
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self - Assessment Report : SAR) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                     โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
              วดัดอนธาตุนรงค์  ต าบลโนนสัง  อ าเภอโนนสัง จังหวดัหนองบัวล าภ ู

 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 
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     บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ของโรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      

ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 

  

 มติท่ีประชุมคณะกรรมการโรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๖๔   เมื่อวันท่ี  ๑๙  

เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของโรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา  แล้ว     
 

          เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเยยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
 

       (ลงช่ือ)  
                             (พระครูวิมลธรรมากร) 

                               ประธานคณะกรรมการโรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      

 
 
 
 

         (ลงช่ือ)  
                              (พระครูศรีปริยัติวรากร) 

                                     ยู้อ านวยการโรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      

 
 
 
 

 



๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

ค าน า 

 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปยลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนยลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นยลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒๕๖๑) ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพยู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นยู้เรียนเป็นส าคัญ ยลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานยลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีย่านมา เพื่อให้ทราบยลยลิตและ
ยลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นตามแยน และตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงแยน ต่อระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอยลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา  ขอขอบคุณ คณะกรรมการโรงเรียน ยู้ปกครอง ชุมชน คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกรูป ท่ีให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างดี 

 

 

   
                                                             โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      

ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แยนกสามัญศึกษา เขต ๗ 

  



๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

สารบญั 
 

เร่ือง                                                                                                            หน้า 
 
ค าน า   
บทสรุปส าหรับยู้บริหาร                                                                                                  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                                                                        ๑๒                                                                                                                                                       
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                    ๒๖ 
    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของยู้เรียน  
    มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นยู้เรียนเป็นส าคัญ 
     
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 
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บทสรุปของผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 ช่ือโรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา  รหัสสถานศึกษา ๗๐๓๙๐๓๐๗๐๖   ท่ีอยู่  วัดดอนธาตุนรงค์   
 เลขท่ี ๑๕๖     หมู่ท่ี ๑    ต าบลโนนสัง       อ าเภอโนนสัง    จังหวัดหนองบัวล าภู    รหัสไปรษณีย์ ๓๙๑๔๐ 
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม  โทรศัพท์ ๐๖-๕๑๐๘-๘๐๘๘         โทรสาร - 
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   มีจ านวนนักเรียน ๕๘  รปู โรงเรียนมี 
เนื้อที ่ ๓๔ ไร่  ๑  งาน  ๒๗  ตารางวา    
 
ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน  พระครูศรีปริยัติวรากร   อายุ ๗๐ ปี  โทรศัพท์ ๐๖-๕๑๐๘-๘๐๘๘      
วุฒิการศึกษาสูงสุด น.ธ.เอก , ป.ธ.6 , พม. , พธ.บ.  วิชาเอก  สังคมศึกษา  ด ารงต าแหน่งยู้บริหารโรงเรียนนี้    
เมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓  รวม ๒๑ ปี 
 
สภาพบริบทโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์  อัตลกัษณ์ 
 โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา  เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แยนกสามัญศึกษา สังกัดส านักเขต
การศึกษาพระปริยัติธรรม แยนกสามัญศึกษา เขต ๗ , ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้เปิดโอกาสให้กับ
ยู้ท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษาได้เข้ามาบรรพชาศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็นยู้ท่ีสมบูรณ์แบบ  คือ
เป็นคนท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมอยู่ในจิตใจ  โรงเรียนได้เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๒  โดย
เปิดสอนในหลักสูตรพระปริยัติธรรม  แยนกสามัญ  - ธรรม – บาลี  เพื่อรับนักเรียนในเขตอ าเภอโนนสัง  
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู  อ าเภอศรีบุญเรือง  อ าเภอสุวรรณคูหา  และอ าเภอใกล้เคียง  ท่ีเข้ามาศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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 การจัดการศึกษา 
               โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา  ใช้หลักสูตรหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แยนกสามัญศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ และจัดการสอนวิชา
เพิ่มเติม ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม แยนกสามัญศึกษา ว่าทุกโรงเรียน   ต้องจัดเวลาเรียนใน
รายวิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ และภาษาบาลี ไม่น้อยกว่าจ านวนเวลาเรียนท่ีก าหนดไว้ 
โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนต่อไปนี้ 

โครงสร้างเวลาเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๗ 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรบัปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง 

•กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

๑.ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
๒.คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
๓.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ (๔ นก.) ๑๒๐ (๔ นก.) ๑๒๐ (๔ นก.) 
๔.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) 
- ประวัตศิาสตร ์ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

   
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
- เศรษฐศาสตร ์

   
- ภูมิศาสตร ์

   
๕.สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
๖.ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
๗.การงานอาชีพ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) 
•รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ 

 
๑.ภาษาบาลี ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐(๕ นก.) 
๒.พระพุทธศาสนา (พุทธฯ,ธรรม,วินัย และกระทู้ฯ) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) 
๓.หน้าที่พลเมือง ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมและจุดเน้น ปีละไม่น้อยกว่า  ๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี
•กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
-กิจกรรมแนะแนว  
-กิจกรรมนักเรียน 

   
*กิจของสงฆ์ 160 160 160 
*กิจกรรมชุมนุม 

   
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

   
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 160 160 160 

รวมเวลาเรียน 
 

ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง /ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ม. 1 - 3 

             

สาระการเรียนรู ้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน  11.0  440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 
1.   ภาษาไทย  1.5  60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
2.  คณิตศาสตร ์ 1.5  60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
3.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1.5  60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
   -เทคโนโลย ี 0.5  20 0.5 20 0.5  20 0.5 20 0.5  20 0.5 20 
4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - - - - - - - - - - 
    4.1  ประวัตศิาสตร ์ 0.5  20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
    4.2  สังคมศึกษา  1.5  60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 
      -ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  - - - - - - - - - - - - 
      -หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมฯ - - - - - - - - - - - - 
      -เศรษฐศาสตร ์ - - - - - - - - - - - - 
      -ภูมิศาสตร์  - - - - - - - - - - - - 
5.  สุขศึกษาและพลศึกษา  1.0  40 1.0  40 1.0  40 1.0  40 1.0  40 1.0  40 
6.  ศิลปะ  1.0  40 1.0  40 1.0  40 1.0  40 1.0  40 1.0  40 
7.  การงานอาชีพ 0.5  20 0.5 20 0.5  20 0.5 20 0.5  20 0.5 20 
8.  ภาษาอังกฤษ  1.5  60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

รายวิชาเพ่ิมเติม(บังคับ) 5.5  220 5.5  220 5.5  220 5.5  220 5.0  200 5.0  200 
1.ภาษาบาลี  2.5  100 2.5  100 2.5  100 2.5  100 2.5  100 2.5  100 
2.พุทธประวัติและศาสนพิธี 0.5  20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
3.ธรรมะ 0.5  20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
4.วินัย 0.5  20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 
5.กระทู้ธรรม (พุทธศาสนสุภาษิต) 0.5  20 0.5  20 0.5  20 0.5  20 0.5  20 0.5  20 
6.หน้าที่พลเมือง 0.5  20 0.5  20 0.5  20 0.5  20 0.5  20 0.5  20 
7.อาเซียนศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 - - - - 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 
กิจกรรมแนะแนว - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 
กิจกรรมนักเรียน -   -   -   -   -   -   
·กิจของสงฆ์ - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 
·ชุมนุม - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 
รวมจ านวนหน่วยกิตพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม 16.5 16.5 16.5 16.5 16.0 16.0 
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน 740 740 740 740 720 720 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด/ชั่วโมง/ปี 1,480 1,480 1,440 

 
 
. 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองเทศบาลขนาดกลาง บริเวณใกล้เคียง

โดยรอบโรงเรียน  ได้แก่สังคมชุมชนเมือง  อาชีพหลักของชุมชน  คือ รับราชการและค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ สงกรานต์ ทอด
เทียนพรรษา  

๒)  ยู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลัก  คือ ท านา  ท าไร่ ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี  ๓๐,๐๐๐ บาท  จ านวนรูปเฉล่ียต่อ
ครอบครัว  ๒ คน 

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     สภาพของประชากรโดยท่ัวไป เป็นสังคมชุมชนเมืองเทศบาล  อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริม  

สนับสนุนจากชุมชน  ยู้น าชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ชุมชนเทศบาล
โนนสัง 

 
ซ่ึงมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี    
- จุดเด่น 
ยลการจัดการศึกษาของโรงเรียน จุดเด่นในการพัฒนาได้แก่  นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ การ

เขียนส่ือสาร และการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี นักเรียนเป็นยู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ได้รับการฝึกและส่งเสริมให้มีวินัย มีความรับยิดชอบ มีความประหยัด มีความซื่อสัตย์
ต่อตนเองและยู้อื่น มีความเอื้อเฟื้อเย่ือแย่ เสียสละเพื่อส่วนรวม สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม มีภาวะยู้น า ยู้
ตามท่ีดี กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย มีสมรรถภาพทางร่างกายตามเกณฑ์   มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับครูและเพื่อน จิตใจร่าเริงแจ่มใสเข้า
กับเพื่อนได้ รู้จักดูแลตนเองซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นท่ีมีในนักเรียนโรงเรียน 

- จุดที่ควรพัฒนา 
ระเบียบวินัยและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนจะต้องได้รับการพฒันาปรับเปล่ียนในแนวทางท่ี

ถูกต้อง เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพความรู้ของยู้เรียน ซึ่งครูจะต้องด าเนินจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับนักเรียนต่อไป นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรองคิด 
สร้างสรรค์จินตนาการ คิดแก้ปัญหา ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ให้พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนให้มี
ความต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
แหล่งเรียนรู้สาหรับยู้เรียนควรมีการเขียนรายงานการใช้ด้วย โดยการมีส่วนร่วมและพัฒนา ให้เป็นท่ี

พอใจ มีแบบประเมินความพึงพอใจ ท าบัญชีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อให้มีร่องรอย หลักฐานการใช้ เช่น 
นักเรียนในโรงเรียนมีท้ังหมดเท่าไหร่ มีการใช้แหล่งข้อมูลจานวนเท่าไหร่ แต่ละปี เปรียบเทียบให้มีระดับสูงขึ้น
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ทุกปี และการประเมินความสามารถในการอ่านและรักการอ่านของ นักเรียนควรมีหนังสืออ่านนอกเวลา
เพิ่มเติม จัดกิจกรรมโครงการรักษ์การอ่าน และมีบันทึกการอ่าน ของนักเรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
- จุดเด่น 
การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีทิศทางในการบริหาร   อีกท้ังนักเรียนได้รับการพฒันา ส่งเสริม

ในทุกๆด้าน   มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูยู้สอนมีการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินยล การด าเนินงาน จัดท ารายงานยลการจัดการศึกษา 
และใช้กระบวนการวิจัยในการรวมรวมข้อมูลในการการวางแยนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

- จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนควรจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการสถานศึกษา

ด้วยกัน และกับโรงเรียน ขอความร่วมมือของยู้มีส่วนเกี่ยวโยงในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข็ม
แข็ง มีส่วนร่วมรับยิดชอบต่อยลการจัดการศึกษา และเยยแพร่ยลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆ ต่อ
สาธารณชนโดยจัดท าการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
แยนพัฒนารายปีควรให้สอดคล้องกับ SAR สถานศึกษาและสรุปยลรายงานตามวัตถุประสงค์  ท่ีต้ังไว้ 

และการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ต้องมีรายละเอียดข้อมูลตามค่าเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ให้สอดคล้อง
กับแยนปฏิบัติการโรงเรียนด้วยเช่นกัน  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี  
- จุดเด่น 
ครูได้รับการพัฒนาจนมีความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อจัดท าแยนการจัดการเรียนรู้ ท่ี

สอด คล้องกับบริบทในท้องถิ่น และเน้นยู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งได้ศึกษายู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการแก้ปัญหา
ด้านการเรียนและปัญหาด้านพฤติกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลาย ในการส่งเสริมพัฒนาให้ยู้เรียนมีทักษะ กระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหากระบวนการการ
สืบเสาะแสวงหาความรู้  มีการท าวิจัยในห้องเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

- จุดที่ควรพัฒนา 
ครูควรมีความต่ืนตัวในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แก่นักเรียน และให้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และพัฒนายู้เรียน  มีการ
ท างานร่วมกันโดยย่านกระบวนการท างานท่ีมีระบบ มีความชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินได้ รวมท้ังการเยยแพร่ยลงานของตนเองต่อสาธารณะ 
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- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 กระบวนการเรียนการสอนควรยู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นต้น โดยจัดให้มีการบริหารจัดการเชิงบวก คือการจัดการ
เรียนการสอนยู้เรียนมีความสุข มีการเสริมแรงบวก ให้กาลังใจยู้เรียน มีการตรวจสอบประเมินยู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ โดยครูยู้สอนทุกคนจัดท าวิจัยในช้ันเรียน และทาข้อมูลสารสนเทศไว้สรุปยลภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียน
ท่ี ๒ เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การนิเทศต้องมีการสะท้อนกลับต่อครูยู้รับการนิเทศ เช่น ค าช่ืนชม ข้อควร
ปรับปรุง พัฒนา เพื่อนาข้อเสนอแนะไปพัฒนากระบวนการสอนให้ดีขึ้น 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น : 

๑) แผนปฏิบัติงานที่ ๑   

- พัฒนายู้เรียนใหม้ีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  
- พัฒนายู้เรียนใหม้ียลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
- พัฒนายู้เรียนใหม้ีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความ 
      คิดเห็น โดยใช้เหตุยลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
  - พัฒนายู้เรียนใหม้ีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ 
     สังคมในด้านการเรียนรู้  การส่ือสารการท างาน 
- พัฒนายู้เรียนใหม้ีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

๒) แยนปฏิบัติงานท่ี ๒  

-   ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน   
   ความต้องการ ชุมชน นโยบายรัฐบาล และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
-   พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ส่งยลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 
     การศึกษา ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของยู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
-   ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพยู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๓) แยนปฏิบัติงานท่ี ๓  

-     พัฒนาครูให้มีคุณธรรมน าความรู้  ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-      พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 
-     จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ 
      ปลอดภัย 
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-     จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ 
      สภาพของสถานศึกษา 
-   ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 

๔) แยนปฏิบัติงานท่ี ๔  

-   จัดการเรียนรู้ย่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้ตัวช้ีวัดของหลักสูตร   
     สถานศึกษา มีแยนการจัด การเรียนรู้ที่สามารถน า ไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ น า ไป 
     ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
-   ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
-   ตรวจสอบและประเมินยู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินยลท่ี        

          เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ยู้เรียน และน ายลมาพัฒนายู้เรียน 
      -   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข  
      -   มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ลงช่ือ                                       ยู้รายงาน 

         (พระครูศรีปริยัติวรากร) 

            ต าแหน่ง ยู้อ านวยการโรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 

               วันท่ี ๒๗  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือ  สถานศึกษาโรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา   รหัสสถานศึกษา ๗๐๓๙๐๓๐๗๐๖ 
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม  ท่ีต้ัง วัดดอนธาตุนรงค์   เลขท่ี ๑๕๖     หมู่ท่ี ๑    
ต าบลโนนสัง     อ าเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวล าภู  รหัสไปรษณีย์ ๓๙๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๖-๕๑๐๘-๘๐๘๘       
โทรสาร -  e-mail donthatunarong@hotmail.co.th   Website : -  สังกัดส านักเขตกการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แยนกสามัญศึกษา เขต ๗ , ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิดสอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  จ านวน ๓ ห้องเรียน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีจ านวนนักเรียน
๕๘ รูป โรงเรียนมีเนื้อที่  ๓๔ ไร่  ๑  งาน  ๒๗  ตารางวา    
     ประวัติโดยสังเขป 
 โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา    ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังจากกรมการศาสนา   กระทรวงศึกษาธิการ 
เมื่อวันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๒  ใบอนุญาตเลขท่ี ๑๑/ ๒๕๔๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  พระมหาส าอางค์  สิริวิชโย  ป.ธ.๖, พ.ม., พธ.บ.  วัดมัชฌิมาวาส  ต าบลหมากแข้ง   
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  เป็นยู้เริ่มในการจัดต้ังโรงเรียนขึ้น  โดยได้รับการสนับสนุนจากหลวงพ่อพระครู
ถาวรธรรมคุณ เจ้าคณะอ าเภอโนนสังในขณะนั้น (ปัจจุบันมรณภาพแล้ว) ได้บริจาคปัจจัยส่วนตัวท่าน จ านวน  
๕๐,๐๐๐  บาท  พระมหาส าอางค์  สิริวิชโย    จ านวน  ๑๑,๐๐๐  บาท  พระมหาบุญล้ า  พลญาโณ  วัดศรี
สระแก้ว  ครูใหญ่โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา  จ านวน  ๑,๐๐๐  บาท  และชาวบ้านโนนสังบริจาคสมทบ  
จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท  เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและอื่นๆ  ในภาคเรียนท่ี ๑ / ๒๕๔๒  
ได้รับความอุปถัมภ์ สนับสนุนจากทายกทายิกาอ าเภอโนนสังและคณะสงฆ์อ าเภอโนนสัง  ทุกคน/ทุกรูป  โดย
สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๑ หลัง ๑ ช้ัน และทางโรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยาได้ใช้
ประโยชน์ในการจัดการการศึกษามาจนถึงปัจจุบันนี้ 
 เริ่มต้นวัดดอนธาตุนรงค์  มีพระครูศรีปริยัติวรากร (ส าอางค์ สิริวิชโย)  เป็นเจ้าอาวาส   โรงเรียน
ดอนธาตุนรงค์วิทยา  มีพระสุนทรพุทธิธาดา  รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวล าภู  เป็นยู้จัดการโรงเรียน       
พระครูศรีปริยัติวรากร (ส าอางค์  สิริวิชโย)  เป็นครูใหญ่  มีนักเรียนสมัครเรียนรุ่นแรก  ภาคเรียนท่ี ๑/ ๒๕๔๒  
(ม.๑) จ านวน ๕๒ รูป  ในภาคเรียนท่ี ๒ / ๒๕๔๒  ได้รับงบประมาณจากกรมการศาสนา  จ านวน  ๑๖๓,๙๐๐  
บาท 
 สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองเทศบาลขนาดกลาง บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียน  ได้แก่สังคมชุมชนเมือง  อาชีพหลักของชุมชน  คือ รับราชการและค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
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พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ สงกรานต์ ทอดเทียน
พรรษา  
 ๒)  ยู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลัก  คือ ท านา  ท าไร่ ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี  ๓๐,๐๐๐ บาท  จ านวนรูปเฉล่ียต่อ
ครอบครัว  ๒ คน 
 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

     สภาพของประชากรโดยท่ัวไป เป็นสังคมชุมชนเมืองเทศบาล  อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริม  
สนับสนุนจากชุมชน  ยู้น าชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ชุมชนเทศบาล
โนนสัง  
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โครงสร้างการบริหาร 
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา                                                      

                                               ผู้จัดการโรงเรียน 
           

                                   ยู้อ านวยการโรงเรียน 
                             
    คณะกรรมการโรงเรียน 

 
                                                 รองยู้อ านวยการโรงเรียน     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา
ยู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

- งานนิเทศการศึกษา 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานเครือข่ายวิชาการ 
- งานพัฒนาครูด้านวิชาการ 
- งานวางแยนงานวิชาการ 
- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
- งานพัฒนาและสง่เสริมแหล่งเรียนรู้ 
- งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
- งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานทะเบียนวัดยล เทยีบโอนยลการเรียน  
- งานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
- งานส่งเสริมยู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
- งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม

พัฒนายู้เรียน 
- งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ

มาตรฐานการศึกษา 
- งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอ่ืน 
- งานส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 

 

- งานจัดซ้ือ จัดจ้าง 
- งานจัดท าบัญชีการเงิน 
- งานจัดสรรงบประมาณ 
- งานกองทุนเพ่ือการศึกษา 
- งานจัดท าแยนปฏิบัติการ 
- งานวางแยนและจัดหาพัสด ุ
- งานบริหารการเงิน การบัญชี 
- งานควบคุมตรวจสอบภายใน 
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
- งานรับเงิน เก็บรักงานเงิน จ่ายเงิน 
- งานอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ 
- งานขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
- งานรายงานยลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

     - งานจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
- งานควบคุมและบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสด ุ
- งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือ

การศึกษา 
- งานจัดท าแยนงบประมาณ และขอตั้ง

งบประมาณ 
- งานจัดท าหรือหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน

และรายงาน 
- งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ

จัดท าและจัดหาพัสด ุ
- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินยลและ

รายงานยลการใช้เงินและยลการด าเนินงาน 
   

 

- งานเล่ือนขั้นเงินเดือน 
- งานวางแยนอัตราก าลัง 
- งานการลาทุกประเภท 
- งานวินัยและการลงโทษ 
- งานเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
- งานอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
- งานประเมินยลการปฏิบัติงาน 
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- งานสั่งพนักงานและออกจากงาน 
- งานส่งเสริมสวัสดิการบุคลากร 
- งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
-งานส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากร 
- งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- งานจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัต ิ
- งานจัดท าบัญชีเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- งานส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ 
- งานรายงานการด าเนินการทางวินัยและการ

ลงโทษ 
- งานจัดสรรอัตราก าลังครแูละบุคลากรทางการ

ศึกษา 
- งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
- งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

-   งานธุรการ 

- งานปฏิคม 
- งานรับนักเรียน 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานกิจการนักเรียน 
- งานทศันศึกษานักเรียน 
- งานระเบียบวินัยนักเรียน 
- งานประชาสัมพันธ์ การศึกษา 
-งานรายงานยลการปฏิบัติงาน 
- งานจัดระบบควบคุมในหน่วยงาน 
-งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรนักเรียน 
-งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
-งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
-งานดูแลอาคารสถานที่แลสภาพแวดล้อม 
-งานเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
-งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
- งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศ 
- งานส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 

งบประมาณ บุคลากรและการบริหารงาน
ทั่วไป  

- งานส่งเสริมและประสานงานการจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 

- งานประสานงานราชการ กับส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 



๑๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักณ์ ของโรงเรียน 
 

 ปรัชญา : ปญฺ า  ว ธเนน  เสยฺโย  ( ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์ ) 
 

 ปณิธาน : วินัยดี  วิชาเด่น  เน้นคุณธรรม 
 

 วิสัยทัศน์ : โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนายู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม
จริยธรรมน าความรู้  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
เสริมสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์  ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ :  
           ๑. ส่งเสริม  พัฒนาครูและยู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้  ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
               พอเพียง 
  ๒ ส่งเสริม พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยียสมยสานกับส่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์               
               ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และแนวทางปฏิรูปการศึกษา                     
        ๓. ส่งเสริม  พัฒนายู้เรียนให้มีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดีมีจิตอาสา 
           ๔. พัฒนายู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
   ๕. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
 
           อัตลักษณ์โรงเรียน “ห่มย้าดี บาลีเด่น  เน้นจรรยาบรรณ.” 
 

  เอกลักษณ์โรงเรียน  “ส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ท่ี ชื่อ อาย ุ ต าแหน่ง วุฒ ิ สาขาวิชา 
ประจ าชั้น/ 
กลุ่มสาระที่

สอน 
หมายเหตุ 

๑ พระครศูรีปริยัติวรากร    ๗๐ ยู้จัดการ น.ธ.เอก , ป.ธ.6 
, พม. , พธ.บ 

สังคมศึกษา ภาษาบาล ี  

๒ พระครศูรีปริยัติวรากร    ๗๐ ยู้อ านวยการ น.ธ.เอก , ป.ธ.6 
, พม. , พธ.บ 

สังคมศึกษา ภาษาบาล ี  

๓ นางสาวสุภาพรณ์  สุขันธ์ ๔๗ ครูประจ าการ ศศ.บ. ปวค. ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์
,ศิลปะ 

 

๔ นายจิรายุทธ    ดอนสีชา ๓๔ ครูประจ ำกำร พธ.บ. ภาษาไทย อังกฤษ,คณิต,
ภาษาไทย 

 

๕ นายสุบรรณ์  แสงสุดตา ๓๓ ครูประจ าการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

การงาน
,สังคม,สุขฯ 

 

๖ พระครูสุตชัยวัฒน์ ๖๓ ครูบาลี ป.ธ.๔,นธ.เอก - ภาษาบาลี
,นักธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

1, 20% 

4, 80% 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 



๑๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

๓. ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 ๓.๑  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ท้ังหมด ๕๘ รปู แยกเป็น  

 

ชั้น 

จ านวน 
วันท่ีจัดการ
เรียนการ

สอน 

รายการ 
 

หมายเหตุ 
จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวน
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

จ านวนครู 
รูป/คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๐๐ ๒๕ ๑ ๑  

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๐๐ ๒๙ ๑ ๑  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๐๐ ๔ ๑ ๑  

รวม ๖๐๐ ๕๘ ๓ ๓  
รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ ๕๘ ๓ ๓  
 
 ๓.๒ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

ท่ี ระดับการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

(รูป) 
คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔ ๓ ๗๕.๐๐  
 
 
 ๓.๓ ข้อมูลอาคารสถานที่  

ท่ี รายการ จ านวน 
๑. ห้องเรียนท้ังหมด  ๓ 
๒. ห้องประชุม ๑ 
๓. ห้องพยาบาล ๑ 
๔. ห้องปฏิบัติการ (ห้องคอม,ห้องเรียนอัจฉริยะ)  ๒ 
๕. ห้องสมุด ๑ 
๖. โรงจอดรถ ๑ 
๗. ห้องน้ า/ห้องสุขา ๑๐ 

 
 



๑๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

 ๓.๔ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๓ 

 ๓.๔.๑ แหล่งเรียนรู้ภายใน 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนคร้ัง 

(๑) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดดอนธาตุนรงค์ ตลอดปีการศึกษา 

(๒) สื่อนิทรรศการ ป้ายนิทรรศการวันส าคัญวัดดอนธาตุนรงค์ ตลอดปีการศึกษา 

(๓) ทางประวัติศาสตร์ ดอนปู่ธาตุวัดดอนธาตุนรงค์ ตลอดปีการศึกษา 

(๔) สืบค้นข้อมูล ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา ตลอดปีการศึกษา 

(๕) สืบค้นข้อมูล ห้องสมุดโรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา ตลอดปีการศึกษา 

(๖) ทางศาสนา พระอุโบสถวัดดอนธาตุนรงค์ ตลอดปีการศึกษา 

(๗) สวนสมุนไพร สวนสมุนไพรวัดดอนธาตุนรงค์ ตลอดปีการศึกษา 
 

 ๓.๔.๑ แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนคร้ัง 

(๑) สืบค้นข้อมูล ห้องสมุดเพื่อประชาชน อ.โนนสัง ๑ 

(๒) สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ ศาลปู่หลุบ ๑ 

(๓) แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค า ๑ 

(๔) ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กุดกวางสร้อย ๑ 

(๕) ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กุดคอเมย ๑ 

(๖) แหล่งท่องเที่ยว งานนเรศวร  งานประจ าปีของจังหวัด ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

๓.๕ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา   
๓.๕ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

๓.๕.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๑ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย ๖๒ ๕ ๒๐ ๒๑ ๑๒ ๔ - - - - - ๓ ๔๖ ๗๔.๑๙ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๖๒ - ๑๐ ๒๒ ๑๓ ๑๗ - - - - - ๒.๗ ๓๒ ๕๑.๖๑ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๖๒ ๔ ๑๓ ๒๙ ๑๑ ๕ - - - - - ๓ ๔๖ ๗๔.๑๙ 
๔. สังคมศึกษาฯ ๖๒ ๕ ๒๓ ๑๕ ๑๐ ๙ - - - - - ๓ ๔๓ ๖๙.๓๕ 
๕. สุขศึกษาฯ ๖๒ ๖ ๑๔ ๒๕ ๙ ๘ - - - - - ๓ ๔๕ ๗๒.๕๘ 
๖. ศิลปะ ๖๒ ๔ ๑๔ ๑๔ ๑๙ ๑๑ - - - - - ๒.๘ ๓๒ ๕๑.๖๑ 
๗. การงานอาชีพฯ ๖๒ ๓ ๑๑ ๒๓ ๒๐ ๕ - - - - - ๒.๘ ๓๗ ๕๙.๖๗ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๖๒ - ๑๒ ๒๒ ๒๐ ๘ - - - - - ๒.๘ ๓๔ ๕๔.๘๓ 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรมมะ, กระทู้
ธรรม,ภาษาบาลี) 

๒๔๘ ๙๒ ๗๖ ๔๐ ๓๐ ๑๐ - - - - - ๓.๔ ๒๐๘ ๘๓.๘๗ 

รวม ๗๔๔ ๑๑๙ ๑๙๓ ๒๑๑ ๑๔๔ ๗๗ - - - - - ๓ ๕๒๓ ๗๐.๒๙ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๖.๐๐ ๒๕.๙๔ ๒๘.๓๖ ๑๙.๓๕ ๑๐.๓๕ - - - - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ยลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป ๗๐.๒๙ 

ย่านเกณฑ์ข้ันต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๒๙.๗๑ 



๒๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

ภาคเรียนท่ี ๑ 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

๓.๕.๒ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย ๕๘ ๖ ๑๕ ๒๕ ๑๐ ๒ - - - - - ๓.๑ ๔๖ ๗๙.๓๑ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๕๘ ๑ ๑๑ ๒๐ ๑๕ ๑๐ - - - - - ๒.๗ ๓๒ ๕๕.๑๗ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๕๘ ๓ ๑๐ ๒๗ ๑๕ ๓ - - - - - ๒.๙ ๔๐ ๖๘.๙๖ 
๔. สังคมศึกษาฯ ๕๘ - ๑๕ ๑๘ ๒๐ ๕ - - - - - ๒.๘ ๓๓ ๕๖.๘๙ 
๕. สุขศึกษาฯ ๕๘ - ๑๓ ๒๕ ๑๕ ๕ - - - - - ๓.๐ ๓๘ ๖๕.๕๑ 
๖. ศิลปะ ๕๘ ๔ ๑๔ ๑๒ ๑๘ ๑๐ - - - - - ๒.๘ ๓๐ ๕๑.๗๒ 
๗. การงานอาชีพฯ ๕๘ - ๑๐ ๒๓ ๒๐ ๕ - - - - - ๒.๘ ๓๓ ๕๖.๘๙ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๕๘ - ๑๓ ๒๒ ๒๐ ๓ - - - - - ๒.๘ ๓๕ ๖๐.๓๔ 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรมมะ, กระทู้
ธรรม,ภาษาบาลี) 

๒๓๒ ๘๒ ๘๐ ๔๙ ๒๑ - - - - - - 
 

๓.๔ 
 

๒๑๐ ๙๐.๕๑ 

รวม ๖๙๖ ๙๖ ๑๘๑ ๒๒๑ ๑๕๔ ๔๓ - - - - - ๓.๐ ๔๙๘ ๗๑.๕๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๓.๗๙ ๒๖.๐๐ ๓๑.๗๕ ๒๒.๑๒ ๖.๗๑ - - - - -    

70.29, 70% 

29.71, 30% ยลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ย่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5) 



๒๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ในระดับสถานศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ภาคเรียนท่ี ๒ 

 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ยลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป ๗๑.๕๕ 

ย่านเกณฑ์ข้ันต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๒๘.๔๕ 

71.55, 72% 

28.45, 28% ยลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ย่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5) 



๒๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

๓.๕.๓ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย ๑๒๐ ๑๑ ๓๕ ๔๖ ๒๒ ๖ - - - - - ๓ ๙๒ ๗๖.๖๖ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ ๑ ๒๑ ๔๒ ๒๘ ๒๗ - - - - - ๒.๗ ๖๔ ๕๓.๓๓ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ ๗ ๒๓ ๕๖ ๒๖ ๘ - - - - - ๒.๙ ๘๖ ๗๑.๖๖ 
๔. สังคมศึกษาฯ ๑๒๐ ๕ ๓๘ ๓๓ ๓๐ ๑๔ - - - - - ๒.๙ ๗๖ ๖๓.๓๓ 
๕. สุขศึกษาฯ ๑๒๐ ๖ ๒๗ ๕๐ ๒๔ ๑๓ - - - - - ๒.๙ ๘๓ ๖๙.๑๖ 
๖. ศิลปะ ๑๒๐ ๘ ๒๘ ๒๖ ๓๗ ๒๑ - - - - - ๒.๘ ๖๒ ๕๑.๖๖ 
๗. การงานอาชีพฯ ๑๒๐ ๓ ๒๑ ๔๖ ๔๐ ๑๐ - - - - - ๒.๘ ๗๐ ๕๘.๓๓ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  ๒๕ ๔๔ ๔๐ ๑๑ - - - - - ๒.๘ ๖๙ ๕๗.๕๐ 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรมมะ, กระทู้
ธรรม,ภาษาบาลี) 

๔๘๐ ๑๗๔ ๑๕๖ ๘๙ ๕๑ ๑๐ - - - - - ๓.๔ ๔๑๙ ๘๗.๒๙ 

รวม ๑๔๔๐ ๒๑๕ ๓๗๔ ๔๓๒ ๒๙๘ ๑๒๐ - - - - - ๒.๘ ๑๐๒๑ ๗๐.๙๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๔.๙๕ ๒๖.๐๐ ๓๐.๐๐ ๒๐.๗๐ ๘.๓๕ - - - - -    

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของนักเรียน 
ยลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป ๗๐.๙๐ 

ย่านเกณฑ์ข้ันต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๒๙.๑๐ 



๒๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

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

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดส านักงาน

พระพุทธฯ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาไทย ๔๑.๒๕ ๕๑.๒๕ ๔๑.๖๓ ๕๔.๒๙ 

(๒) คณิตศาสตร์ ๒๐.๐๐ ๒๒.๖๑ ๒๐.๐๕ ๒๕.๔๖ 

(๓) วิทยาศาสตร์ ๒๓.๘๐ ๒๘.๓๗ ๒๖.๕๕ ๒๙.๘๙ 

(๔) ภาษาอังกฤษ ๒๕.๘๕ ๓๐.๕๘ ๒๖.๓๔ ๓๔.๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70.9, 71% 

29.1, 29% ยลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ย่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5) 



๒๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕.๑.๒ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  B - NET ม.๓  

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดส านักเขต 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาบาลี ๓๔.๐๐ ๓๑.๒๕ ๓๑๓๑ ๓๒.๑๑ 

(๒) ธรรมะ ๔๔.๖๗ ๓๐.๓๑ ๓๑.๗๕ ๓๓.๒๑ 

(๓) พุทธประวัติ ๓๔.๖๗ ๓๐.๔๗ ๓๐.๗๒ ๓๒.๓๖ 

(๔) วินัย ๓๗.๓๓ ๓๐.๓๑ ๓๐.๐๑  ๓๐.๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๑.๒๕ 

๒๐.๐๐ 
๒๓.๘๐ ๒๕.๘๕ 

๕๑.๒๕ 

๒๒.๖๑ 
๒๘.๓๗ ๓๐.๕๘ 

๔๑.๖๓ 

๒๐.๐๕ 

๒๖.๕๕ ๒๖.๓๔ 

๕๔.๒๙ 

๒๕.๔๖ 
๒๙.๘๙ 

๓๔.๓๘ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 

คะแนนเฉล่ีย สังกัดส านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน  O - NET ม.๓ 



๒๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ -สามารถแสดงกราฟ/แยนภูมิเปรียบเทียบ ยลสัมฤทธิ์ และ ยลการทดสอบทางการศึกษาในปีท่ีย่านมา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓๔.๐๐ 

๔๔.๖๗ 

๓๔.๖๗ 
๓๗.๓๓ 

๓๑.๒๕ ๓๐.๓๑ ๓๐.๔๗ ๓๐.๓๑ 
๓๑.๓๑ ๓๑.๗๕ ๓๐.๗๒ ๓๐.๐๑ ๓๒.๑๑ ๓๓.๒๑ ๓๒.๓๖ ๓๐.๕๖ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

ภาษาบาลี ธรรมะ พุทธประวัติ วินัย 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 

คะแนนเฉล่ีย สังกัดส านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  B - NET ม.๓ 



๒๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

 ๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

  ๑) ระดับคุณภาพ ดี 

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ยู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติโดยจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดมีกระบวน การพัฒนา
ยู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน กิจกรรมการจัดท าแบบฝึกทักษะเพื่อ
พัฒนาการอ่าน การคิด วิเคราะห์และการเขียน การประกวดเขียนเรียงความ การประกวดวาดภาพในวันส าคัญ 
และกิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการคิดจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามศักยภาพของยู้เรียน 
และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับยู้เรียน เน้น
เรื่องการอ่านออกของยู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนาให้ยู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ต้ังแต่
ระดับช้ันมัธยมศึกษาสถานศึกษาจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริม ยู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี มีการจัดการเรียนการ
การสอน โดยด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ยังมีการส่งเสริมยู้เรียนให้ 
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติยู้อื่น  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  สร้าง
ยลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวัน  

ยู้เรียนสามารถอ่านออกและเขียนคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละช่วงช้ัน  สามารถเขียนส่ือสาร
ได้  ท าให้นักเรียนบุคคลท่ีมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ 
รอบตัว มีทักษะการอ่านฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปล่ียน ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ท าให้ย่านเกณฑ์การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนส่ือความ การ
ทดสอบระดับชาติ รวมท้ังใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอยลงานโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และโครงการท่ีส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดจนมีห้องคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมท่ีจะให้นักเรียนสามารถใช้ค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ท าให้
รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ มีจิตสาธารณะ รักษาส่ิงแวดล้อม และด ารงตนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี   มีสุนทรียภาพ และรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  ตลอดจนการดูแลความสะอาด    
ของร่างกาย ยิวหนัง ฟัน ยม ฯลฯ และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  เช่น การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  และเข้าร่วมในวันส าคัญต่างๆ กับชุมชน  เช่น การร่วมกิจกรรมวันส าคัญของ   โดยจัดการจัด



๒๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

โครงการท่ีมีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนท้ังร่างกายและจิตใจได้แก่ โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด นักเรียนได้รับการยกย่อง และได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันทักษะ  ได้รับการ
สนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ  โดยทางโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง และตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาส่ิงแวดล้อม 
โดยการจัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  โดยมี
การเยยแพร่ข้อมูลยลด าเนินการให้ยู้เกี่ยวข้องได้รับทราบทางเอกสารรายงานประจ าปี  การประชุม
กรรมการบริหารโรงเรียน  เป็นต้น  

               (๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนบัสนุนผลการประเมินตนเอง 
-แยนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 
- รายงานยลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานส่งเสริมการเรียนรู้ ยกระดับยลสัมฤทธิ์ 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินยลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของยู้เรียนทุกระดับช้ัน 
- แบบสรุปรายงานการประเมินกิจกรรม กิจกรรมวันภาษาไทย  
- ภาพกิจกรรมการด าเนินโครงการทุกกิจกรรม เช่น ภาพถ่ายการทัศนศึกษาเย่ียมชมดูงาน  

       (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

  ๓.๑ จุดเด่น 
 ยลการจัดการศึกษาของโรงเรียน จุดเด่นในการพัฒนาได้แก่  นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ การ
เขียนส่ือสาร และการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี นักเรียนเป็นยู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ได้รับการฝึกและส่งเสริมให้มีวินัย มีความรับยิดชอบ มีความประหยัด มีความซื่อสัตย์
ต่อตนเองและยู้อื่น มีความเอื้อเฟื้อเย่ือแย่ เสียสละเพื่อส่วนรวม สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม มีภาวะยู้น า ยู้
ตามท่ีดี กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย มีสมรรถภาพทางร่างกายตามเกณฑ์   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพื่อน จิตใจร่าเริงแจ่มใสเข้า
กับเพื่อนได้ รู้จักดูแลตนเองซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นท่ีมีในนักเรียนโรงเรียน 

 ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
ระเบียบวินัยและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาปรับเปล่ียนในแนวทางท่ี

ถูกต้อง เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพความรู้ของยู้เรียน ซึ่งครูจะต้องด าเนินจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับนักเรียนต่อไป นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรองคิด 
สร้างสรรค์จินตนาการ คิดแก้ปัญหา ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ให้พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนให้มี
ความต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

 
 



๒๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

    ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 ๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ 
                ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน 
 ๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการทักษะการคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุยลประกอบการตัดสินใจ มี 
               การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุยล 
 ๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทางานเป็นทีม  
               เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ช้ินงานนวัตกรรม 
 ๔) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง  
                และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 ๕) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านความรู้      
                ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการเหมาะกับช่วงช้ัน 
 ๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในยลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานมีเจตคติท่ีดี    
                พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีคุณธรรม มีจริยธรรม เคารพในกฎกติกาสังคม 
 ๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสานึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
              เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมปิัญญาไทย 
 ๘) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม แสดงออกอย่าง 
                เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 ๓.๔ ข้อเสนอแนะ 
 จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนายลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของยู้เรียน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และยล
ประเมินระดับชาติ (O-net,) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ยลการจัดการศึกษาท่ีย่านมา โดยการ ศึกษาข้อมูล 

สารสนเทศจากยลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และจัด 
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแยน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพยู้เรียน มีการปรับแยนพัฒนา 
คุณภาพจัดการศึกษา แยนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ยู้รับยิดขอบ 
ด าเนินการพัฒนา ตามแยนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมิน ยลการด าเนินงาน และสรุปยลการด าเนินงานโดย ยู้บริหารมีการจัดโครงสร้างองค์กร โดยแบ่งเป็น ๔ 
ฝ่าย คือ งานวิชาการ แยนและงบประมาณงานบุคลากร และบริหารงานท่ัวไป มีคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา 
สถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรม โครงการ และการประเมินยลการด าเนินงานด้านต่างๆ รวมท้ังให้มีการ
เยยแพร่ยลงานของตนเองต่อสาธารณะ 

ยู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะยู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนายู้เรียน ใช้หลัก การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ใช้ข้อมูลยลการประเมินหรือยลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ   โดยยู้บริหาร
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาบุคลากร นิเทศภายใน  
ยู้บริหารให้ ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน  นอกจากนี้ยู้บริหารยังเป็นยู้ท่ีมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มี
การแสวงหาความรู้ ท่ีทันสมัย มีใจกว้าง รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของยู้ร่วมงาน เพื่อน าไปพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารงานให้มี ประสิทธิภาพและสถานศึกษาจัดองค์กรโครงสร้างบริหารเป็นระบบมีแยนกลยุทธ์
แยนปฏิบัติการประจ าปี ในการบริหารจัดการ สถานศึกษามีการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษาให้บริการชุมชน มีการจัดกิจกรรมการเรียน     การสอนและเสริมหลักสูตร สนอง
ความต้องการของยู้เรียนยู้บริหารมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการน าเสนอผลการ
บริหารด้วยเอกสารในการประชุมผู้ปกครอง กรรมการบริหารโรงเรียน 

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนบัสนนุผลการประเมินตนเอง 
- แยนปฏิบัติการโรงเรียน 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- รายงานยลการปฏิบัติงานประจ าปี 



๓๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

- รายงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- บันทึกและเอกสารการติดตาม ตรวจสอบ นิเทศภายใน 

    (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
  ๓.๑  จุดเด่น 
การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีทิศทางในการบริหาร   อีกท้ังนักเรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริมใน

ทุกๆด้าน   มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูยู้สอนมีการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินยล การด าเนินงาน จัดท ารายงานยลการจัดการศึกษา 
และใช้กระบวนการวิจัยในการรวมรวมข้อมูลในการการวางแยนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

  ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนควรจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการสถานศึกษาด้วยกัน และ
กับโรงเรียน ขอความร่วมมือของยู้มีส่วนเกี่ยวโยงในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข็มแข็ง มีส่วนร่วม
รับยิดชอบต่อยลการจัดการศึกษา และเยยแพร่ยลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆ ต่อสาธารณชนโดยจัดท า
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
   ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพทีย่กระดับให้สูงขึ้น 

๑) การบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์ตัวช้ีวัด 
๒) ส่งเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพยู้เรียนรอบด้าน 
๓) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
๔) พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
๕) จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมใช้งาน 

         ๓.๔ ข้อเสนอแนะ 
๑. เปิดโอกาสให้ยู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อความต้องการ

ของชุมชนท้องถิ่นและพัฒนายู้เรียนให้รอบด้านมากขึ้น 
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของยู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง

มีส่วนร่วมรับยิดชอบต่อยลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพ 
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๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ระดับคุณภาพ ดี  

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนมีความมุ่งมัน่การจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอันสูงสุด โดยส่งเสริมให้ครูจัดการ

เรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดทุกรายวิชารวมท้ังส่งเสริมให้นักเรียน  เรียนรู้โดยท าโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ จัด
รายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ยู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถโดยได้จัดกิจกรรมชุมนุม ตาม
ความสนใจของยู้เรียน มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน ายลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ โดยการจัดท าแยนการเรียนรู้ บันทึกหลังแยน จัดระบบดูแลช่วยเหลือยู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการสัมภาษณ์และเย่ียมบ้าน ให้การช่วยเหลือยู้ท่ีต้องให้ความช่วยเหลือในแต่ละช้ันเรียน 
     จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิด ในทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้และทุกช้ัน ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ได้ในระดับดี นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ท้องถิ่นของตนท าให้จักท้องถิ่นของมากขึ้น การนิเทศภายในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ท าให้ครูจัดท า
แยนการเรียนรู้ ท่ีเน้นยู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีการพัฒนาปรับเปล่ียนวิธีการสอนให้กับยู้เรียนให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจอย่างสูงสุด ระบบดูแลช่วยเหลือท าให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือในระดับต้น  

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนบัสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - แยนปฏิบัติการโรงเรียน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- รายงานยลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- แยนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นยู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ภาพกิจกรรม เช่น ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ภาพการจัดการเรียนการสอน 
- ป้ายนิเทศ ส่ือการเรียนการสอน 
- รายงานประเมินโครงการยกระดับยลสัมฤทธิ์ 

    (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 ๓.๑  จุดเด่น 

ครูได้รับการพัฒนาจนมีความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อจัดท าแยนการจัดการเรียนรู้ ท่ี
สอด คล้องกับบริบทในท้องถิ่น และเน้นยู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งได้ศึกษายู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการแก้ปัญหา
ด้านการเรียนและปัญหาด้านพฤติกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลาย ในการส่งเสริมพัฒนาให้ยู้เรียนมีทักษะ กระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหากระบวนการการ
สืบเสาะแสวงหาความรู้  มีการท าวิจัยในห้องเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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     ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
      ครูควรมีความต่ืนตัวในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียน และให้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ยู้เรียน  มีการท างานร่วมกันโดยย่านกระบวนการท างานท่ีมีระบบ มีความชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร 
หลักฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินได้ รวมท้ังการเยยแพร่ยลงานของ
ตนเองต่อสาธารณะ 

   ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพทีย่กระดับให้สูงขึ้น 
 ๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดยลประเมินยล  
 ๒) โครงการพัฒนาคุณภาพยู้เรียนสู่มาตรฐานวิชาการ  
 ๓) โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา  
 ๔) โครงการร่วมพัฒนายลสัมฤทธิ์กลุ่มโรงเรียน 
  ๕) กิจกรรมส าหรับนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนม ี
     ความรู้สูงขึ้นตามระดับช้ัน 
 ๖) ส่งเสริมให้ยู้เรียนได้พัฒนาทักษะและความสามารถเต็มตามศักยภาพและความสนใจสู่ความ 
               เป็นเลิศ 
  ๓.๔ ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแยนพัฒนาตนเองแต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของยู้เรียน นักเรียนมียัง
ขาดการติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรยีนเป็นรายบุคคล 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม 

 ๑. ระดับคุณภาพ ดี 

 ๒. น าเสนอขอ้มูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพยู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความต้องการ  การ

พัฒนาตามสภาพของยู้เรียน ยู้เรียนมีความกตัญญูต่อยู้มีพระคุณ มีวินัยในตนเอง มีความรับยิดชอบ  ซื่อสัตย์
สุจริต  ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ มีคุณลักษณะท่ีดีเป็นยู้น า ยู้ตามท่ีดี  มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม  ด้าน
คุณภาพยู้เรียนส่วนใหญ่ยังมียลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดค านวณ การ
ใช้เทคโนโลยี ทักษะการใช้ภาษาและส่ือสาร  ค่าเฉล่ียยลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น ท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ  กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรท่ีมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม ด้านการ
จัดการเรียนการสอน  มีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของยู้เรียน และยู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
การบูรณาการอาเซียนศึกษา โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีการนิ เทศติดตาม จัด
ให้มีการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแยนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แยนปฏิบัติ
การประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับยลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา ปรับโครงสร้างการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ยู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูยู้สอนจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  
ติดตามประเมินยล  การด าเนินงานและจัดท ารายงานยลการจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล  เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแยนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   ยู้บริหารมีความต้ังใจ   มุ่งมั่นใน
การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารจัดการ  สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การท างาน คณะกรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท โดยยึด
การมีส่วนร่วมของยู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
การศึกษา  มีการจัดท าแยนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ ท่ีเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาด าเนินงาน
ตามแยนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ตามแยนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
และ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีจุดเด่น คือ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษาอย่างชัดเจนและอย่างต่อเนื่อง  จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  ของสถานศึกษา ก าหนดค่าเป้าหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมท้ังจัดท าแยนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดให้มีการประเมินยลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามยลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดท ารายงานยลการประเมินตนเองส่งรายงานยลเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งในการประกัน
คุณภาพภายใน ได้ด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมของคณะครู ยู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา   มีการ
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วิเคราะห์ยลการประเมินคุณภาพภายใน วิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาสถานศึกษา โดยเน้นท่ียลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา       มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าท่ีติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้
นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้  ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแยนพัฒนาตนเอง ท่ีวางไว้ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปยลการด าเนินงาน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา  
           โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นยู้เรียนเป็นส าคัญโดยการเนิน
งานกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการยกระดับยลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ทักษะการคิด ใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ ครูท างานวิจัยในช้ันเรียน มีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ี
เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา จัดท าหลักสูตรจากความตอบสนองความต้องการ   
ตามความถนัด และตามศักยภาพของนักเรียน ครูมีการศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอน 
ครูการจัดการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นยู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมการวัดและประเมินยลตามสภาพจริง มีการน า
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียน  
      ในด้านการประเมินยลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ยู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการ
อ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้จักการวางแยนสามารถท างานร่วมกับยู้อื่นได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็นแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองและวิพากษ์ได้
อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์
จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ยู้เรียนรู้
และตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาดและมีประโยชน์ ยอมรับ
ในกฎกติกาของกลุ่มของสถานศึกษาของสังคม  รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ระหว่างวัยยู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความภูมิใจในท้องถิ่น และมี
ความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปเยยแพร่ให้กับคนท่ีสนใจได้รับทราบได้ นอกจากนั้นยังท า
ให้ยู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคม บนความแตกต่างท่ีหลากหลายอย่างมีความสุขและยังท าให้ 
ยู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตทางสังคม รู้จักวางตนให้อยู่ในสังคมได้ ป้องกันตนเองจากปัญหา
ภัยต่างๆรอบตัวได้เป็นอย่างดี และมีจิตใจท่ีอ่อนโยน มีความสุข และพร้อมท่ีจะให้ส่ิงท่ีดีต่อสังคมได้ ท้ังนี้ มียล
การด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ยู้เรียนอ่านหนังสือได้ อ่านหนังสือคล่อง รวมท้ัง
สามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน ยู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองยู้เรียนมี
ความกตัญญูต่อยู้มีพระคุณ มีวินัยในตนเอง มีความรับยิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า ท า
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กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ยู้เรียนสามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคมมีคุณลักษณะท่ีดีเป็นยู้น า ยู้ตามท่ีดี มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม  ด้านสุขภาวะท่ีดี
และมีสุนทรียภาพ   มีพัฒนาการทางกาย มีสมรรถภาพทางกายสมวัยและห่างไกลส่ิงเสพติด  แต่ก็มีจุดท่ีควร
พัฒนา คือ เร่งพัฒนา มารยาทการไหว้ การท าความเคารพยู้ใหญ่ การตรงต่อเวลา การรักษาสมบัติส่วนรวม 
การท้ิงขยะให้ถูกท่ี    การใช้ทรัพยากรด้านพลังงานให้เกิดความคุ้มค่า  ยู้เรียนส่วนใหญ่ขาดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์คิดค านวณ และกล่าวโดยสรุปมีจุดควรพัฒนาด้านต่างๆในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้ 
 ๑. ควรสนับสนุนกระบวนการวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา  
 ๒. ควรพัฒนากระบวนการนิเทศติดตามการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่องและ 
               สม่ าเสมอ 
 ๓. เปิดโอกาสให้ยู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนายู้เรียน 
 ๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของยู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง      
             มีส่วนร่วมรับยิดชอบต่อยลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรม 
 ๕. น าข้อเสนอแนะจากการประชุมยู้ปกครอง ภาคี ๔ ฝ่าย เครือข่ายยู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าฯ  
               คณะกรรมการสถานศึกษา และสมาคมยู้ปกครองและครูฯ มาปรับปรุงเป็นแนวทางในการพัฒนา 
 ๖. เยยแพร่และประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโรงเรียนย่านส่ือต่างๆ  
 ๗. ควรจัดกิจกรรมเพื่อให้ชุมชน ได้รับทราบยลการด าเนินงานของโรงเรียน ให้ต่อเนื่องและหลากหลาย  
 ๘. ยู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน  
 ๙. ตามโครงสร้าง การบริหารงาน ใช้ระบบการบริการจัดการด้วยรูปแบบ “ร่วมบริหารจัดการ”  
 ๑๐. ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน ห้อมคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดให้สมบูรณ์ สะอาด สวยงาม 
 ๑๑. ปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วมและจัดระบบการท าความสะอาดถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ 
 ๑๒. พัฒนาระบบไฟฟ้า ระบบเสียง และระบบการส่ือสารให้มีคุณภาพ 
 ๑๓. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 ๑๔. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น 
 ๑๕. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 ๑๖. ควรสร้างบรรยากาศด้านวิชาการในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนากระบวนการสอน  
 ๑๗. ควรมีการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพยู้เรียนอย่างต่อเนื่องในกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน 
          ๑๘. โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแยนพัฒนาตนเอง  
 ๑๙. ควรสร้างเครื่องมือให้นักเรียนมีการประเมินตนเองมีการติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนเป็น 
                 รายบุคคล 
 ๒๐. ควรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในยลการปฏิบัติงานของตน  
 ๒๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นยู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการทดสอบและแข่งขันความสามารถ 
               ทางวิชาการ/วิชาชีพ ในระดับโรงเรียนให้มากขึ้นและจัดอย่างต่อเนื่อง  
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 ๒๒. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกลุ่ม  
           ๒๓. น ายลการด าเนินงานของโครงการตา่งๆมาพัฒนา ปรับปรุง ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  ๒๔. ควรมีการรายงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อยู้บริหารอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

      ๓. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best Practices : เป็นนวัตกรรม  
-การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีความหลากหลาย 
-ยลสัมฤทธิ์ของการจัดรูปแบบการศึกษาท่ีเด่นชัด 
 

๔. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ด ี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  ด ี

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

ด ี

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ด ี
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ด ี
๕. ยลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ด ี
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีต่องานอาชีพ ด ี

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ด ี

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ด ี
๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ด ี
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ด ี

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพยู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเลิศ 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดีเลิศ 
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๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ด ี
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ย่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได้ 
ด ี

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด ี
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ด ี
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินยู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน ายลมาพัฒนายู้เรียน ด ี
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

ด ี

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา ด ี
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ภาคผนวก 
 

๑. ประกาศโรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา    เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  
     ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกนัคุณภาพในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะท างานรายงาน 
     ประจ าปีฯ  (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๓. หลักฐาน ข้อมูลส าคัญท่ีแสดงเกียรติยศและยลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักส าคัญในข้อ (๓) มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา  และมาตรตา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเยยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพ   คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมท้ังอัตลักษณ์และ
จุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา จึงปรับมาตรฐานการศึกษา  ของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของ
ยู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ยู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา  จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

 
    ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ กันยายน  พ .ศ . ๒๕๖๓ 
 
 

 

     (พระครูศรีปริยัติวรากร)                            (พระครูวิมลธรรมากร)                 
     ยู้อ านวยการโรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา                ประธานคณะกรรมการโรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 
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ฉบับลงวันที่ ๑๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 มาตรฐานการศึกษาข้ึนพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓  
ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของยู้เรียน 
          ๑.๑ ยลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของยู้เรียน 
                    ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของยู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของยู้บริหารสถานศึกษา  
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นยู้เรียนเป็นส าคัญ    
โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ยลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของยู้เรียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
                                              แลกเปล่ียน   ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
    ๕)  มียลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
    ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
   ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของยู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
             ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
       ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของยู้เรียนรอบด้านตาม 
                                                 หลักสูตรสถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
        ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 



๔๑ 
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        ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้          
                                                 อย่างมีคุณภาพ 
       ๒.๖  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
                                                จัดการเรียนรู ้
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
       ๓.๑  จัดการเรียนรู้ย่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
                                          ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
       ๓.๒ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
       ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
       ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินยู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน ายลมาพัฒนายู้เรียน 
       ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง  
                                          การจัดการเรียนรู ้
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ค าสั่งโรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 
ท่ี  ๙ /๒๕๖๔ 

เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
--------------------------------------- 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  หมวดท่ี ๖ มาตรฐาน ๔๗ ท่ีก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วย  ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  และมาตรา ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และเปิดเยยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  เพื่อรองรับการประกันคุณภาพนอกดังนั้น  เพื่อให้ระบบการประเมินมาตรฐานจาก
หน่วยงานภายนอก  จึงแต่งต้ังคณะท างาน ดังนี้ 
   ๑. พระครูวิมลธรรมากร                       ยู้ทรงคุณวุฒิ                                    ประธานกรรมการ 
   ๒.นายดาบต ารวจประยูร  บุญช่วย           ยู้แทนยู้ปกครอง                                      กรรมการ 
   ๓.นายสุบรรณ์  แสงสุดตา                     ยู้แทนครู                                               กรรมการ 
   ๔.นายเสรี   โสภาศรี                            ยู้แทนองค์กรชุมชน                                  กรรมการ 
   ๕.นายบริรักษ์   ประทีปเมือง                  ยู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 กรรมการ 
   ๖.นายสัจจธรรม   ศรีมันตะ                    ยู้แทนศิษย์เก่า                                        กรรมการ 
   ๗.พระครูสุตชัยวัฒน์                             ยู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                  กรรมการ 
   ๘.นายส าลี   ดอนอ่อนเบ้า                      ยู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ 
   ๙.นายวงศ์   วงศ์ค าสอน                        ยู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
   ๑๐.พระครูศรีปริยัติวรากร                      ยู้อ านวยการ                                  กรรมการ/เลขานุการ 
ให้ยู้ท่ีได้รับการมอบหมาย   ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา  ระดับศึกษาข้ันพื้นฐาน  (มัธยมศึกษา) แล้วสรุปรายงานประเมินตนเอง  เพื่อน ามา
วางแยนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  พร้อมรับการประเมินภายนอกจาก  ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต่อไป 
 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  ส่ัง ณ วันท่ี   ๑๙   เดือน เมษายน    พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                          
                                                                                           (พระครูศรีปริยัติวรากร) 
                                                                                 ยู้อ านวยการโรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 
 



๔๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

ภาพกิจกรรมต่างๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระเดชพระคุณหลวงพ่อยู้อ านวยการมอบย้าไตรให้แก่นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  
 
 
 



๔๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พระเดชพระคุณหลวงพ่อยู้อ านวยการให้โอวาทแก่นักเรียน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระเดชพระคุณหลวงพ่อยู้อ านวยการให้โอวาทแก่นักเรียน 
 
 
 



๔๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานราชการให้การอุปถัมภ์นักเรียนท่ีเรียนดี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวล าภู  ตรวจเย่ียมและให้ก าลังใจนักเรียน 
 
 
 



๔๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน 
 
 
 



๔๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทัศนศึกษาแหล่งโบราณคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 
 
 



๔๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวล าภู ตรวจเย่ียมสนามสอบปลายภาคเรียน  
 
 



๔๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมเข้าแถวก่อนเข้าช้ันเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอาหารกลางวัน 

 



๕๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

คณะผู้จัดท า 

ท่ีปรึกษา 
๑.   พระครูวิมลธรรมากร                                        ประธานกรรมการโรงเรียน 
๒.   นายวงศ์   วงศ์ค าสอน                                                       คณะกรรมการโรงเรยีน 

๓.   นายเสรี   โสภาศรี                                        คณะกรรมการโรงเรียน 

               

 

ผู้จัดท า 

๑.  พระครูศรีปริยัติวรากร      ยู้อ านวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวสุภาพรณ์    สุขันธ์                          กรรมการ 

๓. นายสุบรรณ์    แสงสุดตา                                                         กรรมการ 

๔.  นายจิรายุทธ   ดอนสีชา          กรรมการ/เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา      
 

 


