาคณะกรรมการโรงเรียนเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษาทุกดา้น         
และการพฒันาความรู้แก่ครู คณะกรรมการโรงเรียน เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  การพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ หอ้งสมุดและหอ้งคอมพวิเตอร์ เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนใหรั้กการอ่าน อ่านออกเขียนไดเ้พิม่ขึ้น  การสร้างระบบ
เครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน เพือ่สนบัสนุนการจดัการศึกษา 

- ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
การส่งเสริมครูใหน้ าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียนรายบุคคล         มาใชใ้นการวาง 

แผนการจดัการเรียนรู้สามารถออกแบบการเรียนรู้         และจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล
และพฒันาการทางสมองเพือ่น าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย พร้อมทั้งท  าการประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีที่
หลากหลาย เหมาะสมกบัธรรมชาติของวชิาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
  จุดเด่นที่พบ (ผลจากการด าเนินการตามแผนฯ เป็นรูปธรรม ฯลฯ)    

- จุดเด่น 
- มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรม       ส่งผลให้ผูเ้รียนมีสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ  

เช่น กิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติด กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา กิจกรรมวนัพอ่ กิจกรรมวนัแม่  
- ผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนและคณะกรรมการโรงเรียนไดมี้ส่วนในการขบัเคล่ือนการ

ด าเนินงานตามระเบียบที่ก  าหนดก ากบั ดูแลตามหนา้ทีท  าใหโ้รงเรียนเกิดการพฒันาในหลาย ๆ ดา้น 
- โรงเรียนจดัการเรียนการสอน  โดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญัท าใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสในการเรียนรู้อยา่งเตม็

ความสามารถและแสดงออกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์     ส่งผลต่อการพฒันานกัเรียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
- จุดที่ควรพัฒนา 

- ควรจดัใหน้กัเรียนไดท้  าโครงการเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ         มากขึ้นเพือ่ใหน้กัเรียนสามารถ
สร้างสรรคง์านดว้ยตนเองเกิดความคิดสร้างสรรค ์      ส่งผลต่อการพฒันาดา้นอ่ืนๆ ตามมา 

- ควรจดัทะเบียนแหล่งเรียนรู้เพือ่เป็นขอ้มูลและสามารถตรวจสอบได ้
- ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

-   ควรจดัใหมี้การเขา้รับการอบรมครูผูส้อนครบทุกหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  และมีการจดัท าวจิยัในชั้นเรียนทุก ๆ ปี การศึกษาหรือภาคเรียนการศึกษา 

-  ตวัแทนนกัเรียนทุกหอ้งเรียนควรมีโอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือ 
 มีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ ที่จดัขึ้นและอภิปรายร่วมกนั 
 



 ๘ 
แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึน้ : 
             ๑ ) แผนปฏิบัติงานที่ ๑ 
                   สถานศึกษาควรจดักิจกรรมดา้นที่ผูเ้รียนสนใจ  และเหมาะสมตามสมณสารูป  โดยไม่ขดักบัศีลธรรมทาง
พระพทุธศาสนา  ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้จิตอาสา  มีความร่วมมือ       ในการท างานกลุ่ม  โดยด าเนินงานตาม
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน  ใชห้ลกัการของคารวธรรม  สามคัคีธรรม  และปัญญาธรรม  ส่งเสริมใหส้ามารถ
ปรับตวัเขา้กบัสงัคมได ้  ส่งเสริมการอ่านคล่อง  เขียนคล่อง จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  เช่น  การใช้
ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตในการสืบคน้หาขอ้มูลให้มากยิ่งขึ้น  ดว้ยการส่งเสริมกิจกรรม        ส่งเสริมการเรียนรู้  
อยา่งหลากหลายมากขึ้น  เช่น  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน       แบบแผนที่ความคิด ( Mind mapping ) แผนผงั
ความรู้  การจดันิทรรศการทางวิชาการในวนัส าคญั  จดัท ากระดานความรู้ในแต่ละห้องเรียน  ใช้การเรียนรู้แบบ
โครงงานใหบ้่อยมากขึ้น       มีการจดัหาขอ้สอบที่มีความหลากหลายจากหลาย ๆ ส านกัพมิพ ์ มาใหผู้เ้รียนฝึกท าอยา่ง
ต่อเน่ือง  มีการจดัระบบการสอนซ่อมเสริมให้กบัผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง      และมีการประเมินผล
การด าเนินงานในระหว่างจดักิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อน าผลการประเมินมาพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการพฒันาเต็ม
ศกัยภาพ 
             ๒ ) แผนปฏิบัติงานที่ ๒ 
                   สถานศึกษาควรส่งเสริมและพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการพฒันา
สถานศึกษาทุกดา้น  โดยการศึกษาดูงานหรือการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  การ
ปฏิบติัตามระเบียบก าหนดของคณะกรรมการสถานศึกษา  ควรจดัท ารายงานผลการประชุมต่อตน้สังกดัตามระเบียบ
ภายใน ๑๕ วนั    นับแต่วนัที่มีการประชุม สถานศึกษาส่งเสริมให้  เครือข่ายผูป้กครอง  ชุมชนให้การสนับสนุนใน
การจัดการศึกษาเป็นอย่างดียิ่งอยู่แล้ว  จึงควรน ามาเป็นส่วนสนับสนุนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  โดยใหค้วามส าคญักบัเครือข่ายผูป้กครองและชุมชนในการใหก้ารสนับสนุนในทุกกิจกรรมเพื่อ
พฒันาการศึกษาของสถานศึกษาใหดี้ยิง่ขึ้นต่อไป 
             ๓ ) แผนปฏิบัติงานที่ ๓ 
                   สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการใชห้อ้งสมุดและหอ้งคอมพวิเตอร์  เพือ่ส่งเสริมผูเ้รียนให้รัก
การอ่าน  อ่านออก  เขียนไดเ้พิม่ขึ้น  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหม้ากขึ้น และพฒันาครูใหมี้ความสามารถใน
การท าวจิยัในชั้นเรียนใหส้ามารถแกปั้ญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจากการบนัทึกหลงัการสอน 
           ๔ ) แผนปฏิบัติงานที่ ๔ 
                  สถานศึกษามีการด าเนินประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไดเ้ป็นระบบดีอยูแ่ลว้  ควรพฒันาเพิม่เติมการ
พฒันาบุคลากรทุกคน         ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการประกนัคุณภาพภายในอยา่งชดัเจนเพือ่ร่วมกนั
พฒันาการท างานอยา่งเป็นระบบต่อไป          และควรพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารที่สมบูรณ์ครบถว้นเป็นปัจจุบนั        
และต่อเน่ืองตามระบบขอ้มูลสารสนเทศ  เพือ่สะดวกในการใชง้านการคน้หาและอา้งอิง 
 
 
 
 



 ๙ 
 
 
 
 

             ลงช่ือ......................................           
                                                                                           ผูร้ายงาน 
                 ( พระมหาอภิชาติ  อภินนฺโท) 
                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
                                                                  วนัท่ี  ๕ เดือน   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 
ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 
 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
        ๑.๑ ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวทิยา  รหสัสถานศึกษา ๗๐๓๙๐๕๐๗๐๒ ที่ตั้ง วดัสุวรรณาราม  เลขที่  
๑๙ หมู่ที ่๓ ต าบล สุวรรณคูหา  อ าเภอ สุวรรณคูหา จงัหวดั หนองบวัล าภู    รหสัไปรษณีย ์ ๓๙๒๗๐ โทรศพัท ์๐๘๕-
๔๖๕๑๑๗๗ โทรสาร  -  E-mail : suwannaramwittaya@hotmail.com  Website  : www.snw.ac.th       สังกดัส านักเขต
การศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๗ , ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิด
สอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๓ ห้องเรียน  เป็นโรงเรียนขนาด เล็ก  มีจ  านวน
นกัเรียน ๗๖ รูป    โรงเรียนมีเน้ือที่ ๒ ไร่     
     ประวัติโดยสังเขป 
 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาจดัตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาของภิกษุสามเณรในเขตอ าเภอสุวรรณคูหาและ
ใกลเ้คียงไดมี้โอกาสศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย  ภาษาบาลีและการศึกษาสายสามญั  ให้ภิกษุสามเณรไดมี้ความรู้
ความสามารถและให้ความรู้ความสามารถที่มีอยูเ่ผยแพร่พระธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินเพือ่เป็นผูน้ าในการพฒันาดา้นคุณธรรมใหก้บัชุมชนในทอ้งถ่ินโดยความเห็นชอบของประธานสภาการศึกษา
คณะสงฆ์กระทรวงศึกษาธิการโดยมีพระครูสวรรณธรรมประยตุเจา้อาวาสวดัสุวรรณารามวิทยา  ต  าบลสุวรรณคูหา   
อ าเภอสุวรรณคูหา  จงัหวดัอุดรธานี(ปัจจุบนัจงัหวดัหนองบวัล าภู ) พร้อมดว้ยคณะเจา้หน้าที่ส านักงานศึกษาธิการ
อ าเภอสุวรรณคูหาไดป้ระสานงานด าเนินการขอจดัตั้งขึ้นเม่ือปี  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ต่อมาเม่ือปี พ.ศ.๒๕๓๖  ไดรั้บอนุญาตใหว้ดัสุวรรณาราม  บา้นภูทอง  ต  าบลสุวรรณคูหา  อ าเภอสุวรรณคูหา  
จงัหวดัอุดรธานี(ปัจจุบนัจงัหวดัหนองบวัล าภู )  ไดจ้ดัตั้งเป็นโรงเรียนปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา  ส าหรับภิกษุ
สามเณร  โดยใชช่ื้อวา่ “โรงเรียนสุวรรณารามวทิยา”วนัที่ ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๖    ไดแ้ต่งตั้งใหพ้ระครูสุวรรณ
ธรรมประยตุ  เจา้อาวาสวดัสุวรรณาราม  เป็นผูจ้ดัการ  แต่งตั้งให้  พระมหาสมยั  มหิสฺสโร  (ปัจจุบนั  พระครูสุตสร
คุณ)  เป็นครูใหญ่  ไดด้ าเนินการสอนมาตั้งแต่วนัที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๖ ต่อมาวนัที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. 
๒๕๕๑  ไดแ้ต่งตั้งใหเ้จา้อธิการอภิชาติ  อภินนฺโท  เป็นผูอ้  านวยการ  และในวนัที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้
แต่งตั้งให ้พระครูประจกัษสี์ลคุณ เป็นผูจ้ดัการโรงเรียนสุวรรณารามวทิยา  และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดแ้ต่งตั้งให ้พระ
ครูสิริประภากร เป็นผูจ้ดัการโรงเรียนสุวรรณารามวทิยา  เปิดสอนตามหลกัสูตรพระปริยตัิธรรม    แผนกสามญัศึกษา  
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จนถึงปัจจุบนั 
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 ๑๑ 
รายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนพระปริยตัิธรรม  แผนกสามญัศึกษา กลุ่มที่ ๗ 

( ฉบบัปรับปรุง  พทุธศกัราช ๒๕๖๑) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสุวรรณารามวทิยา 

              ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1           ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1             

                 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
น.ก/ช.ม. 

                 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 
น.ก/ช.ม. 

                   รายวิชาพืน้ฐาน 11.0 (440)                        รายวิชาพื้นฐาน  
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5(60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5(60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5(60) 
ว21101 วทิยาศาสตร์ฯ 1 1.5(60) ว21102 วทิยาศาสตร์ฯ 2 1.5(60) 
ว21103การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5(20) 21103 วทิยาการค านวณ 0.5(20) 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.0(40) ส21102 สังคมศึกษา 2 1.0(40) 
ส21102 ประวตัิศาสตร์ 1 0.5(20) ส21104 ประวตัิศาสตร์ 2 0.5(20) 
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5(20) พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5(20) 
ศ21101 ศิลปะ 1 0.5(20) ศ21102 ศิลปะ 2 0.5(20) 
ง21101 การงานอาชีพฯ 1 0.5(20) ง21102 การงานอาชีพฯ 2 0.5(20) 
อ21101 ภาษาองักฤษ 1 1.5(60) อ21102 ภาษาองักฤษ 2 1.5(60) 

 วิชาเพิ่มเติม (บังคับ) 5.5 (220)  วิชาเพิ่มเติม (บังคับ) 5.5 (220) 
บ21201 ภาษาบาลี 1 2.5(100) บ21202 ภาษาบาลี 2 2.5(100) 
ส21201 พุทธประวตัิและศาสนพิธี 1 0.5(20) ส21207 พุทธประวตัิและศาสนพิธี 2 0.5(20) 
ส21202 ธรรมะ 1 0.5 (20) ส21208 ธรรมะ 2 0.5 (20) 
ส21203 วนิัย 1 0.5 (20) ส21209 วนิัย 2 0.5 (20) 
ส21204 กระทูธ้รรม 1 0.5(20) ส212010 กระทูธ้รรม 2 0.5(20) 
ส21205 หน้าที่พลเมือง 1 0.5(20) ส21211 หน้าที่พลเมือง 2 0.5(20) 
ส21206 อาเซียนศึกษา 1 0.5 (20) ส21212 อาเซียนศึกษา 2 0.5 (20) 

วิชาเพิ่มเติม โรงเรียนก าหนด 0.0 วิชาเพิ่มเติม โรงเรียนก าหนด 0.0 
    
รวมพื้นฐาน/เพิ่มเติม 16.5 (660) รวมพื้นฐาน/เพิ่มเติม 16.5 (660) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         (80) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         (80) 
ก21901 กิจกรรมแนะแนว 20 ก21901 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
ก21902 กิจของสงฆ ์ 20 ก21902 กิจของสงฆ ์ 20 
ก21903 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 20 ก21903 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 20 
ก21904 กิจกรรมเพือ่สังคม 20 ก21904 กิจกรรมเพือ่สังคม 20 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 740 รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 740 

 
 
 
 

              ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1           ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1             



 ๑๒ 
                 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

น.ก/ช.ม. 
                 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

น.ก/ช.ม. 

                   รายวิชาพืน้ฐาน 11.0 (440)                        รายวิชาพื้นฐาน  
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5(60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5(60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5(60) 
ว22101 วทิยาศาสตร์ฯ 3 1.5(60) ว22102 วทิยาศาสตร์ฯ 4 1.5(60) 
ว22103การออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5(20) ว22103 วทิยาการค านวณ 0.5(20) 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.0(40) ส22102 สังคมศึกษา 4 1.0(40) 
ส22102 ประวตัิศาสตร์ 3 0.5(20) ส22104 ประวตัิศาสตร์ 4 0.5(20) 
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5(20) พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5(20) 
ศ22101 ศิลปะ 3 0.5(20) ศ22102 ศิลปะ 4 0.5(20) 
ง22101 การงานอาชีพฯ 3 0.5(20) ง22102 การงานอาชีพฯ 4 0.5(20) 
อ22101 ภาษาองักฤษ 3 1.5(60) อ22102 ภาษาองักฤษ 4 1.5(60) 

 วิชาเพิ่มเติม (บังคับ) 5.5 (220)  วิชาเพิ่มเติม (บังคับ) 5.5 (220) 
บ22201 ภาษาบาลี 3 2.5(100) บ22202 ภาษาบาลี 4 2.5(100) 
ส22201 พุทธประวตัิและศาสนพิธี 3 0.5(20) ส22207 พุทธประวตัิและศาสนพิธี 4 0.5(20) 
ส22202 ธรรมะ 3 0.5 (20) ส22208 ธรรมะ 4 0.5 (20) 
ส22203 วนิัย 3 0.5 (20) ส22209 วนิัย 4 0.5 (20) 
ส22204 กระทูธ้รรม 3 0.5(20) ส222010 กระทูธ้รรม 4 0.5(20) 
ส22205 หน้าที่พลเมือง 3 0.5(20) ส22211 หน้าที่พลเมือง 4 0.5(20) 
ส22206 อาเซียนศึกษา 3 0.5 (20) ส22212 อาเซียนศึกษา 4 0.5 (20) 

วิชาเพิ่มเติม โรงเรียนก าหนด 0.0 วิชาเพิ่มเติม โรงเรียนก าหนด 0.0 
    
รวมพื้นฐาน/เพิ่มเติม 16.5 (660) รวมพื้นฐาน/เพิ่มเติม 16.5 (660) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         (80) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         (80) 
ก22901 กิจกรรมแนะแนว 20 ก22901 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
ก22902 กิจของสงฆ ์ 20 ก22902 กิจของสงฆ ์ 20 
ก22903 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 20 ก22903 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 20 
ก22904 กิจกรรมเพือ่สังคม 20 ก22904 กิจกรรมเพือ่สังคม 20 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 740 รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 740 

 
 
 
  
 
 

              ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1           ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1             

                 รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน                  รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 



 ๑๓ 
น.ก/ช.ม. น.ก/ช.ม. 

                   รายวิชาพืน้ฐาน 11.0 (440)                        รายวิชาพื้นฐาน  
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5(60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5(60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5(60) 
ว23101 วทิยาศาสตร์ฯ 5 1.5(60) ว23102 วทิยาศาสตร์ฯ 6 1.5(60) 
ว23103การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5(20) ว23103 วทิยาการค านวณ 0.5(20) 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0(40) ส23102 สังคมศึกษา 6 1.0(40) 
ส23102 ประวตัิศาสตร์ 5 0.5(20) ส23104 ประวตัิศาสตร์ 6 0.5(20) 
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5(20) พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5(20) 
ศ23101 ศิลปะ 5 0.5(20) ศ23102 ศิลปะ 6 0.5(20) 
ง23101 การงานอาชีพฯ 5 0.5(20) ง23102 การงานอาชีพฯ 6 0.5(20) 
อ23101 ภาษาองักฤษ 5 1.5(60) อ23102 ภาษาองักฤษ 6 1.5(60) 

 วิชาเพิ่มเติม (บังคับ) 5.5 (200)  วิชาเพิ่มเติม (บังคับ) 5.5 (200) 
บ23201 ภาษาบาลี 5 2.5(100) บ23202 ภาษาบาลี 6 2.5(100) 
ส23201 พุทธประวตัิและศาสนพิธี 5 0.5(20) ส23207 พุทธประวตัิและศาสนพิธี 6 0.5(20) 
ส23202 ธรรมะ 5 0.5 (20) ส23208 ธรรมะ 6 0.5 (20) 
ส23203 วนิัย 5 0.5 (20) ส23209 วนิัย 6 0.5 (20) 
ส23204 กระทูธ้รรม 5 0.5(20) ส232010 กระทูธ้รรม 6 0.5(20) 
ส23205 หน้าที่พลเมือง 5 0.5(20) ส23211 หน้าที่พลเมือง 6 0.5(20) 

วิชาเพิ่มเติม โรงเรียนก าหนด 0.0 วิชาเพิ่มเติม โรงเรียนก าหนด 0.0 
    
รวมพื้นฐาน/เพิ่มเติม 16.0 (640) รวมพื้นฐาน/เพิ่มเติม 16.5 (640) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         (80) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         (80) 
ก23901 กิจกรรมแนะแนว 20 ก23901 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
ก23902 กิจของสงฆ ์ 20 ก23902 กิจของสงฆ ์ 20 
ก23903 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 20 ก23903 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 20 
ก23904 กิจกรรมเพือ่สังคม 20 ก23904 กิจกรรมเพือ่สังคม 20 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 720 รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 720 

 
 
 
 
 
 
 
 สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  



 ๑๔ 
ลกัษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูมี่ประชากรประมาณ   คนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธร้อยละ  ๙๘   

ประชากรมีสภาพความเป็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกสิกรรม คา้ขาย รับราชการ   รายไดต่้อ
หวัของประชากรเท่ากบั  ๒๔,๐๐๐  บาท / ปี   ชุมชนมีความส าคญัปานกลางกบัสถานศึกษา     เน่ืองจากเป็นแหล่ง 
ศาสนสถานในการประกอบพธีิกรรมของชุมชน โรงเรียนมีคณะกรรมการที่เป็นตวัแทนจากชุมชน  มีบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  มีการอุปถมัภก์บัสถานศึกษาเป็นอยา่งดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               โครงสร้างการบริหาร 



 ๑๕ 
                                               
                  ผู้จัดการ 
 

 

                   ผู้อ านวยการ    

 
                    

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน                                                                                                         คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ       กลุ่มบริหารงานงานงบประมาณ                      กลุ่มบริหารงานบุคคล                              กลุ่มบริหารทัว่ไป                     
           

         
                  

๑.  จดัท าแผนปฏิบตัิงานฝ่าย
วิชาการ 

๒.  ก าหนดแผนการสอน 
๓.  จดัตารางสอนและครูประจ า
วิชา 
๔.  จดับริการส่ืออุปกรณ์การ
เรียนการสอน 
๕.  นิเทศการสอน 
๖.  วดัผลและประเมินผล 
๗.  งานหอ้งสมุด 
๘.  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

๑.  จดัท าแผนปฏิบตัิงานฝ่าย
ธุรการ 

๒. งานสารบรรณงานการเงิน
และบญัชี 

๓  งานท างบประมาณ
ประจ าปี 
๔.  งานท าทะเบียนและสถิติ 
๕.  งานท าบญัชีและตรวจ
บญัชี 
๖.  งานเวลาปฏิบตัิงาน
บุคลากร 
๗.  ทะเบียนบุคลากร 
๘.  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

๑ . การวางแผนอตัราก าลงั  
๒. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
๓. การลาทุกประเภท 
๔. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  
๕. การด าเนินการทางวินยัและการ
ลงโทษ 
๖.  การจดัระบบและการจดัท า
ทะเบียนประวตัิ  
๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๘. การส่งเสริมวินยั คุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๙. การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาต  
๑๐. การพฒันาขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การ
ด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการ
บริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยการนั้น  

 

๑.  จดัท าแผนปฏิบตัิงานฝ่ายบริการ  

๒.  งานอนามยัโรงเรียน 

๓.  งานซ่อมแซมไฟฟ้าและประปา 
๔.  งานบริการน ้ าด่ืม 
๕.  งานทุนการศึกษา 
๖.  งานสวสัดิการ 
๗.  งานกิจกรรมโรงเรียน 
๘.  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 



 ปรัชญา  ปณธิาน วสัิยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลกัษณ์ ของโรงเรียน 
 ปรัชญา :   
           ปญฺญา  ว   ธเนน  เสยฺโย    ปัญญาเทียว ประเสริฐกวา่ทรัพย ์

 ปณธิาน :        

      ปรับปรุงพฒันาให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ ตามความตอ้งการของ
ชุมชนและทอ้งถ่ิน  พฒันาส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน  พฒันากระบวนการเรียนการสอนที่เนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ให้เป็นผูถึ้งพร้อมดว้ยวิชชาและจรณะ พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานพฒันาบุคลากรทุกดา้นเขา้สู่มาตรฐาน  เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา  มุ่งให้ผูเ้รียนคน้หา
ความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของตวัเอง   ศึกษาวิชาพระปริยตัิธรรมแล้วสามารถปฏิบตัิตามพระ
ธรรมวินัยไดแ้ละศึกษาต่อ   มุ่งให้สามารถปรับตวัเขา้กับสังคมในปัจจุบนัได้และมีความสุข   จดัระบบบริหาร
จดัการให้มีประสิทธิภาพ จดัอตัราก าลงัเพียงพอต่อการปฏิบติังานและมีคุณภาพ  จดัอาคารสถานที่  ส่ิงแวดลอ้ม
เอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเนน้ใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะ  ดี  เก่ง  มีคุณธรรม และความสุข 
 วิสัยทัศน์ :   

          โรงเรียนสุวรรณารามวทิยา  เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจดัการศึกษา    มีบุคลากรมืออาชีพ           
มีกระบวนการจดัการที่ทนัสมยั   สถานที่โดดเด่นสง่างาม   ผูเ้รียนมีลกัษณะที่พงึประสงค ์       การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการ   บนพื้นฐานภูมิปัญญาวฒันธรรมไทยและเศรษฐกิจพอเพยีง 

 พันธกิจ :  
              ๑. ดา้นนกัเรียน  จดัการเรียนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
              ๒. พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถต่อการจดัการเรียนการสอน 
              ๓. จดัหาส่ือ อุปกรณ์การเรียน น าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาใช ้
              ๔. จดัอาคารสถานที่ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 

อัตลักษณ์โรงเรียน  
            “นุ่งห่มเป็นปริมณฑล  วางตนแต่พอดี  วจีไพเราะ 
 นุ่งห่มเป็นปริมณฑล   คือ   นกัเรียนแต่งกายเรียบร้อย สวยงาม   เป็นระเบียบ  ถูกธรรมเนียมนิยมและ      
ถูกระเบียบโรงเรียน 

วางตนแต่พอดี    คือ  การวางตนใหเ้หมาะกบัสมณะสารูป  มีพฤติกรรมแสดงออกในทางที่ดี  มีสมัมา
คารวะ  รู้จกักาลเทศะ  มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน  เป็นแบบอยา่งที่ดี  และด ารงชีวติอยูใ่นสงัคมอยา่งเป็นสุขตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

วจีไพเราะ  คือ  พดูจาดว้ยถอ้ยค าอ่อนหวานไพเราะ  ไม่พดูค  าหยาบกระดา้ง” 
 



๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

 เอกลักษณ์โรงเรียน   
          “มีความรู้คู่คุณธรรม   น าพาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความรู้คู่คุณธรรม   หมายถึง  การมุ่งใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถทางดา้นวชิาการ     รู้จกัคิดเป็น     
ท  าเป็น  แกปั้ญหาเป็น  น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัรวมถึงการประกอบอาชีพตามความสามารถและความ
ถนดัในอนาคต  เป็นผูมี้ความประพฤติดี  สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 น าพาเศรษฐกิจพอเพยีง  หมายถึง   การด ารงชีวติที่มีอยูบ่นพื้นฐานความพอเพยีง    มีความพอใจใน
ความเป็นอยูส่ามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนใหพ้อมี  พอกินตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ” 

 
๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ที่ ช่ือ อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขาวชิา 
ประจ าช้ัน/ 
กลุ่มสาระที่

สอน 

หมาย
เหตุ 

๑. พระมหาอภิชาติ  
อภินนฺโท 

๔๓ ผูจ้ดัการ ป.โท การบริหาร
การศึกษา 

 รักษาการ 

๒. พระมหาอภิชาติ  
อภินนฺโท 

๔๓ ผูอ้  านวยการ ป.โท การบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ/สงัคม  

๓. นายมาโนชญ ์ ศิริขวา ๔๖ ครูประจ าการ ป.ตรี การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย/สงัคม  

๔. พระอธิการบรรจง   
ขนฺติโก 

๔๐ ครูประจ าการ ป.โท บริหาร
การศึกษา 

วทิย/์องักฤษ  

๕. น.ส.ณัฏฐนิช   
พทิยะค าวงศ ์

๔๓ ครูประจ าการ ป.ตรี สุขศึกษา คณิต/วทิย ์
/การงานฯ 

 

๖. พระมหาธนธชั  
ฐานวโร 

๔๑ ครูบาลี ป.โท พระพทุธศาสนา ภาษาต่างประเทศ  

 

 

 

 



๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

60%

วุฒกิารศกึษาสูงสุดของบุคลากร
ต ่ำกวำ่ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 



๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 ๓.๑  จ  านวนนกัเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด  ๗๖ รูป แยกเป็น  

 
ช้ัน 

จ านวน 
วนัที่
จัดการ
เรียนการ
สอน 

รายการ 

 
หมายเหตุ 

จ านวน
นักเรียน (รูป) 

จ านวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จ านวนครู 
รูป/คน 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
มธัยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐๐ ๒๐ ๑ ๒  
มธัยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๐๐ ๓๖ ๑ ๒  
มธัยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐๐ ๒๐ ๑ ๑  

รวม ๖๐๐ ๗๖ ๓ ๕  
รวมทั้งส้ิน ๖๐๐ ๗๖ ๓ ๕  

 ๓.๒ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

ที่ ระดับการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน 
(รูป) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
(รูป) 

คดิเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

๑ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐ ๑๑ ๕๕  
๓.๓ ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที่ รายการ จ านวน 
๑. หอ้งเรียนทั้งหมด  ๓ 
๒. หอ้งประชุม ๑ 
๓. หอ้งพยาบาล ๑ 
๔. หอ้งปฏิบตัิการ (หอ้งคอม,หอ้งเรียนอจัฉริยะ)  ๓ 
๕. หอ้งสมุด ๑ 
๖. โรงจอดรถ ๑ 
๗. หอ้งประชาสมัพนัธ ์ ๑ 
๘. หอ้งสภานกัเรียน ๑ 
๑๐. หอ้งน ้ า/หอ้งสุขา ๒ 



๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

 ๓.๔ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๓ 

 ๓.๔.๑ แหล่งเรียนรู้ภายใน 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ช่ือแหล่งเรียนรู้ จ านวนคร้ัง 

(๑) 
(๒) 
(๓) 
(๔) 
(๕) 
(๖) 
(๗) 

สืบคน้ขอ้มูล คอมพวิเตอร์ชุมชน ตลอดปีการการศึกษา 
วนศาสตร์ ป่าเบญจพรรณ ตลอดปีการการศึกษา 
อุทกศาสตร์ อ่างเก็บน ้ าวดัสุวรรณฯ ตลอดปีการการศึกษา 
ส่ือนิทรรศการ หอ้งอาเซียน,หอ้งวชิาการ ตลอดปีการการศึกษา 
สงัคมศาสตร์ ตลาดชุมชนวดัสุวรรณฯ ตลอดปีการการศึกษา 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สวนเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดปีการการศึกษา 
ศิลปศาสตร์ ศาลาการเปรียญ ตลอดปีการการศึกษา 

 
 ๓.๔.๑ แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ช่ือแหล่งเรียนรู้ จ านวนคร้ัง 

(๑) 
(๒) 
(๓) 
(๔) 
(๕) 
(๖) 
(๗) 

โรงพยาบาล สวนพฤษศาสตร์ ๑๐ 
ที่วา่การฯ อนุสาวรีย ์ทสปช. ๙ 
ศาลหลกัเมือง ศาลพระไชยเชษฐาธิราช ๙ 
อ่างเก็บน ้ า   แหล่งเพาะพนัธุป์ลาน ้ าจืด ๑๕ 
สถานีต ารวจ สวนป่าชุมชน ๑๐ 
บา้นคูหาพฒันา          วดัถ ้าสุวรรณคูหา ๕ 
บา้นหนองเหลือง หลกัศิลาจารึกพระไชย ๑๕ 

 
 

 
 
 
 
 



๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

๓.๕ ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๓.๕.๑ สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
นักเรียน 
ทีเ่ข้า
สอบ 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
ผล 

การเรียน
เฉลีย่ 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึน้ไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ 
๑.
๕ 

๑ ๐ ร 
ม
ส 

จ านวน ร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๗๗ ๑๗ ๘ ๒๓ ๒๙ - - - - - - ๓.๐๘ ๔๘ ๖๒.๓๓ 

๒. คณิตศาสตร์ ๗๗ - ๒ ๑๗ ๕๘ - - - - - - ๒.๖๔ ๑๙ ๒๔.๖๗ 

๓. วทิยาศาสตร์ ๗๗ ๖ ๑๙ ๔๓ ๙ - - - - - - ๓.๑๔ ๖๘ ๘๘.๓๑ 

๔. สงัคมศึกษาฯ ๗๗ ๒๓ ๑๖ ๑๗ ๒๑ - - - - - - ๓.๒๗ ๖๘ ๘๘.๓๑ 

๕. สุขศึกษาฯ ๗๗ - ๗ ๑๕ ๕๕ - - - - - - ๒.๖๙ ๒๒ ๒๘.๕๗ 

๖. ศิลปะ ๗๗ ๒๙ ๑๖ ๑๔ ๑๘ - - - - - - ๓.๓๖ ๕๙ ๗๖.๖๒ 

๗. การงานอาชีพฯ ๗๗ - ๑ ๒๒ ๕๔ - - - - - - ๒.๖๖ ๒๓ ๒๙.๘๗ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๗๗ ๑๓ ๒๐ ๒๒ ๒๒ - - - - - - ๓.๑๖ ๕๕ ๗๗.๔๒ 

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

๓๐๘ ๙๖ ๔๖ ๑๒๑ ๔๓ - - - - - - ๓.๓๐ ๒๖๓ ๒.๙๕ 

รวม ๙๒๔ ๑๘๔ ๑๓๕ ๑๗๓ ๓๐๙ - - - - - - ๒๗.๓๐ ๖๒๕ ๔๗๙.๐๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๙.๙๑ ๑๔.๖๑ ๑๘.๗๒ ๓๓.๔๔ - - - - - - ๓.๐๓ ๖๙.๔๔ ๕๓.๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดบั ๓ ขึ้นไป ๒๘.๔๖ 

ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า (๑) ถึง ค่อนขา้งดี (๒.๕) ๓๓.๔๔ 



๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

๓.๖ ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๓.๖.๑ สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
นักเรียน 
ทีเ่ข้า
สอบ 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
ผล 

การเรียน
เฉลีย่ 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึน้ไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ 
๑.
๕ 

๑ ๐ ร 
ม
ส 

จ านวน ร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๗๖ ๒๒ ๒๗ ๒๐ ๗ - - - - - - ๓.๔๒ ๖๙ ๙๐.๗๘ 

๒. คณิตศาสตร์ ๗๖ ๑ ๑๐ ๓๑ ๓๔ - - - - - - ๒.๘๖ ๔๒ ๕๕.๒๖ 

๓. วทิยาศาสตร์ ๗๖ ๕ ๘ ๕๓ ๑๐ - - - - - - ๓.๐๕ ๖๖ ๘๖.๘๔ 

๔. สงัคมศึกษาฯ ๗๖ ๓๙ ๑๗ ๒๐ - - - - - - - ๓.๖๓ ๗๖ ๑๐๐ 

๕. สุขศึกษาฯ ๗๖ ๔ ๑๑ ๓๔ ๒๗ - - - - - - ๒.๙๕ ๔๙ ๖๔.๔๗ 

๖. ศิลปะ ๗๖ ๘ ๑๕ ๒๖ ๒๗ - - - - - - ๓.๐๓ ๔๙ ๖๔.๔๗ 

๗. การงานอาชีพฯ ๗๖ ๔ ๑๗ ๓๒ ๒๓ - - - - - - ๓.๐๑ ๕๓ ๖๙.๗๓ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๗๖ ๒๕ ๑๘ ๑๒ ๒๑ - - - - - - ๓.๓๑ ๕๕ ๗๒.๓๖ 

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

๓๐๔ ๑๑๔ ๖๔ ๑๐๔ ๑๓ - - - - - - ๓.๐๗ ๗๕ ๙๘.๖๘ 

รวม ๙๑๒ ๒๒๒ ๑๘๗ ๓๓๒ ๑๖๒       ๒๘.๓๓ ๕๓๔ ๗๐๒.๕๙ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๒๔.๓๔ ๒๐.๕๐ ๓๖.๔๐ ๑๗.๗๖       ๓.๑๕ ๕๘.๕๕ ๗๗.๐๔ 

  
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดบั ๓ ขึ้นไป ๕๘.๕๕ 

ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า (๑) ถึง ค่อนขา้งดี (๒.๕) ๑๗.๗๖ 
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๓.๗ ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสถานศึกษารายปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๓.๗.๑ สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
นักเรียน 
ทีเ่ข้า
สอบ 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
ผล 

การเรียน
เฉลีย่ 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึน้ไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ 
๑.
๕ 

๑ ๐ ร 
ม
ส 

จ านวน ร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๑๕๓ ๓๙ ๓๕ ๔๓ ๓๒ - - - - - - ๓.๑๙ ๑๑๗ ๖.๓๗ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๕๓ ๑ ๑๒ ๔๘ ๙๒ - - - - - - ๒.๗๕ ๖๑ ๓.๓๒ 

๓. วทิยาศาสตร์ ๑๕๓ ๑๑ ๒๗ ๙๖ ๑๙ - - - - - - ๓.๑๐ ๑๓๔ ๗.๓๐ 

๔. สงัคมศึกษาฯ ๑๕๓ ๖๒ ๓๓ ๓๗ ๒๑ - - - - - - ๓.๔๔ ๑๓๒ ๗.๑๙ 

๕. สุขศึกษาฯ ๑๕๓ ๔ ๑๘ ๔๙ ๘๒ - - - - - - ๒.๘๒ ๗๑ ๓.๘๗ 

๖. ศิลปะ ๑๕๓ ๓๗ ๓๑ ๔๐ ๔๕ - - - - - - ๓.๒๐ ๑๐๘ ๕.๘๘ 

๗. การงานอาชีพฯ ๑๕๓ ๔ ๑๘ ๕๔ ๗๗ - - - - - - ๒.๘๓ ๗๖ ๔.๑๔ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๕๓ ๓๘ ๓๘ ๓๔ ๔๓ - - - - - - ๓.๒๓ ๑๑๐ ๕.๙๙ 

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

๖๑๒ ๒๑๐ ๑๑๐ ๒๒๕ ๕๖ - - - - - - ๓.๓๓ ๕๔๕ ๒๙.๖๘ 

รวม  ๑๘๓๖ ๔๐๖ ๓๒๒ ๖๒๖ ๔๖๗       ๒๗.๘๙ ๑๓๕๔ ๗๓.๗๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๒๒.๑๑ ๑๗.๕๔ ๓๔.๑๐ ๒๕.๔๔       ๓.๑๐ ๑๕๐.๔๔ ๘.๑๙ 

  
 
 
 
 

 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดบั ๓ ขึ้นไป ๗๓.๗๕ 

ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า (๑) ถึง ค่อนขา้งดี (๒.๕) ๒๕.๔๔ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
ในระดบัสถานศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

73.75, 74%

25.44, 26% ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต ่า (1) ถึงค่อนข้างดี 
(2.5)
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๔. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
๔.๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๕.๑.๑ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O - NET ม.๓  

รายวิชา คะแนน
เฉลี่ยของ
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดส านักงาน
พระพุทธฯ 

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาไทย ๓๓.๖๓ ๕๑.๒๕ ๔๑.๖๓ ๕๔.๒๙ 

(๒) คณติศาสตร์ ๒๑.๖๐ ๒๘.๓๗ ๒๖.๕๕ ๒๕.๔ 

(๓) วิทยาศาสตร์ ๒๙.๐๔ ๒๔.๖๑ ๒๐.๐๕ ๓๙.๘๙ 

(๔) ภาษาอังกฤษ ๒๖.๐๐ ๓๐.๕๘ ๒๖.๓๔ ๓๔.๒๘ 
 

 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑.๓ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  B - NET ม.๓  

33.63

21.6
29.04 26

51.25

24.61 28.37 30.58

41.63

20.05
26.55 26.34

54.29

25.46
29.89

34.28

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี ย สังกัดส่านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี ยระดับประเทศ

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน  O - NET ม.๓ 



๑๑ 
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รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดส านักเขต 

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาบาลี ๓๘.๑๘ ๓๑.๒๕ ๓๑.๑๐ ๓๒.๑๑ 

(๒) ธรรมะ ๓๕.๖๔ ๓๐.๓๑ ๓๑.๗๕ ๓๓.๒๑ 

(๓) พุทธประวัติ ๓๑.๖๔ ๓๐.๔๗ ๓๐.๗๒ ๓๒.๓๖ 

(๔) วินัย ๓๒.๑๘ ๓๐.๕๕ ๓๐.๐๑ ๓๐.๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ -สามารถแสดงกราฟ/แผนภูมิเปรียบเทียบ ผลสมัฤทธ์ิ และ ผลการทดสอบทางการศึกษาในปีที่ผา่นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ส่วนที่ ๒  

38.18
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31.64 32.1831.25 30.31 30.47 30.5531.1 31.75 30.72 30.0132.11 33.21 32.36 30.56
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คะแนนเฉลี ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี ย สังกัดส่านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี ยระดับประเทศ

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านพระพุทธศาสนา  B - NET ม.๓ 



๑๒ 
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 

๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑) ระดับคุณภาพ   ด ี

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมนิตนเอง 

  (๑) วธีิการพัฒนา   

   การด าเนินการ/การต้ังเป้าหมาย กระบวนการพฒันา 
  มีการระบุเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนดา้นสุขอนามยัและนนัทนาการ ตามจินตนาการ ตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามยั การพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะเพิ่มขึ้นในดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิต  และระบุวิธีการ
คุณภาพผูเ้รียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพฒันาผูเ้รียน เช่น  การกวาดลานวดั  ดายหญา้ ตรงตามหลกั
การศึกษาในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมสุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ และการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี สวดมนตเ์จ็ดต านานและสิบสองต านานให้มีความคล่องแคล่วมากขึ้น  และมีผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน
ตามเป้าหมายการพฒันาผูเ้รียน โดยสงัเกตจากการปฏิบตัิตวัของนกัเรียน  ดว้ยการน าผลมาประเมินคุณภาพผูเ้รียน
มาพฒันาผูเ้รียนผลสมัฤทธ์ิให้สูงขึ้น  ดว้ยการน าผลการเรียนรู้มาแสดงใหเ้ห็นผลประจกัษ ์  และมีการน าเสนอผล
การประเมินคุณภาพผูเ้รียนต่อผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งต่าง ๆ   เช่น คณะกรรมการโรงเรียน  ผูป้กครอง  นักเรียน   เป็น
ตน้  โดยมีผลสมัฤทธ์ิ ร้อยละ ๙๐ 
 นวัตกรรม/วิธีการที่ใช้ในการพัฒนา ที่สอดคล้องกับจุดเน้น/อัตลักษณ์  
 ระบุวธีิการคุณภาพผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบตามเป้าหมายการพฒันาผูเ้รียน   
มีการปลูกฝังและเนน้เทคนิค  วธีิการหลีกเล่ียง  ไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงมอมเมาหรือรุนแรงรวมทั้ง 
รู้จกัวธีิการปฏิเสธ ไม่ขอ้เก่ียวกบัส่ิงไม่ดี  รวมทั้งรู้จกัให้เกียรติผูอ่ื้น        ส่งเสริมและดูแลดา้นสุขภาพจิต  ร่างกายของ
ตนเอง     เช่น     ความสะอาดของร่างกาย  ทุกส่วนของร่างกาย  ปรับปรุงพฒันาหอ้งน ้ า  หอ้งสุขา        พร้อมกบัระบบ
รักษาความสะอาดที่ดีและมีความเหมาะสมอยา่งเร่งด่วน  ตลอดจนจดัระบบและระเบียบการฉนัภตัตาหารเพลร่วมกนัจาก
วดัต่าง ๆ ที่เดินทางมาโรงเรียน  ประเมินดว้ยโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามยัโดยมีผลสมัฤทธ์ิ ร้อยละ ๙๐ 

   โครงการ/กิจกรรม ทีส่่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนตามแผนปฏิบัติการ 
  โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาไดจ้ดัท าโครงการดงัน้ี โครงการพฒันาหอ้งคอมพวิเตอร์ , โครงการ
ปรับปรุงหอ้งสมุด , โครงการรณรงครั์กษาส่ิงแวดลอ้ม , โครงการปฏิบติัธรรมประจ าปี , โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
, โครงการวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา ,  โครงการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ,  โครงการอบรมก่อนสอบบาลี
สนามหลวง,  โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน , โครงการวนัแม่แห่งชาติ ,   โครงการวนัภาษาไทย , โครงการวนัสุนทรภู่ , 



๑๓ 
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โครงการวนัพอ่แห่งชาติ , โครงการปัจฉิมนิเทศ , โครงการรณรงคต์า้นยาเสพติดในสถานศึกษา  โดยมีผลสมัฤทธ์ิ ร้อยละ 
๘๐ 

   - ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน/ประเมินโครงการ 

                                   มีผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนตามเป้าหมายการพฒันาผูเ้รียน  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงคต์ามโครงการที่จดัขึ้น โครงการต่าง ๆ ลว้นส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดท้  ากิจกรรม
บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งต่อเน่ือง  เพือ่ให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมที่ย ัง่ยนื  โดยมีผลสมัฤทธ์ิ ร้อยละ ๙๐ 

   - น าผลการประเมนิเสนอผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ  

                                    สถานศึกษาน าผลมาประเมินคุณภาพผูเ้รียนมาพฒันาผูเ้รียนผลสมัฤทธ์ิให้สูงขึ้น และไดน้ า
สาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินไปใชอ้ยา่งเป็นระบบ  และมีขั้นตอนการด าเนินงานที่ถูกตอ้ง  มีการ
ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้  มีการปรับปรุงสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กบัทอ้งถ่ินใหท้นัสมยัและบริบทของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  และประชาสมัพนัธเ์พือ่สร้างความเขา้ใจให้
บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนเห็นความส าคญัในการจดัการศึกษาร่วมกนั  มีการสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์
กบัชุมชน โดยมีผลสมัฤทธ์ิ ร้อยละ ๙๐ 

- น าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป 

สถานศึกษาพฒันาผูเ้รียนใหมี้นิสยัรักการอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเรียน 

รู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งเป็นระบบดีอยูแ่ลว้  แต่ควรใหผู้เ้รียนใชห้อ้งสมุดและคอมพวิเตอร์ในการสืบคน้ขอ้มูลให้มาก
ยิง่ขึ้น  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รักการคน้ควา้ ใหบ้นัทึกผลสรุปเร่ืองที่ไดอ่้าน  ไดดู้  ไดฟั้งดว้ยตนเองตลอดเวลา
จนติดเป็นนิสัย  มีการประกวดยอดนกัอ่าน  การเขียนตามค าบอก  การตอบปัญหาจากสารานุกรมฯ  การจดัป้าย
นิเทศให้ความรู้  ควรด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และมีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนต่อผูท้ี่มีส่วน
เก่ียวขอ้ง  โดยมีผลสมัฤทธ์ิ ร้อยละ ๘๐ 

(๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  สถานศึกษาพฒันาผูเ้รียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้      โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ระดบัดี  เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สงัคมศึกษาและวฒันธรรม  สุขศึกษา
และพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ อย่าง
หลากหลายมากขึ้น เช่น จดักิจกรรมการเรียนการสอน แบบแผนที่ความคิด (Mind mapping) แผนผงัความรู้ การ
จดันิทรรศการทางวิชาการในวนัส าคญั จดัท ากระดานความรู้ในแต่ละห้องเรียน ใชก้ารเรียนรู้แบบโครงงานให้
บ่อยมากขึ้น มีการจดัหาขอ้สอบที่มีความหลากหลายจากหลาย ๆ  ส านักพิมพ ์มาให้ผูเ้รียนฝึกท าอยา่งต่อเน่ือง  มี
การจัดระบบการสอนซ่อมเสริมให้กับผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง และมีการประเมินผลการ



๑๔ 
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ด าเนินงานในระหว่างจดักิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อน าผลการประเมินมาพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการพฒันาเต็ม
ศกัยภาพ และไดจ้ดัโครงการต่าง ๆ   เพือ่ตอบสนองความสามารถพเิศษและความถนดัของผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 
๑.โครงการพฒันาหอ้ง

คอมพวิเตอร์ 
 

๑.เพือ่ใหมี้ส่ือที่ทนัสมยั 
๒.เพือ่ใหมี้คอมพวิเตอร์
เพยีงพอต่อนกัเรียน 

 

๑. มีคอมพวิเตอร์
เพยีงพอตอจ านวน
นกัเรียน 
๒. นกัเรียนสามารถใช้
คอมพวิเตอร์เป็น ๙๐ 

มาตรฐานที่ 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๑,๑๒,๑๓ 

๒.โครงการปรับปรุง
หอ้งสมุด 

๑.เพือ่ใหมี้แหล่งเรียนรู้
ที่มีศกัยภาพ 
๒.เพือ่ใหมี้หนงัสือ
เพยีงพอต่อจ านวน
นกัเรียน 

๑.มีหอ้งสมุดที่มี
คุณภาพ 
๒.นกัเรียนสามารถใช้
หอ้งสมุดอยา่งมี
ความสุข 

มาตรฐานที่
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๑,๑๓ 

 

๓.โครงการรณรงค์
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๑,๑๔ 

๔.โครงการปฏิบตัิธรรม
ประจ าปี 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๔,๑๕,๑๖ 

๕.โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามยั 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๑ 

 
๖.โครงการกิจกรรมวนั

ส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๔,๑๕ 

๗.โครงการทศันศึกษา
นอกสถานที ่

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๕ 

๘.โครงการอบรมก่อน
สอบธรรมสนามหลวง 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๐ 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๕ 

  



๑๕ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 
๙.โครงการอบรมบาลี

ก่อนสอบบาลี
สนามหลวง 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ 

๑๐.โครงการบรรพชา
ภาคฤดูร้อน 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ 

๑๑.โครงการวนัแม่
แห่งชาติ 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๔ 

๑๒.โครงการวนั
ภาษาไทย 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ 

๑๓.โครงการ 
วนัสุนทรภู่ 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ 

๑๔.โครงการวนัพอ่
แห่งชาติ 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๔ 

๑๕.กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ 

๑๖.โครงการรณรงค์
ตา้นยาเสพติดภายใน

สถานศึกษา 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๔ 

๙.โครงการอบรมบาลี
ก่อนสอบบาลี
สนามหลวง 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ 

๑๐.โครงการบรรพชา
ภาคฤดูร้อน 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ 

๑๑.โครงการวนัแม่
แห่งชาติ 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๔ 

๑๒.โครงการวนั
ภาษาไทย 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ 



๑๖ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 
๑๓.โครงการ 
วนัสุนทรภู่ 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ 

๑๔.โครงการวนัพอ่
แห่งชาติ 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๔ 

๑๕.กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ 

๑๖.โครงการรณรงค์
ตา้นยาเสพติดภายใน

สถานศึกษา 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๔ 

 

 (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึน้ 
   ๓.๑ จุดเด่น 

-     มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรม ส่งผลใหผู้เ้รียนมีสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ  
         เช่น กิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติด          กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา  
         กิจกรรมวนัพอ่   กิจกรรมวนัแม่ วนัภาษาไทยแห่งชาติ 
-     ผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนและคณะกรรมการโรงเรียน    ไดมี้ส่วน 

    ในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามระเบียบที่ก  าหนดก ากบั   ดูแลตามหนา้ที่ท  า 
    ใหโ้รงเรียนเกิดการพฒันาในหลาย ๆ ดา้น 

-     โรงเรียนจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั   ท  าใหน้กัเรียนไดมี้โอกาส 
          ในการเรียนรู้อยา่งเตม็ความสามารถและแสดงออกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์       ส่งผล 
          ต่อการพฒันานกัเรียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
   ๓.๒ จุดที่ควรพฒันา 

-     ควรจดัใหน้กัเรียนไดท้  าโครงการเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มากขึ้นเพือ่ให้ 
         นกัเรียนสามารถสร้างสรรคง์านดว้ยตนเองเกิดความคิดสร้างสรรคส่์งผลต่อการ 
         พฒันาดา้นอ่ืนๆ ตามมา 
-     ควรจดัทะเบียนแหล่งเรียนรู้เพือ่เป็นขอ้มูลและสามารถตรวจสอบได ้
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    ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึน้ 
     ๑)  พฒันาเร่ืองความรู้เร่ืองนกัธรรม  เพือ่จะน าเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
      ๒)  พฒันาเร่ืองบาลี  เพราะเป็นหวัใจส าคญัของพระพทุธศาสนา 
      ๓)  พฒันาเร่ืองของการใชภ้าษาองักฤษ  เพราะนกัเรียนยงัอ่อนเร่ืองของภาษา 
               ๔)  พฒันาครูใหมี้ศกัยภาพ  และไดรั้บการพฒันาความรู้ทางวชิาการทุกปี 
     ๕)   กิจกรรมสร้างเครือข่ายกบัโรงเรียนในสงักดั สพป.หนองบวัล าภู   เขต ๒ 
               ๖)   จดักิจกรรมทศันศึกษา  ศึกษาดูงานอยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ ๒ คร้ัง 
               ๗)   จดัการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ และเพิม่เติมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
               ๘)   จดัอบรมครูบุคลากร เพือ่ใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
               ๙)   ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเ้อ้ือต่อการเรียน 

 (๔) แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้าม)ี 
                โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาร่วมกบัชุมชนปลูกพชืผกัสวนครัวปลอดสารพษิ 
เพือ่ใหช้าวไดมี้รายไดจ้ากการปลูกผกัและส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนดว้ยการจดัตลาด 
เพือ่ชุมชนภายในวดัสุวรรณารามทุกวนัพธุ  เพือ่ใหช้าวสุวรรณคูหาไดมี้ร่างกายปลอด 
สารพษิจากอาหาร 
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๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) ระดับคุณภาพ ด ี

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมนิ 

      ตนเอง 

  (๑) วธีิการพัฒนา   
- ระบุนิยามของจุดเน้น/เอกลักษณ์ ของโรงเรียน 
   สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษาส่งเสริมบุคลากรเขา้อบรม

พฒันา  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนอยา่งทัว่ถึงทุกรูป/คน  และมีการน าแผนการด าเนินการไปใชด้ าเนินการในการน า
ความรู้ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งจริงจงั  หน่วยงานตน้สังกดัทุกระดบั  ให้ความส าคญัเก่ียวกบัครูสอนในโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมพร้อมกบัยกสถานะและความเป็นอยูท่ี่แน่นอน  เพือ่สร้างขวญัก าลงัใจ  มีการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินการ
ตามแผนที่ก  าหนดไว ้  มีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขในปีการศึกษาต่อไป เช่น การส่งเสริมให้
ผูเ้รียนรู้จกัใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั รวมทั้งช่วยกนัรักษาทรัพยส์มบติัของโรงเรียนใหใ้ชไ้ดน้านที่สุด มีการน าผลเสนอ
ผลการบริหารจดัการของสถานศึกษาให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บทราบ เช่นคณะกรรมการโรงเรียน ผูป้กครองนักเรียน 
เป็นตน้  โดยมีผลสมัฤทธ์ิ ร้อยละ ๙๐ 

- อธิบายวธีิการประเมนิตามแผนปฏิบัติการ และน าผลการประเมิน (ภายใน,    
  ภายนอก,ผลการนิเทศก ากับติดตามจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง) มาใช้ในการ 
 วางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นกระบวนการทีส่ะท้อนจุดเน้น/เอกลักษณ์ 
  ของโรงเรียน 
  สถานศึกษาส่งเสริมพฒันาครูให้จดัท าแผนการเรียนรู้  และมีการน าแผนการด าเนินการไปใช้

ด าเนินการในการน าความรู้ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งจริงจงั และบนัทึกหลงัสอนจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชส่ื้อ
ประกอบการเรียนการสอนใหห้ลากหลาย เพือ่สร้างความสนใจกบัผูเ้รียนและการวดัผลประเมินผลอยา่งหลากหลายตาม
สภาพจริง ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรท างานวจิยัในชั้นเรียนใหค้รบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพือ่พฒันาการเรียนการสอน
พร้อมกบัน าไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั  รวมทั้งแกปั้ญหาการเรียนของผูเ้รียนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองหน่วยงานตน้สงักดัควร
ใหก้ารดูแลเอาใจใส่ต่อสถานศึกษาในทุก ๆ ดา้นมากขึ้นและจริงจงัโดยมีผลสมัฤทธ์ิ ร้อยละ ๘๐ 
  น าผลการประเมินเสนอผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ  

  สถานศึกษามีการวางระบบระเบียบรองรับการบริหารมีการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการ
ด าเนินการตามแผนที่ก  าหนดไว ้เพือ่ใหเ้กิดความคล่องตวัสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม   มี
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและด าเนินการอยา่งเป็นระบบ  มีการนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลเปรียบเทียบกบั
เป้าหมายตามแผนอยา่งต่อเน่ือง มีการน าขอ้มูลและผลการประเมินไปใชใ้นการตดัสิน และปรับปรุงงานพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง      และไดน้ าสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินไปใชอ้ยา่งเป็นระบบ  และ



๑๙ 
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ประชาสมัพนัธเ์พือ่สร้างความเขา้ใจใหบุ้คลากรในสถานศึกษาและชุมชนเห็นความส าคญัในการจดัการศึกษา
ร่วมกนั      มีการสร้างเครือข่ายความสมัพนัธก์บัชุมชนโดยมีผลสมัฤทธ์ิ ร้อยละ ๙๐ 

- น าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป 
   สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขในปีการศึกษาต่อไป       

และควรมีการใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม   มีหอ้งเรียน  หอ้งปฏิบตัิการ หอ้งสมุด พื้นที่สีเขียวและส่ิงอ านวยความสะดวกเพยีงพอและอยูใ่นสภาพใช้
การได ้มีรายวชิา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความสนใจ มีการส่งเสริมและพฒันานวตักรรม
การจดัการเรียนรู้และส่ืออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจดัระบบการบนัทึก  การรายงานผล และการ
ส่งเสริมต่อขอ้มูลของผูเ้รียนมีระบบการนิเทศ การเรียนการสอน และน าผลไปปรับปรุงการสอนอยูเ่สมอ  และ
พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที่เขม้แขง็และทัว่ถึง  การจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถ
พเิศษและความถนดัของผูเ้รียนให้เตม็ศกัยภาพ  โดยมีผลสมัฤทธ์ิ ร้อยละ ๘๐ 

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลกัฐาน ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                                      สถานศึกษามีการน าผลเสนอผลการบริหารจดัการของสถานศึกษาใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ไดรั้บทราบ  และส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการใชห้อ้งสมุดและหอ้งคอมพวิเตอร์ เพือ่ส่งเสริมผูเ้รียนใหรั้กการ
อ่าน อ่านออก    เขียนไดเ้พิม่ขึ้น และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหม้ากขึ้น พฒันาครูใหมี้ความสามารถในการ
ท าวจิยัในชั้นเรียนใหส้ามารถแกปั้ญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจากการบนัทึกหลงัการสอน และไดจ้ดั 
โครงการต่าง ๆ เพือ่ตอบสนองความสามารถพเิศษและความถนดัของผูเ้รียนให้เตม็ศกัยภาพ 

 โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 
๑.โครงการพฒันา

และบริการ
หอ้งสมุด 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๑,๑๒,๑๓,๑๕ 

๒.โครงการวดัผล
ประเมินผล
การศึกษา 

ครู ครูทุกคนมีความเขา้ใจ
เร่ืองการวดัผล 

๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 

๓โครงการพฒันา
วสัดุอุปกรณ์ส่ือ
การเรียนการสอน 

ครูใชส่ื้อที่ทนัสมยัเป็น นกัเรียนร้อยละ ๘๕ 
ไดรั้บความรู้ 

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๑,๑๒,๑๓,๑๕ 



๒๐ 
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๔.โครงการ
ประชุมอบรม
ประกนัคุณภาพ
ภายใน 

ผูบ้ริหาร,ครู,
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร,ครู,มีความ
เขา้ใจเร่ืองการประเมิน

คุณภาพภายใน 

๗,๙,๑๒,๑๓,๑๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 
๕.โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม
ภายในโรงเรียน 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๑,๑๔,๑๕ 

๖.โครงการรักษา
ความสะอาดและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๑,๑๔ 

๗.โครงการทศัน
ศึกษานอกสถานที ่

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๕ 

๘.โครงการรณรงค์
ตา้นยาเสพติด
ภายในสถานศึกษา 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๔ 

๙.โครงการพฒันา
ปรับปรุงหอ้งเรียน 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๕ 

๑๐.โครงการ
ประกวดนกัเรียน
ดีเด่นประจ าชั้น 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๖๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๕ 

๕.โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม
ภายในโรงเรียน 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๑,๑๔,๑๕ 

๖.โครงการรักษา
ความสะอาดและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๑,๑๔ 



๒๑ 
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โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 

๗.โครงการทศัน
ศึกษานอกสถานที ่

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๕ 

๘.โครงการรณรงค์
ตา้นยาเสพติด
ภายในสถานศึกษา 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๔ 

๙.โครงการพฒันา
ปรับปรุงหอ้งเรียน 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๕ 

๑๐.โครงการ
ประกวดนกัเรียน
ดีเด่นประจ าชั้น 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๖๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๕ 

๗.โครงการทศัน
ศึกษานอกสถานที ่

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๕ 

๘.โครงการรณรงค์
ตา้นยาเสพติด
ภายในสถานศึกษา 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๔ 

๙.โครงการพฒันา
ปรับปรุงหอ้งเรียน 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๕ 

๑๐.โครงการ
ประกวดนกัเรียน
ดีเด่นประจ าชั้น 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๖๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๕ 
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   (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึน้ 
   ๓.๑  จุดเด่น         
                                 สถานศึกษามีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยการน าขอ้เสนอแนะจากผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและผลการประเมินคุณภาพภายใน      มาวางแผนจดัท าโครงการ    ก าหนด
ไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปีของแต่ละปีการศึกษา    จดัท าโครงการครอบคลุมขอ้เสนอแนะ       จากการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
รอบสองทุกดา้น และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกมาตรฐาน              มีการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
เพิม่เติมตามความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน ระดบัชั้นละ๑ วชิา ตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ ๓     มีการจดัใหมี้ระบบบริหารและสารสนเทศ 
ที่ทนัสมยั มีการก ากบัติดตาม      ประเมินผลทั้งระหวา่งการปฏิบติัและประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินโครงการ      
สรุปผลการประเมินจดัท าเป็นรายงานการประเมินตนเองประจ าปี ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้อตัลกัษณ์และ
เอกลกัษณ์ชดัเจน        ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสถานศึกษามีผลกระทบต่อคุณภาพ    ของ
สถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) 

   ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
                                                    ๑. การส่งเสริมและพฒันาคณะกรรมการโรงเรียนเก่ียวกบั 
การมีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษาทุกดา้นและการพฒันาความรู้แก่ครู คณะกรรมการโรงเรียน เก่ียวกบัการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                                                    ๒. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ หอ้งสมุดและหอ้งคอมพวิเตอร์ เพือ่ส่งเสริมผูเ้รียนให้
รักการอ่าน  อ่านออกเขียนไดเ้พิม่ขึ้น 
                                                    ๓. การสร้างระบบเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน เพือ่สนบัสนุนการจดัการศึกษา 
              ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึน้ 
                                                   ๑. จดัสรรเร่ืองงบประมาณในการพฒันาอาคารสถานที ่
                                                   ๒. จดัใหมี้การประเมินจากตน้สงักดัอยา่งนอ้ยปีละ ๒ คร้ัง 
                                                   ๓. ให้หน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน         เขา้มามีบทบาทในการจดัการ
เรียนการสอน      
                                                   ๔. ส่ือการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 

                                        ๕. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการใหก้บัครูผูส้อน เพือ่จะไดน้ าความรู้นั้นมาพฒันา
ตนเองและผูเ้รียน 

 
 (๔) แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้าม)ี 
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                            โคมไฟอ่านหนังสือ ผลิตจากขวดน ้ าด่ืมพลาสติก ใชส้ าหรับส่องสวา่งในการอ่านหนงัสือ เป็น
การน าเศษวสัดุที่ทิ้งแลว้กลบัมาประดิษฐข์องใชใ้หม่ ช่วยลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน ช่วยใหอ่้านหนงัสือไดอ้ยา่ง
สบายตา ค่าใชจ่้ายนอ้ย ประหยดัตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง ใชเ้ป็นอาชีพได ้ผูป้กครองและผูท้ี่น าไปใชใ้หค้  า
นิยมช่ืนชมในความคิดสร้างสรรค ์และผลงานของนกัเรียนหลงัจากไดน้ าไปแข่งขนัทกัษะทางวชิาการจนไดรั้บ
รางวลั 
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    ๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
๑) ระดับคุณภาพ ด ี

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมนิตนเอง 

  (๑) วธีิการพัฒนา   
- การวิเคราะห์หลักสูตรฯ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้   (อธิบายถึง 
  นวัตกรรมให้ชัดเจน) การใช้ส่ือเทคโนโลยี, แหล่งเรียนรู้และ 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 

 สถานศึกษามีการส่งเสริมครูให้มีการวางแผนการจดัการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา  ทุกชั้นปี  ให้น าผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียนรายบุคคล มาใชใ้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้สามารถออกแบบการเรียนรู้ และมีการน า
แผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้เพือ่ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล และพฒันาการทางสมองเพือ่น าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย พร้อม
ทั้งตรวจสอบและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบเพือ่ท  าการประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียน   
ดว้ยวธีิที่หลากหลาย เหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน  มีการน าผลการประเมิน มา
พฒันาการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการใช้ห้องสมุดและห้อง
คอมพิวเตอร์  เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้รักการอ่าน อ่านออก เขียนไดเ้พิ่มขึ้น และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้
มากขึ้น   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ขอ้มูลป้อนกลบั เพื่อพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน พฒันาครู
ให้มีความสามารถในการท าวิจยัในชั้นเรียน ให้สามารถแกปั้ญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจากการบนัทึกหลงั
การสอน รู้จกัใชท้รัพยากร   อุปกรณ์การเรียนการสอนอยา่งประหยดั รวมทั้งช่วยกนัรักษาสมบติัของสถานศึกษา  
มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความสนใจ มีการส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการ
จดัการเรียนรู้และส่ืออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจดัระบบการบนัทึก การรายงานผล  และการ
ส่งเสริมต่อขอ้มูลของผูเ้รียนมีระบบการนิเทศ  การเรียนการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอยูเ่สมอ การจดั
กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผูเ้รียนให้เต็มศกัยภาพ  โดยมีผลสัมฤทธ์ิ 
ร้อยละ ๙๐ 
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  มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เช่น การสังเกตช้ันเรียน  
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ 
 สถานศึกษามีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมพฒันาครูให้
จดัท าแผนการเรียนรู้ และบนัทึกหลงัการสอนจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอนให้
หลากหลาย  เพือ่สร้างความสนใจกบัผูเ้รียนและการวดัผลประเมินผลอยา่งหลากหลายตามสภาพจริง ส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรท างานวิจยัในชั้นเรียนให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพฒันาการเรียนการสอนพร้อมกบั
น าไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั รวมทั้งแกปั้ญหาการเรียนของผูเ้รียนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองหน่วยงานตน้สงักดัควรให้
การดูแลเอาใจใส่ต่อสถานศึกษาในทุก ๆ   ดา้นมากขึ้นและจริงจงัมีการนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลเปรียบเทียบกบั
เป้าหมายตามแผนอย่างต่อเน่ือง มีการน าข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินและปรับปรุงงาน                  
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และไดน้ าสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินไปใชอ้ยา่งเป็นระบบ  และ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจให้บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนเห็นความส าคญัในการจดัการศึกษา
ร่วมกนั  มีการสร้างเครือข่ายความสมัพนัธก์บัชุมชนโดยมีผลสมัฤทธ์ิ ร้อยละ ๙๐ 

  - การน าผลการประเมินไปใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน (วิจัยในช้ันเรียน)  
  สถานศึกษาควรส่งเสริมใหมี้การตรวจสอบและประเมินผลการจดัการ 

เรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ พฒันาครูใหมี้ความสามารถในการท าวิจยัในชั้นเรียนใหส้ามารถแกปั้ญหาการเรียน
การสอนที่เกิดขึ้น จากการบนัทึกหลังการสอน ให้ครูจดักิจกรรมการใช้ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ส่งเสริมผูเ้รียนให้รักการอ่าน อ่านออก เขียนไดเ้พิ่มขึ้น และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มากขึ้น พร้อมทั้งท  า
การประเมินความกา้วหน้าของผูเ้รียนดว้ยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชาและระดบัพฒันาการ
ของผูเ้รียน ส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการใชห้อ้งสมุดและหอ้งคอมพวิเตอร์ เพือ่ส่งเสริมผูเ้รียนให้รักการอ่าน อ่าน
ออก เขียนไดเ้พิม่ขึ้น และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหม้ากขึ้น   โดยมีผลสมัฤทธ์ิ ร้อยละ ๙๐ 
 
 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลกัฐาน ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการใชห้อ้งสมุดและหอ้งคอมพวิเตอร์ เพือ่ส่งเสริมผูเ้รียนใหรั้ก
การอ่าน อ่านออก เขียนไดเ้พิม่ขึ้น และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหม้ากขึ้น    พฒันาครูใหมี้ความสามารถใน
การท าวจิยัในชั้นเรียนใหส้ามารถแกปั้ญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจากการบนัทึกหลงัการสอน  และไดจ้ดั 
โครงการต่าง ๆ  เพือ่ตอบสนองความสามารถพเิศษและความถนดัของผูเ้รียน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 
๑.โครงการวนัแม่
แห่งชาติ 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๔ 

๒.โครงการวนั
ภาษาไทย 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ 

๓.โครงการ 
วนัสุนทรภู่ 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ 

๔.โครงการวนัพอ่
แห่งชาติ 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๔ 

๕.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช่ี) 
๖.โครงการรณรงคต์า้น

ยาเสพติดภายใน
สถานศึกษา 

นกัเรียนทุกรูปใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๔ 

    (๓) จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึน้ 
   ๓.๑  จุดเด่น           
                                สถานศึกษาควรส่งเสริมใหมี้การน าผลการประเมิน      มาพฒันาการจดัการเรียนการสอนของ
ครูอยา่งเป็นระบบ    ใหค้รูจดักิจกรรมการใชห้อ้งสมุดและหอ้งคอมพวิเตอร์      เพือ่ส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้สุขภาพ
แขง็แรง      และมีความพร้อมในการเรียนหนงัสือ  อ่านออก    เขียนไดค้ล่องไดม้ากขึ้น    พฒันาครูใหมี้
ความสามารถในการท าวจิยัในชั้นเรียน      ใหส้ามารถแกปั้ญหาเร่ืองสุขภาพหลงัจากการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น
จากการศึกษาเล่าเรียนและใชภู้มิปัญญาจากทอ้งถ่ินมาช่วยในการสนบัสนุนการเรียนการสอน  การนิเทศ  ก ากบั  
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย  เพือ่ใหผ้ลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนออกมาตามทีก่  าหนดไว ้ โดย
มีผลสมัฤทธ์ิ ร้อยละ ๙๐ 
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 ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา    
 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ขอ้มูลป้อนกลับ เพื่อพฒันาปรับปรุงการ
จดัการเรียนการสอน การส่งเสริมครูใหน้ าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียนรายบุคคล มาใชใ้นการวางแผนการจดัการ
เรียนรู้สามารถออกแบบการเรียนรู้ และจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทาง
สมอง เพือ่น าไปสู่เป้าหมาย พร้อมทั้งท  าการประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิที่เหมาะสมกบัธรรมชาติของ
วิชาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน  และน าผลการประเมินไปใชใ้นการตดัสินและปรับปรุงงาน พฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  และไดน้ าสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินไปใชอ้ยา่งเป็นระบบ  แลประชาสมัพนัธ์
เพื่อสร้างความเขา้ใจให้บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนเห็นความส าคญัในการจดัการศึกษาร่วมกนั  โดยมี
ผลสมัฤทธ์ิ ร้อยละ ๙๐ 
    ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึน้ 
 ๑. จดัอบรมครูผูส้อน เพือ่จะไดน้ าความรู้มาพฒันาตนเองและผูเ้รียน 
 ๒. น านกัเรียนศึกษาดูงานการศึกษาโรงเรียนที่มีผลงานดีเยีย่มในเขตบริการ 
 ๓. จดัสวสัดิการเพือ่เพิม่ขวญัและก าลงัใจใหก้บันกัเรียนที่สร้างผลงานไดดี้ 
 (๔) แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้าม)ี 
 ระบบควบคุมการเปิด – ปิดดว้ยสวติซ์แสงแดด   การเปิดปิดไฟภายนอกบา้นซ่ึงมีตวัวดัแสงสว่างเป็นตวั
ควบคุมสวติซ์  อุปกรณ์ชนิดน้ี   จะเปิดไฟโดยอตัโนมติั   เม่ือถึงเวลาพลบค ่า  หรือในขณะมืดและจะปิดไฟเองเม่ือ
มีแสงสว่างเพียงพอ  จึงเหมาะส าหรับใชเ้ป็นไฟกลางสนามหรือบริเวณที่ติดตั้งไฟฟ้าหลายจุด เพื่อช่วยแกปั้ญหา
เร่ืองเปิดไฟทิ้งไวใ้นเวลากลางวนัหรือตอนที่ไม่มีคนอยูบ่า้น 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม 

 ๑. ระดับคุณภาพ  ดี 

 ๒. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 
            ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี ผลการด าเนินงานการจดัการศึกษาของโรงเรียน
สุวรรณารามวิทยา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยูใ่นระดบัดี ตอ้งพฒันาเร่ือง
การอ่านคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ร้อยละ ๔๐ นอกนั้น  พฒันาเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น  รู้จกัใชท้รัพยากรที่มีอยู่
อยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า เขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพยีง มีความรู้ ความเขา้ใจความเป็นมาของคนไทย
เป็นศาสนิกชนที่ดี มีความเคารพศรัทธา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัประเพณี
วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เห็นความส าคญัของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูใ่นระดบัดี สถานศึกษา
ส่งเสริมบุคลากรเขา้อบรมพฒันาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนอยา่งทัว่ถึงทุกรูป/คน และน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้
อยา่งจริงจงั  หน่วยงานตน้สงักดัทุกระดบั ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัครูสอนในโรงเรียนพระปริยติัธรรมพร้อมกบัยก
สถานะและความเป็นอยูท่ี่แน่นอน เพื่อสร้างขวญัก าลงัใจ เพราะผูเ้รียนค่อนขา้งจะแตกต่าง คือ เด็กที่เขา้มาศึกษา
ต่อนั้นค่อนขา้งอ่อนเร่ืองของการเรียนอยูม่าก มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ อยู่ในระดับดี สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมการใช้ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ส่งเสริมผูเ้รียนให้รักการอ่าน อ่านออก เขียนไดเ้พิ่มขึ้น และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มากขึ้น   มีรายวิชา/
กิจกรรมที่หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความสนใจ  มีการส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้
และส่ืออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เพือ่ตอบสนองและความถนดัของผูเ้รียน 
     
 

๓. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best Practices : เป็นนวัตกรรม (อย่างน้อย ๑ เร่ือง) 
     ไฟฟ้าใกลต้วั  เป็นส่ิงประดิษฐท์ี่สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้ามาเก็บส ารองไวท้ี่ 

แบตเตอร่ีเพือ่ใชใ้นเวลากลางคืน  โดยผา่นกระบวนการดดัแปลงจกัรยานเก่า  อาศยัหลกัการไฟฟ้ากระแสทาง
ฟิสิกส์  ซ่ึงใหไ้ดส่ิ้งประดิษฐส่ิ์งใหม่ที่ปลอดภยัในการใชง้านอยา่งมีคุณภาพ  มากกวา่เดิมและประหยดัพลงังาน  
สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได ้
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๔. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                                           ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  ดี 

๒. มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปราย                 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา  

ดี 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ดี 
๔. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ดี 
๕. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา  ดี 
๖. มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ต่องานอาชีพ ดี 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดี 

 ๑. การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดี 
๒. ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย  ดี 
๓. การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย  ดี 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม  ดี 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน  ดี 

๒.๒ มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา  ดี 
๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา  ดี 
๒.๔ พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ  ดี 
๒.๕ จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ  ดี 
๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการ
เรียนรู้ 

ดี 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั ดี 
 ๓.๑ จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวติได ้
ดี 

๓.๒ ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
๓.๓ มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 
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๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน ดี 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู้ 

ดี 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
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ภาคผนวก 
 

๑. ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวทิยา เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

๒. ค  าสัง่คณะท างานรายงานประจ าปีฯ  (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๓. หลกัฐาน ขอ้มูลส าคญัที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวทิยา 

เร่ือง  การใชม้าตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา   

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ให้ยึดหลักส าคญัในขอ้ (๓) มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ทุกระดบัและประเภทการศึกษา  และมาตรตา ๔๘ ใหห้น่วยงาน
ตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่าการประกนั
คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพือ่รองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 
 มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  เร่ือง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เม่ือวนัที่ ๒๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑  และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก  าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพฒันา
คุณภาพ   คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกบัมีนโยบายใหป้ฏิรูประบบการประเมินและการประกนั
คุณภาพภายในและภายนอกทุกระดบัก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้งอตัลกัษณ์และจุดเนน้ของ
สถานศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาจึงปรับมาตรฐานการศึกษา  ของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ผูป้กครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 



๓๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาจึงประกาศการใชม้าตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี เพือ่เป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

    ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕ กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

                  
    ( พระมหาอภิชาติ    อภินนฺโท )                        ( พระครูพิพฒันพิบูลย ์) 
            ผูอ้  านวยการโรงเรียน                                             ประธานคณะกรรมการโรงเรียน 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบทา้ยประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวทิยา 
ฉบบัลงวนัที่ ๒๕ กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เร่ือง  การใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 มาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐานเพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  
ประกอบดว้ย ๓ มาตรฐาน ดงัน้ี 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้รียน 
       ๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
       ๑.๒ คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั    
โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิด    
                                         ค  านวณ  
    ๒)  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
                                          อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
    ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
    ๔)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
    ๕)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา  
    ๖)  มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
   ๑.๒ คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
    ๑)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด    
       ๒)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
       ๒.๑  มีเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
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    ๒.๒  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา 
        ๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้นตาม 
                                          หลกัสูตรสถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
        ๒.๔  พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
        ๒.๕  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อ้ือต่อการจดัการ 
                                           เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
       ๒.๖  การจดัระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการและ 
                                          การจดัการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
       ๓.๑  จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถ 
                                         น าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวติประจ าวนั 
      ๓.๒ ใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
    ๓.๓  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมา 
                                        พฒันาผูเ้รียน 
      ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบั เพือ่พฒันา 
                                          และปรับปรุงการจดัการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

 
ค าสัง่โรงเรียนสุวรรณารามวทิยา 

ที่ ๑๕/๒๕๖๔ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

---------------------------------------- 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดท่ี ๖ มาตรฐาน ๔๗ ท่ีก าหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกนัคุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานตน้สังกดัแลสถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมี
การจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกนัคุณภาพภายนอกดงันั้น เพ่ือให้ระบบการประเมินมาตรฐานจาก
หน่วยงานภายนอก จึงแต่งตั้งคณะท างาน ดงัน้ี 
๑. พระมหาอภิชาติ  อภินนฺโท  ผูอ้  านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๒. พระครูพิพฒันพิบูลย ์   ประธานกรรมการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 
๓. พระครูอุดมสิริธรรม                                        ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า                             กรรมการ 
๔. พระอธิการบรรจง  ขนฺติโก  พนกังานศาสนการ       กรรมการ 
๕. นางสาวณฏัฐนิช  พิทยะค าวงศ ์  พนกังานศาสนการ       กรรมการ 
๖. นายสมิท  จนัทยทุธ   กรรมการสถานศึกษา      กรรมการ 
๗. นายธีระ  บุญทองแพง   กรรมการสถานศึกษา      กรรมการ 
๘. นายอภินนัท ์ ไพจาน                                       กรรมการสถานศึกษา      กรรมการ 
๙. นางฉลาด  แพงแสน                                         กรรมการสถานศึกษา      กรรมการ 
๑๐. นายมาโนชญ ์ ศิริขวา   รองผูอ้  านวยการโรงเรียน           กรรมการ และเลขานุการ       

ให้เป็นผูท่ี้ไดรั้บการมอบหมาย ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือประกนัคุณภาพของสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มธัยมศึกษา) แลว้สรุปรายงานประเมินตนเอง  
เพ่ือน ามาวางแผนการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา พร้อมรับการประเมินภายนอก จาก ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต่อไป  
 ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
   สั่ง ณ วนัท่ี  ๙   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                           
                                                                           ( พระมหาอภิชาติ   อภินนฺโท ) 
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 ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน  
--------------------------------  

 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสุวรรณารามวทิยา                    วดัสุวรรณาราม      
อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล าภู คร้ังที่ ๒ / ๒๕๖๔  เม่ือวนัที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔    ไดพ้จิารณาใหค้วาม
เห็นชอบรายงานการประชุมประจ าปีของสถานศึกษา         ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ของโรงเรียนสุวรรณารามวทิยา
แลว้  การจดัท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา         ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  คณะกรรมการสถานศึกษา ได้
ใหค้วามเห็นชอบ และผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

 
      

 

             ลงช่ือ   
              ( พระครูพพิฒันพบิูลย ์) 
                                    ประธานคณะกรรมการโรงเรียน 

                                                                                         ๕  เมษายน  ๒๕๖๔ 
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         สรุปผลงานโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ของโรงเรียนสุวรรณารามวทิยา 

     โรงเรียนสุวรรณารามวทิยา ไดผ้า่นการประเมินคุณภาพ รอบ ๓ จากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดา้น มธัยมศึกษา 
ตั้งแต่วนัที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๗ 

                                                        ผลงานของผู้บริหาร 
    โรงเรียนสุวรรณารามวทิยา ๑. ไดรั้บรางวลัโรงเรียนตวัอยา่ง  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
                                                        ผลงานของครูผู้สอน 
     ๑. พระอธิการบรรจง  ขนฺติโก    ไดรั้บรางวลั”ครูดีศรีปริยตัิ” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ผลงานของนักเรียน 
สรุปผลรวมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการระดบักลุ่ม 7 ปีการศึกษา 2563 

ที่ ช่ือกิจกรรม โรงเรียน อันดับ หมายเหตุ 

1. การแข่งขนัเรียงความ สามเณรนพเดช  สอนพมิพ ์ 14 เหรียญทองแดง 
2. การแข่งขนัคดัลายมือภาษาไทย สามเณรบวัวร  ทุมปัด 19 เหรียญทองแดง 
3. การแข่งขนัเรียงความแกก้ระทูธ้รรม  ชั้นตรี สามเณรรพภีทัร  นาดี 16 เหรียญทอง 
4. การแข่งขนับรรยายธรรม  ภาคภาษาไทย สามเณรชานน  ราชบุตร 5 เหรียญทอง 
5. การแข่งขนัวาดภาพลายเสน้ สามเณรพงศกร  ตน้วงัหิน 7 เหรียญทอง 
6. การแข่งขนัการประดิษฐข์องใชจ้ากวสัดุธรรมชาติ สามเณรภทัรดล  นาดี 3 เหรียญทอง 
  สามเณรวริทธ์ิธร  ฝ่ายแกว้   
  สามเณรภาคภูมิ  อารีเอ้ือ   

 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

ผลการสอบนักธรรมช้ันตรี 

ส่งเข้าสอบ  สอบได้   สอบตก 
30     16 14 

ผลการสอบนักธรรมช้ันโท 

ส่งเข้าสอบ สอบได้   สอบตก 

20      4    16 
ผลการสอบนักธรรมช้ันเอก 

ส่งเข้าสอบ สอบได้   สอบตก 
6      4       2 
ผลการสอบบาลีสนามหลวง 

ช้ัน ส่งเข้าสอบ    สอบได้ สอบตก 
ป.ธ. 1-2 70 2 68 
ป.ธ. 3 6 1 5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

                                                              ภาพกจิกรรม 

 
                                                  พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
                                                                พศจ. ออกตรวจเยี่ยมวนัปฐมนิเทศ 



๔๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

 
การวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนเข้าเรียน 

 
การจัดกิจกรรมวันแม่ 

 



๔๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

 
 

ร่วมกิจกรรมวนัครู 

 
โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
 



๔๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

 
อบรมบีเน็ต 

 
อบรมบาลีสนามหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

 
ประชุมผู้บริหารจังหวัดหนองบัวล าภู 

 
พศจ. ออกตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจ 

 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

 
ร่วมโครงการลดสารเคมใีนไร่อ้อยและผักสวนครัว 

 
รับทุนการศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอสุวรรณคูหา 

 
 
 
 
 



๔๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

 
น านักเรียนไปสอบโอเน็ต 

 
ปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะเรียน 

 
 
 



๔๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

 
ทดสอบการอ่าน เขียนไม่คล่อง 

 
กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

 
 โรงการปฏิบัติธรรมประจ าปี  

 

 
 
 
 

 
 



๔๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

 
จัดนิทรรศการงานแข่งทักษะวิชาการ 

 

 
                                      ผลงานแข่งทักษะฯ ได้อันดับ ๓ 
 
 
 



๕๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

 
พศจ. ออกเยี่ยมสนามสอบปลายภาค 

 
พิธีปัจฉิมนิเทศ 

 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


