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     บันทึกการให้ความเหน็ชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ของโรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 
 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา  ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖4 เมื่อ วันที่ 9 เดือน
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของโรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยาแล้ว   เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงาน
ต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
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ค าน า 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑) ๓ 
มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนต่อ
ระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน
ได้รับทราบและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา ขอขอบคุณ คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกรูป ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 

 

 

   

โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 
ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
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บทสรุปของผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน 

         ชื่อโรงเรียน ธรรมนิเทศก์วิทยา  ที่อยู่ ๕๖๘ หมู่ ๑๓ ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย  
สังกัดส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ โทรศัพท ์๐๔๒-๘๕๓๑๐๗ 
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีจ านวนนักเรียน  ๗๘ รูป  โรงเรียน 
มีเนื้อที่  ๓ ไร่ ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน พระครูสุมนธรรมนาถ อายุ ๕๙ ปี  โทรศัพท์ ๐๖๑-๐๖๑๗๑๔๖  
E-mailtnw.boss@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท (กศ.ม.)  ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ 
เมื่อ 23 มีนาคม 25๕๐ รวม  ๑๕ ป ี

สภาพบริบทโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 

        โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยามีความมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามของสถานศึกษาโดย
ให้ความส าคัญกับการประพฤติปฏิบัติ ความประพฤติ ท่วงทีวาจา และกิริยามารยาทชองนักเรียนทุกรูป เพ่ือให้เกิด
เป็นจริยาวัตรที่ดีงาม ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนและมีอัตลักษณ์ คือ“ อาวาสดี  จามจุรีเด่น ” ซ่ึงมาจากการที่วัด
มีศาลาการเปรียญที่ใหญ่โตมีความงดงาม และมีต้นจามจุรีที่ใหญส่วยเด่นให้ร่มเงาแผ่กิ่งก้านสาขาสวยงาม ร่มรื่น 

การจัดการศึกษา 

        จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน (ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑) ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ
ผู้บริหารสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น  
จุดที่ควรพัฒนาข้อเสนอแนะและระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  

        โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีวัดเอราวัณพัฒนาราม  อ าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย เป็นเขตชุมชน
ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมที่สะดวก ประชาชน  ประมาณ 
70 %  ประกอบอาชีพท านา อีก 30% เลี้ยงปศุสัตว์ ,ท าไร่ ,ขายล็อตเตอรี่ มีการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ใช้ไว้บริโภคใน
ครัวเรือน เหลือจาก บริโภคจึงจะจ าหน่ายภายในท้องถิ่น เช่น ไก่ เป็ด  สุกรเป็นต้น          

ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

- ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
         สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการ
พัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร  การคิดค านวณ สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเหมาะสมกับระดับชั้น และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 
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- ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
        ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ 
ดี      สถานศึกษามีการวางแผน จัดท าโครงการออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  
ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานศึกษาด าเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดี โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 

- ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดี  วิเคราะห์ ออกแบบและ
จัดการ เ รี ยนรู้ ที่ เ ป็ น ไปตามความต้ องการของหลั กสู ตร  และบริ บทสถานศึกษา  พัฒนากิจกรรม  
การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการ
ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน  

หลักฐานสนับสนุนผลการด าเนินงาน 

-    ด้านผู้เรียน โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน หลักฐานสนับสนุนคือเอกสารวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น ชิ้นงานผลงานนักเรียน  สรุปรายงานประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์เขียน  
โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, B-Net และเกียรติบัตร
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลักฐานสนับสนุนคือบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมภิกษุสามเณรโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งประธานนักเรียน  โครงการวันส าคัญของชาติและ
ศาสนา  วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ วันออกพรรษา วันลอยกระทง วันพ่อแห่งชาติ วัน
รัฐธรรมนูญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 กิจกรรมวันไหว้ครู  โครงการส่งเสริมสุขภาพงานอนามัยสถานศึกษา   
บันทึกกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง 

-     ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมแีผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  เอกสารสารสนเทศ โครงการพัฒนากลุ่มงานทั่วไป โครงการส่งครูเข้าอบรม  โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)  โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
โครงการอาหารกลางวัน 

-     ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนมแีผนพัฒนาการศึกษา  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังการสอน กิจกรรมประกวดห้องเรียน  กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมชุมนม แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
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ซึ่งมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ใน : ระดับคุณภาพดี 

- จุดเด่น 

 สถานศึกษามีทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถน ามาใช้จัดการเรียนรู้ได้เช่น  มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  ห้อมสมุดโรงเรียน  มีโรงฉันภัตตาหาร  มีสระน้ าหนองนกยูง มีพ้ืนที่ส าหรับท าเกษตร และมีแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกที่น่าสนใจ เช่น  ถ้ าเอราวัณ    โครงการบ้านเล็กในปลาใหญ่   นักเรียนมีจริยวัตรงาม ตรงตามอัต-
ลักษณ์ของสถานศึกษา  คือสามารถปฏิบัติตนเป็นศาสนทายาทที่ดีได้ นุ่งหุ่มครองผ้าได้เป็นปริมณฑล และมี
มารยาทที่สุภาพ  เรียบร้อย 

-  จุดควรพัฒนา 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
     2.  ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net)และผลสัมฤทธิ์ระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา(B-net)  
     3.  ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนือง 
 4.  เพ่ิมทักษะเกี่ยวกับอาชีพเพ่ือการด ารงชีวิตเมื่อเรียนจบช่วงชั้น 
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนท า MOU กับนักเรียนเพ่ือก าหนดเป้าหมายในการเรียนแต่ละกลุ่มสาระโดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้สึกสนุกและอยากเรียนมากขึ้นและส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นด้วย  
 2.  จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ  
วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาด้านพระพุทธศาสนา 

3. จัดท าแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเรียนและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพ่ือเกิดความรู้ 
และทักษะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. ส่งเสริมกิจกรรมฝึกอาชีพให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงเพ่ือเกิดการเรียนรู้และมีความคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาได้ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี และ 

-   จุดเด่น 

สถานศึกษามีการน าผลการประเมินรอบสอง  จาก สมศ.  และการประกันคุณภาพภายในจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดมาวางแผน  จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา   
มีการท าข้อตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
บริหารคุณภาพ (PDCA)   ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
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- จุดควรพัฒนา 

        1. การพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        2.  โรงเรียนปรับภูมิทัศน์โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ ตามเอกลักษณ์ของ 
             สถานศึกษา 
        3.  มีโครงการพัฒนาอาคารเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
        4.  ส่งเสริมให้ครูได้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ มีการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา 
        5.  จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

1. ผู้บริหารและครูท า ข้อตกลง(MOU)ร่วมกันเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและมีกิจกรรมสร้าง
ขวัญก าลังใจเป็นเกียรติบัตรและยกย่องในแต่ละปีการศึกษา   

2. โรงเรียนมีการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการท าเป็นโครงการและต้องคัด
แยกขยะ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีดี มีการส ารวจ  

3. มีการส ารวจเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

4. จัดให้มีโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
 5. มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน เช่น การท าเว็บไซต์โรงเรียน มีเฟสบุ๊คโรงเรียน 
มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียนเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 
  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- จุดเด่น 

   ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการ
คิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- จุดควรพัฒนา 

1.  จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้การคิดผ่านการปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาโดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
 3.  โรงเรียนจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพของครู มีการบริหารจัดการห้องเรียนเชิงบวก 
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- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ

สามารถออกแบบนวัตกรรมต่อยอดได้ เช่น  การทดลองวิทยาศาสตร์  การฝึกปฏิบัติงานช่าง งานบ้าน งานเกษตร  
2.  จัดให้มีโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกเพ่ือให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ได้

ประสบการณ์ตรง และสนุกกับการเรียนรู้  
3. จัดให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของ

โรงเรียนและอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
 

๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น : 

๑) แผนปฏิบัติงานที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

๒) แผนปฏิบัติงานที่ ๒  พัฒนาค่านิยมอันดีงามชองผู้เรียนตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

๓) แผนปฏิบัติงานที่ ๓  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๔) แผนปฏิบัติงานที่ ๔  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

         ลงชื่อผู้รายงาน 

              (  พระครูสุมนธรรมนาถ ) 

                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมนิเทศวิทยา  

        วันท่ี  5  เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
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ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.ข้อมูลทั่วไป 

 ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา  รหัสสถานศึกษา 7042090704  
ที่ตั้งวัดเอราวัณพัฒนาราม เลขท่ี 568  หมู่ที่ 13 ต าบล ผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 
รหัสไปรษณีย์ 42220 โทรศัพท์ 042-853107 โทรสาร 042-853107 Email: 
tnw_042853107@hotmail.com  สังกัดส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ , 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ถึงระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ จ านวน ๖ ห้องเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   มีจ านวนนักเรียน ๗๘ รูป โรงเรียนมีเนื้อที่ ๓ ไร่ 
 
ประวัติโดยสังเขป 

          โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยาได้รับอนุญาตจากกองศาสนศึกษา  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการให้
เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ
ศึกษา  ตามหลักสูตรกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2520  
พุทธศักราช  2533  ชื่อว่าโรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา  สถานที่ท าการสอนใช้บริเวณวัดเอราวัณพัฒนาราม  
ระยะแรกมีการ  ก่อสร้างอาคารชั่วคราว  3  ห้องเรียน 

       เริ่มด าเนินการสอนภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา   2534  วันที่  16  พฤษภาคม   พุทธศักราช  2534  มี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  43  รูป  2  ห้องเรียน  ครู-อาจารย์  จ านวน  12 รูป / คน สภาพ
ปัจจุบัน  โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา  ตั้งอยู่ในวัดเอราวัณพัฒนาราม  บ้านเอราวัณ  ต าบลผาอินทร์แปลง  อ าเภอ
เอราวัณ  จังหวัดเลย  มีอาคารเรียนและอาคารต่าง ๆ ดังนี้  คือ  อาคารชั่วคราว  จ านวน  1  หลัง อาคารเรียน 3  
ชั้น จ านวน 1 หลัง   กุฏิ  ที่พักนักเรียน  จ านวน  6 หลัง 

สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  

       ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนขนาดใหญ่   มีประชากรประมาณ  37,903  คน  
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  ตลาดสดเทศบาลผาอินทร์แปลง เทศบาลต าบลผาอินทร์แปลงร้านค้า
ธุรกิจ   บ้านเรือน  ศาลปู่ - ย่า   เป็นต้น   อาชีพหลักของชุมชน  คือ   ท าการเกษตรกรรม คือ  
ยางพารา อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ    ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป      คือ  บุญประจ าเดือน   6 เดือน   ประเพณีบุญบั้งไฟ  
      ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ  ม.3 - ม.6 อาชีพหลัก  คือ เกษตรกรรม  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ    ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี    84,500   บาท 
     ๓)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้  อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนจากชุมชน  ผู้น าชุมชน   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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โครงสร้างการบริหาร 

โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน  ได้แก่ ๑. ด้านการบริหารวิชาการ  
๒. ด้านการบริหารงบประมาณ  ๓. ด้านการบริหารงานบุคคล  ๔. ด้านการบริหารทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ School – Based  Management : SBM หรือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

ด้านการบริหารทัว่ไป ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารวชิาการ 

(1) การด าเนินงานธุรการ 
(2) การประสานและพัฒนา เครือข่าย

การศึกษา 
(3) การจัดระบบการบริหารและ

พัฒนาองค์กร 
(4) การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 
(5) การดูแลอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดล้อม 
(6) การรับนักเรียน 
(7) การส่งเสริมและประสานงาน

การศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย 

(8) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(9) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
(10) การส่งเสริมสนับสนุนและ

ประสานงานการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบัน สังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

(11) งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ี
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 

(12) งานบริการสาธารณะ 
 

 

 

 

(1) การจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 
(3) การตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผลและรายงานผลการ
ใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

(4) การระดมทรัพยากรและ  การ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 

(5) การบริหารการเงิน 
(6) การบริหารบัญชี 
(7) การบริหารพัสดุและ ครุภัณฑ ์
 

 

 

 

(1) การวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 

(2) การสรรหาและการบรรจุ แต่งต้ัง 
(3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ 
(4) วินัยและการรักษาวินัย 
(5) การออกจากราชการ 
(6) การลาทุกประเภท 
(7) การประเมินผลการปฏิบัติงานและ

หมายเหตุประจ าวัน 
(8) การส่งเสริมสวัสดิการบุคคล 
(9) การพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
(10) การจัดระบบและการจัดท า

ทะเบียนประวัติ 
(11) งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
(12) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(13) การจัดระบบการควบคุมใน

หน่วยงาน 
(14) งานส่งเสริมงานกิจการ    นักเรียน 

 
 

 

 

 

(1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(2) การพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ 
(3) การวัดผลประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน 
(4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
(5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยี 
(6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
(7) การนิเทศการศึกษา 
(8) การแนะแนวการศึกษา 
(9) การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
(10) การส่งเสริมความรู้ด้าน   วิชาการ

แก่ชุมชน 
(11) การประสานความร่วมมือในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
(12) การส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่บุคคล   ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น
ท่ีจัดการศึกษา 

(13) งานพัฒนาระบบและ เครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 

(14) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(15) งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(16) งานบรรณารักษ์ 
   

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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๖. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์   และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามของสถานศึกษา  พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพ  และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมและทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีค่านิยมที่ดีงามตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

3. ส่งเสริมบุคคลากรให้ได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. จัดโครงสร้างการบริหารองค์กรโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ 

เป้าหมายของโรงเรียน  (School Goal) 

๑. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๒. ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๓. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๔. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

“ จริยวัตรงาม  ” 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

“ อาวาสดี  จามจุรีเด่น ” 
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๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ที ่ ชื่อ อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขาวิชา 
ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมายเหตุ 

๑ พระกวีธรรมนิเทศก์ ๗๐ ผู้จัดการ ป.ตรี พธ.บ. ผู้บริหารโรงเรียน  
๒ พระครูสุมนธรรมนาถ ๕๙ ผู้อ านวยการ ป.โท กศ.ม. ผู้บริหารโรงเรียน  
๓ นายวัชระ  อุ่นแก้ว ๔๔ รองผู้อ านวยการ ป.ตรี วท.บ. ม.๑/วิทยาศาสตร์  
๔ นายปุณณวิช สิมมะลี ๔๑ รองผู้อ านวยการ ป.ตรี ศน.บ. คณิตศาสตร์  
๕ นายนภสินธุ์  สายมาศ ๔๔ ครูประจ าการ ป.ตรี บธ.บ. ม.๓/สังคมศึกษา  
๖ นายจิรวัฒน์  ชัยมาตร ๔๑ ครูประจ าการ ป.ตรี ศน.บ. ม.๕/ภาษาไทย  
๗ นางพราวพิไล  ค าดี ๔๓ ครูประจ าการ ป.ตรี ค.บ. ม.๖/วิทยาศาสตร์  
๘ นางกฤษณา  นามสีพันธ์ ๓๙ ครูประจ าการ ป.ตรี บธ.บ ม.๒/การงานอาชีพ  
๙ นางสาวกุลิสรา  บุญกันฑ์ ๓๘ ครูประจ าการ ป.ตรี ศศ.บ. ม.๕/ภาษาอังกฤษ  

๑๐ พระมหาสมภาร พันจันทึก ๔๕ ครูประจ าการ ป.ตรี พธ.บ. ม.๒/ภาษาบาลี  
๑๑ พระวิทยา  ญาณวโร ๔๐ ครูประจ าการ ปวส. ช่างไฟฟ้า ม.๓/วิชาธรรม  
๑๒ พระมหาประเมือง วรบัณฑิต ๔๕ ครูบาลี ป.ตรี พธ.บ ภาษาบาลี  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

1, 9%

10, 83%

1, 8%

ต่ ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
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๓. ข้อมูลนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 ๓.๑  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งหมด  78 รูปแยกเป็น 

 

ชั้น 

จ านวน 

วันที่
จัดการ

เรียนการ
สอน 

รายการ 

 

หมายเหตุ 

จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวน
ห้องเรียน
(ห้อง) 

จ านวนคร ู

รูป/คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 200 25 1 1  

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 200 20 1 2  

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 200 4 1 2  

รวม 200 49 3 5  

รวมทั้งสิ้น 200 49 3 5  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 200 21 1 1  

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 200 5 1 1  

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 200 3 1 1  

รวม 200 29 3 3  

รวมทั้งสิ้น 200 78 3 3  

 

 ๓.๒ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

ที ่ ระดับการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

(รูป) 
คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 4 4 100 %  
๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 3 3 100 %  
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๓.๓ ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 ๓.4 ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที ่ รายการ จ านวน 

๑. ห้องเรียนทั้งหมด  6 

๒. ห้องประชุม 1 

๓. ห้องพยาบาล 1 

๔. ห้องปฏิบัติการ (ห้องคอม,ห้องเรียนอัจฉริยะ)  1 

๕. ห้องสมุด 1 

๖. ห้องวิชาการ 1 

๗. หอ้งบริหารงานทั่วไป 1 

๘. ห้องการเงินและงบประมาณ 1 

9. ห้องสุขา 6 

10. อาคารเรียนหลังเก่า( ใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ชั่วคราว) 1 

 ๓.5 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๓ 

  ๓.5.๑ แหล่งเรียนรู้ภายใน 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง 
(๑) 
(๒) 
(๓) 
 
(๔) 

แหล่งความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 
แหล่งความรู้ทางสื่อวัสดุ ห้องสมุดโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
แหล่งให้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
อาหาร 

โรงฉันภัตตาหาร ตลอดปีการศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ แปลงเกษตรโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
(5) ปฏิมากรรมลอยตัวด้ายศิลปะ อุโบสถ ตลอดปีการศึกษา 
(6) สถาปัตยกรรมภาพวาด ศาลา ตลอดปีการศึกษา 
(7) การรักษาพยาบาล ห้องพยาบาล ตลอดปีการศึกษา 
(8) สระน้ าหนองนกยูง สระน้ าหนองนกยูง ตลอดปีการศึกษา 

  ๓.5.๑ แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง 
(๑) 
(๒) 

แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ถ้ าเอราวัณ 1 
ต้นแบบการใช้ชีวิตแบบพอเพียง บ้านเล็กในป่าใหญ่ 1 
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๓.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

๓.6.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ตารางสรุปผลสัมฤทธิร์ายป ี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระ จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ผลการเรียน นักเรียน 
ร้อยละ 

การเรียนรู ้ นักเรียน ๔ ๓.๕๐ ๓ ๒.๕๐ ๒ ๑.๕๐ ๑ ๐ ร มส. เฉลี่ย ที่ได้๓ขึ้นไป 

๑. ภาษาไทย 49 8 5 14 5 2 10 5 - - - 2.61 27 55.10 

๒. คณิตศาสตร ์ 49 1 6 6 6 5 8 17 - - - 1.98 13 26.53 

๓. วิทยาศาสตร ์ 49 2 7 9 5 7 10 9 - - - 2.17 18 36.73 

๔. สังคมศึกษาฯ 49 2 10 14 8 5 8 2 - - - 2.51 26 53.06 

๕. สุขศึกษาฯ 49 5 8 15 4 8 5 4 - - - 2.66 28 57.14 

๖. ศิลปะ 49 5 9 12 3 10 5 5 - - - 2.60 26 53.06 

๗.การงานอาชีพฯ 49 8 13 12 5 7 3 1 - - - 2.97 33 67.35 
๘.ภาษาต่าง
อังกฤษ 49 3 7 10 6 10 7 6 - - - 2.84 20 40.82 

๙. ภาษาบาล ี 49 2 8 13 6 9 5 4 - - - 2.44 23 46.94 

๑๐.ธรรมวินยั 49 5 10 14 5 7 4 3 - - - 2.70 29 59.18 

๑๑.ศาสนปฏิบัต ิ 49 8 10 11 10 6 3 1 - - - 2.91 29 59.18 

รวม 539 49 93 130 63 76 68 57       28.40 272 555.10 

เฉลี่ย/ร้อยละ 100 9.09 17 24 12 14 13 11       2.58 5.55 50.46 
 

 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 50.46 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) 49.54 

50.46%49.54%

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต ่า (1) ถึงค่อนข้างดี 
(2.5)
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๓.๖.๒ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิร์ายป ี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ผลการเรียน นักเรียน 
ร้อยละ 

นักเรียน ๔ ๓.๕๐ ๓ ๒.๕๐ ๒ ๑.๕๐ ๑ ๐ ร มส. เฉลี่ย ที่ได้๓ขึ้นไป 

๑. ภาษาไทย 29 3 6 6 3 5 2 4 - - - 3.29 15 51.72 

๒. คณิตศาสตร ์ 29 1 3 5 4 6 8 2 - - - 2.26 9 31.03 

๓. วิทยาศาสตร ์ 29 2 3 7 2 5 4 6 - - - 2.29 12 41.38 

๔. สังคมศึกษาฯ 29 2 4 9 5 5 2 2 - - - 2.43 15 51.72 

๕. สุขศึกษาฯ 29 3 2 10 2 5 3 4 - - - 2.50 15 51.72 

๖. ศิลปะ 29 2 5 8 2 4 5 3 - - - 2.52 15 51.72 

๗. การงานอาชีพฯ 29 7 7 5 2 3 3 2 - - - 2.93 19 65.52 

๘. ภาษาต่างอังกฤษ 29 3 3 6 5 3 2 7 - - - 2.86 12 41.38 

๙. ภาษาบาล ี 29 4 5 8 3 2 2 5 - - - 2.66 17 58.62 

๑๐. ธรรมวินัย 29 5 5 8 3 3 2 3 - - - 2.79 18 62.07 

๑๑. ศาสนปฏิบตั ิ 29 6 5 7 2 5 2 2 - - - 2.84 18 62.07 

รวม 319 38 48 79 33 46 35 40       29.38 165 568.97 

เฉลี่ย/ร้อยละ 100 11.91 15 25 10 14 11 13       2.67 3.37 51.72 
 

 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

 

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 51.72 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) 48.28 

51.72, 
52%

48.28, 48%

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต ่า (1) ถึงค่อนข้างดี 
(2.5)
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4. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

4.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 4.๑.๑ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O - NET ม.๓  

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด
ส านักงานพระพุทธฯ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาไทย 37.19 51.22 41.63 54.29 
(๒) คณิตศาสตร์ 13.00 24.44 20.05 25.46 
(๓) วิทยาศาสตร์ 22.50 29.19 26.55 29.89 
(๔) ภาษาอังกฤษ 23.13 31.55 26.34 34.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

37.19

13

22.5 23.13

51.22

24.44

29.19
31.55

41.63

20.05

26.55 26.34

54.29

25.46

29.89

34.38

แผนภูมิแสดง
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

O - NET ม.๓
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลี่ย สงักดัเขต คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ
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 4.๑.๒ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ม.๖  

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด
ส านักงานพระพุทธฯ 

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
ระดับประเทศ 

(๑) วิชาภาษาไทย 28.00 40.69 32.04 44.36 
(๒) วิชาคณิตศาสตร์ 23.96 23.02 17.50 26.04 
(๓) วิชาวิทยาศาสตร์ 20.33 30.38 25.36 32.68 
(๔) วิชาสังคมศึกษาฯ 25.33 34.26 30.55 35.93 
(๕) วิชาภาษาอังกฤษ 21.67 26.04 22.22 29.94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมฯ ภาษาองักฤษ

28

23.96
20.33

25.33
21.67

40.69

23.02

30.38
34.26

26.04

32.04

17.5

34.26
30.55

22.22

44.36

26.04 26.04

35.93

29.94

แผนภูมิแสดง
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน O - NET ม.6

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลี่ย สงักดัเขต คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ
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 4.๑.๓ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา B- NET ม.๓  

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด
ส านักงานเขต 

คะแนน เฉลี่ ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาบาลี 31.50 30.08 31.10 32.11 
(๒) ธรรมะ 26.00 32.60 31.75 33.21 
(๓) พุทธประวัติ 27.50 30.81 30.72 32.36 
(๔) วินัย 27.00 30.04 30.01 30.56 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาลี ธรรมะ พทุธศาสนา วินยั

31.5
30.08 31.1 32.113

26

32.6 31.75
33.21

27.5

30.81 30.72
32.36

27
30.04 30.01 30.56

แผนภูมิแสดง
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)ม.๓
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลี่ย สงักดัเขต คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ
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 4.๑.๔ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา B- NET ม.๖  

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด
ส านักงานเขต 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาบาลี 14.67 35.77 34.67 37.17 
(๒) ธรรมะ 21.33 32.00 31.72 3345 
(๓) พุทธประวัติ 27.33 38.87 37.57 41.04 
(๔) วินัย 33.33 37.26 37.88 38.91 

 

 

 

หมายเหตุ -สามารถแสดงกราฟ/แผนภูมิเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ และ ผลการทดสอบทางการศึกษาในปีที่ผ่านมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาลี ธรรมะ พทุธศาสนา วินยั

14.67

21.33

27.33

33.33
35.77

32

38.87
37.26

34.67

31.72

37.57 37.8837.17

33.45

41.04

37.91

แผนภูมิแสดง
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ม.๖
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลี่ย สงักดัเขต คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ



21 
 

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา   
 

ส่วนที่ ๒ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

  ๑) ระดับคุณภาพ ดี  

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   

  โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา  มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครู
จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร  ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
เช่นการเรียนผ่านกิจกรรมโครงงาน  การใช้สื่อเทคโนโลยีในการช่วยสอน ให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าขอมูลผ่าน
เทคโนโลยีมือถือ จัดท าโครงการต่างๆ เช่น โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสอบสนามหลวง โครงการ
เลือกตั้งประธานนักเรียน โครงการวันส าคัญของชาติและศาสนา โครงการร าลึกสุนทรภู่ เน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในทุกกิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออกทางด้านสติปัญญาและพฤติกรรม  และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมภิกษุสามเณร  กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์เข้าแถวหน้า
เสาธง กิจกรรมชุมนุม  โดยมุงหวังให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

(๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    ด้านผู้เรียน โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน หลักฐานสนับสนุน  คือ  เอกสารวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น ชิ้นงานผลงานนักเรียน  สรุปรายงานประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง   โครงการร าลึกสุนทรภู่   รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, 
B-Net และเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลักฐานสนับสนุน 
คือบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมภิกษุสามเณร โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งประธานนักเรียนมีสภานักเรียน   
โครงการวันส าคัญของชาติและศาสนา  กิจกรรมวันไหว้ครู  โครงการส่งเสริมสุขภาพงานอนามัยสถานศึกษา   
บันทึกกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง 

 (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

3.1 จุดเด่น 

  สถานศึกษามีทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถน ามาใช้จัดการเรียนรู้ได้   เช่น   
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้อมสมุดโรงเรียน  มีโรงฉันภัตตาหาร  มีสระน้ าหนองนกยูง มีพื้นท่ีส าหรับท าแปลง
เกษตร และมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่น่าสนใจ เช่น  ถ้ าเอราวัณ    โครงการบ้านเล็กในปลาใหญ่   นักเรียนมี 
จริยวัตรงาม ตรงตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  คือสามารถปฏิบัติตนเป็นศาสนทายาทที่ดีได้ นุ่งหุ่มครองผ้าได้
เป็นปริมณฑล และมีมารยาทที่สุภาพ  เรียบร้อย 
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 3.2 จุดควรพัฒนา 
  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
     2.  ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net)และผลสัมฤทธิ์ระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา(B-net)  
      3.  ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนือง 
  4.  เพ่ิมทักษะเกี่ยวกับอาชีพเพ่ือการด ารงชีวิตเมื่อเรียนจบช่วงชั้น 
     3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนท า MOU กับนักเรียนเพ่ือก าหนดเป้าหมายในการเรียนแต่ละกลุ่มสาระโดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้สึกสนุกและอยากเรียนมากขึ้นและส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นด้วย  
 2.  จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ  
วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาด้านพระพุทธศาสนา 

3. จัดท าแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเรียนและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพ่ือเกิดความรู้ 
และทักษะตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. ส่งเสริมกิจกรรมฝึกอาชีพให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงเพ่ือเกิดการเรียนรู้และมีความคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาได้ 
3.4 ข้อเสนอแนะ 
     1.  ผู้เรียนควรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
     2.  ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนือง 
     3.  ควรเพิ่มทักษะในการแสวงหาความรู้ 
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 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) ระดับคุณภาพ ด ี

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   

 วิธีการพัฒนา  เ พ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ในโรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้
ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา   

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมแีผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติ
การประจ าปี  เอกสารสารสนเทศ โครงการพัฒนากลุ่มงานทั่วไป โครงการส่งครูเข้าอบรม  โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)  โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
โครงการอาหารกลางวัน 
 

  (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

   ๓.๑  จุดเด่น 

สถานศึกษามีการน าผลการประเมินรอบสอง  จาก สมศ.  และการประกันคุณภาพภายในจาก
หน่วยงานต้นสังกัดมาวางแผน  จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา  มีการท าข้อตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)   ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดเป็นไปตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

           3.2 จุดควรพัฒนา 

          1. การพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        2.  โรงเรียนปรับภูมิทัศน์โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ 
                           ตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
                      3.  มีโครงการพัฒนาอาคารเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                      4.  ส่งเสรมิให้ครูได้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ มีการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา 
                      5.  จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
1. ผู้บริหารและครูท า ข้อตกลง(MOU)ร่วมกันเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและมีการ

ให้ขวัญก าลังใจเป็นเกียรติบัตรหรือโบนัสในแต่ละปีการศึกษา   
2. โรงเรียนมีการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการท าเป็นโครงการ

และต้องคัดแยกขยะ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี มีการส ารวจ  
3. มีการส ารวจเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและเอ้ือต่อการ

จัดการเรียนการสอน 
4. จัดให้มีโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 

 5. มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน เช่น การท าเว็บไซต์ของโรงเรียน  
และมีเฟสบุ๊คโรงเรียน มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียนเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 
 

๓.๔ ข้อเสนอแนะ 
           โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจนการจัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนและรายงานผลการประชุมต่อ 
หน่วยงานต้นสังกัด  และการบริหารจัดการขยะของสถานศึกษา  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑) ระดับคุณภาพ ดี 

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   

           โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนา  
สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดท า  
หน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรี ยนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัด
ป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียน 
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอน  
ที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง และได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการ
วิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

-     ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังการสอน กิจกรรมประกวดห้องเรียน  กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมชุมนม แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

    (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

 ๓.๑  จุดเด่น 

              ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

 ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
  1.  จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้การคิดผ่านการปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน       

                          ชีวิตประจ าวันได้ 
   2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาโดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
  3.  โรงเรียนจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพของครู มีการบริหารจัดการห้องเรียนเชิงบวก 
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      ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ  

สามารถออกแบบนวัตกรรมต่อยอดได้ เช่น  การทดลองวิทยาศาสตร์  การฝึกปฏิบัติงานช่าง งานบ้าน งานเกษตร  
2.  จัดให้มีโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกเพ่ือให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ได้

ประสบการณ์ตรง และสนุกกับการเรียนรู้  
3. จัดให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของ

โรงเรียนและอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเ พ่ือการสื่อสาร  
 

๓.๔ ข้อเสนอแนะ 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม 

๑. ระดับคุณภาพดี 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี โดยผลการประเมิน
รายมาตรฐาน ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี  

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี  

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี  

 ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนอยู่ ในระดับดี พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นผู้ เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1ด้าน
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีสถานศึกษามีการ
วางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการ
ปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดี  วิเคราะห์ ออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ที่ เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม  
การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการ
ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน  

 ๒. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการใน
รูปแบบของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖3 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดี 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดี 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 

๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดี 

๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีต่องานอาชีพ 

 

ดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดีเลิศ 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเลิศ 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเลิศ 

๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดี 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดี 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดี 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

ดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
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 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได้ 

ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนรู้ 

ดี 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
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ภาคผนวก 

๑. ประกาศโรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  

๒. ค าสั่งคณะท างานรายงานประจ าปีฯ (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

3. ภาคผนวกรูปภาพ  ด้านคุณภาพผู้เรียน  การบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน   
              ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  

4.สรุปผลโครงการติดตามคุณภาพการศึกษาโดย คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเลย (คศจ) 

.  
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ประกาศโรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
..................................................................... 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้
ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม 
๒๕๕๙ โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยาและปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ใน
การประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. ๒563 

 

 

(พระครูสุมนธรรมนาถ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 
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ประกาศโรงเรียนธรรมนิเทศก์วทิยา 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2563 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น  
เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  72  

ดี 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  75 

ดี 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  85 ดีเลิศ 

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  77 ดี 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  65 ดี 

๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  77 ดี 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  90  

ดีเลิศ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  85  ดีเลิศ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  85  ดีเลิศ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  75  ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดี 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  75 ดี 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  77 ดี 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

 2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่าง  
        เป็นรูปธรรม  เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  77 

ดี 

 2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  77 

ดี 

 2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  75 ดี 

 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  77 

ดี 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  77 

ดี 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  75 ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  75  ดี 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น   เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  75  ดี 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ  
และมีประสิทธภิาพ  เป้าหมายความส าเร็จร้อยละ  72 

ดี 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ. ๒563 

 

 

ลงช่ือ        ลงช่ือ    

           ( พระครูกวีธรรมนิเทศ )                                            (พระครูสมุนธรรมนาถ)                
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                             ผู้อ านวยการโรงเรยีนธรรมนเิทศก์วิทยา      

 

 



34 
 

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา   
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ประกาศโรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 

เรื่อง    ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนธรรมนิเทกศ์วิทยา 

เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
---------------------------------------------------- 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพไทยและการศึกษาในอนาคตรวมทั้ง  อัต
ลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา ดังนั้น เพ่ือความเป็นเอกภาพและเพ่ือให้การ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษามี
ทิศทางไปสู่เป้าหมายเดียวกันอันจะท าให้สถานศึกษามีคุณภาพใกล้เคียงกัน จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาขึ้น  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ที่ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 ทั้งนี้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่   15  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕63  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนธรรม
นิเทศก์วิทยา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือใช้เป็นหลักในการพัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุน ก ากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕63 

   

 

(พระครูกวีธรรมนิเทศก์)      (พระครูสมุนธรรมนาถ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมนเิทศก์วิทยา  
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โครงการวันส าคัญของชาติและศาสนา  

 
 

กิจกรรมวันไหว้ครู 
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กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 
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กิจกรรมเลือกชุมนุม 
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โครงการส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 
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โครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน 
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โครงการอบรมช่างสิบหมู่สู่หลักท้องถิ่น  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์ จ.ขอนแก่น 
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คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเลย (คศจ) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 
เพ่ือติดตาม ก ากับ นโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย   

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 
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โครงการอบรม “การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย สู่การปฏิบัติ” 
ในวันพุธ วันที่   ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมใบค า ๓ โรงแรมใบบุญแกรนด์ ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
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โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาฐานสมรรถนะส าหรับพระสอนศิล
ธรรม” มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเลยหลง จังหวัดเลย 

 ระว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2564 
ณ ห้องประชุมใบค า ๓ โรงแรมใบบุญแกรนด์ ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
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รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา   
 

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างข้อสอบมาตรฐาน” 
ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 
 

     
 

       

 

 


