
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม 
                            ต าบล ภูเวียง อ าเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักเขตกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ เขต ๗ 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ/มหำเถรสมำคม 

 

 

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
(Self - Assessment Report : SAR) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 



บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ของโรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 

ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 

  
 มติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ เม่ือวันที่  ๒๕  
เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๓  ของโรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์ แล้ว     
 

          เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
 

       (ลงชื่อ)      
                  (   พระครูสารพัฒนาทร  ) 

                    ประธานคณะกรรมการโรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์ 
 
 
 
 

     (ลงชื่อ)      
                  (   พระครูสารพัฒนาทร  ) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคระห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑) ๓ 
มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นตามแผน และตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
แผน ต่อระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
สาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์ ขอขอบคุณ คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกรูป ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 

 

 

   
         โรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์ 

ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 

  



สารบัญ   
 

เรื่อง                                                                                                                    หน้า                              
 
ค าน า                                                                                                                                                          

           

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                                                                                               ๑ 
 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา                                                                            ๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

ส่วนท่ี ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                          ๑8 

    

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                                                             ๑8     
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                          22     
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                 ๒4 
     
ส่วนท่ี 3 ภาคผนวก                                                                                                              
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 
 

บทสรุปของผู้บริหาร 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ชื่อโรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์ ที่อยู่ 113  หมู่ที่ 4  วัดม่ิงเมืองพัฒนาราม ต าบลภูเวียง  อ าเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแก่น   สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โทรศัพท์ 043291016  โทรสาร  043291016 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3มีจ านวนนักเรียน 20  รูป โรงเรียนมีเนื้อที่ 2 ไร่ 
ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน พระครูสารพัฒนาทร  อายุ 67  ปี พรรษา  43   โทรศัพท์  089 619 5739  
e-mail  mmt_113_@hotmail.com   
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เม่ือ 30 พฤศจิกายน 2550  รวม 14  ปี 
สภาพบริบทโรงเรียนท่ีสะท้อนเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 

โรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์เดิมทีคือโรงเรียนผู้ใหญ่วัดโพธิ์ชัยต้ังขึ้นเม่ือ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 
โดยต้ังอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย ต าบลภูเวียง (แต่ก่อนเป็นต าบลบ้านเรือ)  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น จัดการเรียนการ
สอนระดับ ๓ (ป.๕-ป.๗ ) ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๒ ในภาคเรียนที่สองทางกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่จากหลักสูตรเดิมมาเป็นหลักสูตาแบบเบ็ดเสร็จคือให้เรียนเป็นระบบ
หน่วยกิต ทั้งระดับ ๓ ( ประถมศึกษา ๖) และระดับ ๔ ( ม.ต้น) และในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ย้ายสถานที่เรียนจากวัด
โพธิ์ชัยมาท าการเรียนการสอนที่วัดม่ิงเมืองพัฒนาราม จนกระทั่งได้มีการเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนผู้ใหญ่วัดโพธิ์ชัยมา
เป็นโรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์ เม่ือวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๙ จนถึงปัจจุบัน  

โดยสภาพบริเวณที่ต้ังและโดยรอบๆของโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดจึงท าให้
เป็นที่ร่มเย็น ร่มรื่น สวยงามแด่ผู้ที่มาเยือน โรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์จึงก าหนดเป็นเอกลักษณ์โรงเรียนว่า 
“สวนป่าร่มรื่น ด้วย ๓ ส. สวยงาม สะอาด สงบ” และทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงผู้มาเรียนจะต้องครองผ้าให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยน่าเลื่อมใสศรัทธาและมีจริยาวัตรที่สวยงามต่อผู้ที่ได้พบเห็น ดังนั้นโรงเรียนจึงก าหนดอัตลักษณ์
ว่า “ นักเรียนครองผ้า สง่า สวยงาม สะอาด “ 
การจัดการศึกษา 
 โรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์ ได้จัดการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑.เพ่ือด ารงไว้ซ่ีงพระสัทธรรมและความม่ันคงของพระพุทธศาสนา 
 ๒.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เจริญก้าวหน้าและแพร่หลายจนเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 
 ๓.เพ่ือเป็นทางให้ศาสนบุคคลได้เข้าถึงหลักธรรมทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 
 ๔.เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสได้เข้ามาบวชเรียนทางพระพุทธศาสนา 
 ๕.เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือชั้นสูงขึ้นไป 
 ๖.เพ่ือพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการให้แก่พระภิกษุสามเณรผู้ที่จะเป็นศาสนทายาท
และก าลังส าคัญของชาติและศาสนาในอนาคต 
 ๗.เพ่ือปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
 ๘.เพ่ือสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพทั้งทางโลกและทางธรรมซ่ึงจะเป็นการตอบสนองต่อสังคม 

mailto:mmt_113_@hotmail.com


๒ 
 

 ๙.เพ่ือบริการสังคมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนาให้เป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  

โรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์ต้ังอยู่ที่วัดม่ิงเมืองพัฒนาราม เลขที่ 113 หมู่ที่ ๔ บ้านภูเวียง ต าบลภูเวียง 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงเป็นชุมชนที่ไม่แออัดมากนักส่วนมากประชากรประกอบอาชีพค้าขายและรับ
ราชการ รองลงมาก็เป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป ชุมชนก็มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับสถานศึกษาเพราะมีวัดเป็นศูนย์รวมน้ าใจ
ของประชาชน ที่มาประกอบพิธีในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาเป็น
หลัก ส่วนผู้นับถือศาสนาอิสลามและคริสต์มีเป็นส่วนน้อย 

 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี    
- จุดเด่น 

  1.ผู้ เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง
ความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม  
  2.ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี ร่างกายสมส่วนเหมาะกับวัย ชอบงานศิลปะ มีความสามารถในการประดับ
ผ้า มีความขยันหม่ันเพียร ไม่ขาดเรียน มีวินัยในการครองผ้าสง่า สวยงามและสะอาด มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะใน
การอ่าน การฟัง และการพูด เป็นศิษย์ที่ดีของสถานศึกษา มีจิตอาสาที่ดีและพร้อมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่
เสมอ 
  3.สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ คือ ส่งเสริมสถานศึกษาให้เจริญงอกงามด้วยศาสนทายาทมีจริยธรรมล้ า
เลิศ บุคลากรมืออาชีพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมก้าวล้ าด้วยเทคโนโลยี สถานศึกษาจึงได้รับการยอมรับจากชุ มชน
ในด้านผู้เรียนที่มีวินัยในการครองผ้า สง่า สวยงามและสะอาด ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ได้ก าหนดจุดเน้น 
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือสวนป่าร่มรื่นด้วย ๓ ส.คือ สวยงาม  สะอาด สงบ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

- จุดท่ีควรพัฒนา 
  1.ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้น ม.
๑-ม.๓ ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ ดีต่อความเป็นไทย ได้หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และการปรับตัวเข้ากับสังคม รวมถึงการพัฒนาให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบ O–NET ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 
คือ ระดับคุณภาพดี 

 
 



๓ 
 

- ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
1.ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการคิด ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

จัดให้ผู้เรียนได้ร่วมคิดและปฏิบัติจริง มีการน าเสนอผลงาน อภิปราย ร่วมกันสรุป และวางแผนน าความรู้ไป ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน จะเกิดความรู้ที่คงทน และการสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 

2.ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยน าผลประเมินมา
วิเคราะห์ ประกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การท ากิจกรรมมากขึ้น ปรับปรุงวิธีการ
สอน การสอนซ่อมเสริม วิจัย จะเป็นการพัฒนาการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจา กการ
ทดสอบระดับชาติ (O–NET) โดยกลุ่มสระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ผู้เรียนต้องหม่ัน
ทบทวนส านวน ค าศัพท์ในภาษาไทย สูตรคณิตศาสตร์ และท าแบบฝึกหัด ฝึกฝน ท าซ้ าบ่อยๆ หม่ันทบทวนความรู้
เก่า บันทึกใจความส าคัญ  สูตรคณิตศาสตร์ ค าศัพท์อยู่เสมอ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ความเน้นการปฏิบัติ
จริงตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เน้อนกลุ่มย่อย ทดลองปฏิบัติ  อภิปรายผลการทดลอง สรุปผลและค้นคว้า
เพ่ิมเติมในรูปแบบโครงงานมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนควรให้ความสนใจภาคทฤษฎี และการปฏิบัติให้สมดุล ไม่ควรเน้นการ
ปฏิบัติอย่างเดียว 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี  
- จุดเด่น 

  1.สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  2.สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมถูกสุขลักษณะ สะอาด สงบ ปลอดภัย ไร้มลภาวะ อาคารสวยงาม เป็น
สัดส่วนและเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
- จุดท่ีควรพัฒนา 

      ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
  ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๓.ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะการจัดหา จัดซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สถานศึกษาควรน าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเ ก่ียวกับกระบวนการคิด และการ
แสวงหาความรู้มาด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
 
 



๔ 
 

- ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จในประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาที่ดีอยู่ 

แล้ว แต่ควรด าเนินงานให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดยการน าผลการประเมิน การปฏิบัติงานที่ด าเนินการใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานบริหารให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมี
การแต่งต้ังที่ปรึกษา หรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือด าเนินงานตามระเบียบ และเป็นการระดมพลังสมอง น ามา
ช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
  - จุดเด่น 
  ๑.ครูต้ังใจ  มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
  ๒.ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๔.ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด  ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
  ๕.คณะกรรมการวิจัย  ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน  พร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่ครู
สามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 

- จุดท่ีควรพัฒนา 
  ๑.ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
  ๒.ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
  3.ส่งเสริมให้ครูได้น าความรู้จากการอบรม ประชุม สัมมนา และการน าผลการประเมินไปวางแผนพัฒนา
ครูแต่ละรูป/คนให้เป็นระบบ ชัดเจน ครูผู้สอนประจ าส่วนใหญ่ไม่มีคุณวุฒิและความถนัดการสอนวิฃาสามัญ แต่มี
ความถนัดในการสอนแผนกธรรมบาลี มีการใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยกิจกรรมการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย และ
กระตุ้นให้ครูวิจัยในชั้นเรียนตามสภาพปัญหาผู้เรียนสม่ าเสมอ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีผลงานจากการ
ฝึกปฏิบัติจริง และจัดท าโครงงานค่อนข้างน้อย 

- ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
1. สถานศึกษาควารส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม ออกแบบวัดผล 

แบบทดสอบด้วยตนเอง และมีการประเมินผลก่อนน าไปวัดผลปลายภาคเรียนทุกภารเรียน ผลิตและใช้สื่อประกอบ
การสอน ให้เหมาะสมตามเนื้อหาที่สอน รวมทั้งค้นคว้า วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ พัฒนาผู้เรียนและการบวนการจั ดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มากขึ้น น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และส่งเสริมให้ครูทุกคน ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาร ะการ
เรียนรู้ที่ตนเองสอน และส่งเสริมการผลิต การจัดหาสื่อการเรียนการสอนของครู โดยเฉพาะการซ่อมคอมพิว เตอร์
เพ่ือการเรียนการสอนให้เพียงพอและพัฒนาครูด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี 

2. ครูสอนประจ าส่วนใหญ่ไม่มีคุณวุฒิและความถนัดการสอนวิชาสามัญ แต่มีความถนัดในการสอนแผนก
ธรรมบาลี ควรมีการใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ และกระตุ้นให้ครูวิจัยในชั้น เรียน
ตามสภาพปัญหาผู้เรียนสม่ าเสมอ 



๕ 
 

แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น : 

๑) แผนปฏิบัติงานที่ ๑  โครงการพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ 

๒) แผนปฏิบัติงานที่ ๒ โครงการการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

๓) แผนปฏิบัติงานที่ ๓ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลื่อนักเรียน 

๔) แผนปฏิบัติงานที่ ๔ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานที่  

 

 

        ลงชื่อ .ผู้รายงาน 
               (  พระครูสารพัฒนาทร  ) 
                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์ 
        วันที ่ ๖  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
๑. ข้อมูลท่ัวไป 
 ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์   รหัสสถานศึกษา  7040160708 
ที่ต้ังวัด ม่ิงเมืองพัฒนาราม เลขที่   113  หมู่ที่  4   ต าบล   ภูเวียง  อ าเภอ  ภูเวียง   จังหวัด   ขอนแก่น    
รหัสไปรษณีย์  40150    โทรศัพท์  043291016   โทรสาร 043291016 
E - mail mmt_113_@hotmail.com   สังกัดส านักเขตกการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ , ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  
จ านวน  3 ห้องเรียน เป็นโรงเรียนขนาด  เล็ก   มีจ านวนนักเรียน  20 รูป โรงเรียนมีเนื้อที่  2  ไร่ 
     ประวัติโดยสังเขป 

โรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์เดิมทีคือโรงเรียนผู้ใหญ่วัดโพธิ์ชัยต้ังขึ้นเม่ือ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 
โดยต้ังอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย ต าบลภูเวียง (แต่ก่อนเป็นต าบลบ้านเรือ)  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น จัดการเรียนการ
สอนระดับ ๓ (ป.๕-ป.๗ ) ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๒ ในภาคเรียนที่สองทางกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่จากหลักสูตรเดิมมาเป็นหลักสูตาแบบเบ็ดเสร็จคือให้เรียนเป็นระบบ
หน่วยกิต ทั้งระดับ ๓ ( ประถมศึกษา ๖) และระดับ ๔ ( ม.ต้น) และในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ย้ายสถานที่เรียนจากวัด
โพธิ์ชัยมาท าการเรียนการสอนที่วัดม่ิงเมืองพัฒนาราม จนกระทั่งได้มีการเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนผู้ใหญ่วัดโพธิ์ชัยมา
เป็นโรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์ เม่ือวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๙ จนถึงปัจจุบัน  
  
 สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  

โรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์ต้ังอยู่ที่วัดม่ิงเมืองพัฒนาราม เลขที่ 113 หมู่ที่ ๔ บ้านภูเวียง ต าบลภูเวียง 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงเป็นชุมชนที่ไม่แออัดมากนักส่วนมากประชากรประกอบอาชีพค้าขายและรับ
ราชการ รองลงมาก็เป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป ชุมชนก็มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับสถานศึกษาเพราะมีวัดเป็นศูนย์รวมน้ าใจ
ของประชาชน ที่มาประกอบพิธีในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาเป็น
หลัก ส่วนผู้นับถือศาสนาอิสลามและคริสต์มีเป็นส่วนน้อย 
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๗ 
 

 
       โครงสร้างการบริหาร 

 
                 ผู้จัดการ 

 
            ผู้อ านวยการ 
 

                        คณะกรรมการโรงเรียน 
    

 
       ฝ่ายบริหารวิชาการ           ฝ่ายบริหารงบประมาณ     ฝ่ายบริหารงานบุคคล     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      

 
-หลักสูตรและการสอน      -งานสารบรรณ      -ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย  -งานสวัสดิการ 
-แผนการสอน       -งานการเงินและบัญชี  -งานบัตรประจ าตัวนักเรียน     บริการทุนการศึกษา 
-ส่ือการสอน      -งานท างบประมาณประจ าปี -งานประวัตินักเรียน            -งานซ่อมแซม 
-งานวิชาการ      -งานท าทะเบียนและสถิติ   -งานใบรับรองนักเรียน -งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 
-การนิเทศการสอน         -งานท าบัญชีและตรวจบัญชี -งานคณะกรรมการนักเรียน 
-การวัดผลและประเมินผล         -เวลาปฏิบัติงานของบุคลากร -งานเวรประจ าวัน 
-การประเมินครู/นักเรียน     -ทะเบียนบุคลากร  -งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 
-หมวดวิชา      -งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 
-งานห้องสมุด 
-งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักณ์ ของ โรงเรียน 
 

 ปรัชญา : วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา เป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบผลส าเร็จ 
 

 ปณิธาน : ๑. ผู้เรียนเป็นศาสนทายาทท่ีเปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและมีพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์  
      ๒. บุคคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในกระบวนการเรียนการสอน ด้วยการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้  
      ๓. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในภูมิปัญญาและวัฒนธรรม สามารถน าคติธรรมค าสอนมาใช้
ในชีวิติประจ าวันได้  
          ๔. สถานศึกษามีความเจริญงอกงามและเข้มแข็ง  
 

 วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมสถานศึกษาให้เจริญงอกงามด้วยศาสนทายาทท่ีมีจริยธรรมล้ าเลิศ บุคลากรมืออาชีพ 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมน าวิถี เทคโนโลยีก้าวไกล 
 พันธกิจ : ๑. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาศาสนทายาทท่ีเปี่ยมด้วยจริยธรรม  



๘ 
 

         ๒. พัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานและเป็นมืออาชีพทางการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
         ๓. ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมปราชญ์ชาวบ้านที่มีคุณภาพ 
 
 อัตลักษณ์โรงเรียน “นักเรียนครองผ้า สง่า สวยงาม สะอาด” 
 

 เอกลักษณ์โรงเรียน  “สวนป่าร่มรื่น ด้วย ๓ ส. สวยงาม สะอาด สงบ ” 
๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ท่ี ชื่อ อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขาวิชา 
ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระท่ีสอน 
หมายเหตุ 

๑ พระครูสารพัฒนาทร 67 ผู้จัดการ พธ.บ. การสอนสังคมศึกษา -  
๒ พระครูสารพัฒนาทร 67 ผู้อ านวยการ พธ.บ. การสอนสังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.1-ม.3 
๓ พระครูศรีชยานุวัตร 52 ครูประจ าการ Ph.D. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ ม.1-ม.3 
๔ นายคะนองเดช ก้อมมังกร 52 ครูประจ าการ พธ.บ. รัฐศาสตร์ สุขศึกษา/ศิลปะ ม.1-ม.3 
๕ นายบุญวาส ทินช่วย 78 ครูพิเศษ คบ. ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
๖ นางสาวอรอาภา หาญวระ 62 ครูพิเศษ คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1-ม.3 
๗ ว่าท่ีร้อยตรี สถิตพงษ์ ศรีจิวังษา 36 ครูพิเศษ วทบ.เคมี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์/การงานฯ ม.1-ม.3 
๘ พระมหาสมบุญ เขมวีโร 46 ครูบาลี พธ.บ. ศาสนา สังคมศึกษา/บาลี ม.1-ม.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลำกรจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

6. 86%

1. 14%

ปริญญาตรี

ปริญญาเอก



๙ 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 ๓.๑  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด  20 รูป แยกเป็น  
 

 

ชั้น 

จ านวน 
วันที่จัดการ
เรียนการ

สอน 

รายการ 
 

หมายเหตุ 
จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวน
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

จ านวนครู 
รูป/คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 2๐๐ ๓ ๑ ๖  

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 2๐๐ ๙ ๑ ๖  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 2๐๐ ๘ ๑ ๖  

รวม 2๐๐ ๒๐ ๓ ๖  
รวมท้ังส้ิน 2๐๐ ๒๐ ๓ ๖  

 

 ๓.๒ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

ท่ี ระดับการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน 

(รูป) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

(รูป) 
คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๘ ๘ ๑๐๐  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

๓.๓ ข้อมูลหลักสูตรท่ีจัดกำรเรียนกำรสอน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 ๓.๔ ข้อมูลอาคารสถานท่ี  
 

ท่ี รายการ จ านวน 
๑. ห้องเรียนทั้งหมด  ๓ 
๒. ห้องส านักงานครู ๑ 
๓. ห้องพยาบาล ๑ 
๔. ห้องปฏิบัติการ (ห้องคอม,ห้องเรียนอัจฉริยะ)  ๑ 
๕. ห้องสมุด ๑ 
๖. ห้องน้ า/ห้องสุขา 17 

  

๓.๕ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๓ 

 ๓.๕.๑ แหล่งเรียนรู้ภายใน 

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

ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียน ตลอดปี 
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ธีร์ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ธีร์ 2 
สวนป่าไม้นานาพันธุ์ สวนป่าวัดม่ิงเมืองพัฒนาราม ตลอดปี 
   
   
   

 ๓.๕.๒ แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

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

อุทธยานแห่งชาติภูเวียง พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 1 
อุทธยานแห่งชาติภูเวียง ตาดฟ้า 1 
จังหวัดนคราพนม พระธาตุพนม 1 
จังหวัดสกลนคร วัดถ้ าผาแด่น 1 
จังหวัดมุกดาหาร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 
   
   

 
 
 
 
 



๑๓ 
 
๓.๖ ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนในระดับสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 

๓.๖.๑ สรุปผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  ในระดับสถำนศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

จ ำนวน 
นักเรียน 

ที่เข้ำสอบ 
 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ ผล 
กำร
เรียน
เฉล่ีย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย 40 26 2 12 - - - - - - - 3.67 40 100 
๒. คณิตศาสตร์ 40 1 10 14 14 1 - - - - - 2.95 25 62.5 
๓. วิทยาศาสตร์ 40 3 4 33 - - - - - - - 3.12 40 100 
๔. สังคมศึกษาฯ 40 - - - - 11 23 6 - - - 1.56 - 0 
๕. สุขศึกษาฯ 40 5 12 21 2 - - - - - - 3.25 38 95 
๖. ศิลปะ 40 21 14 2 3 - - - - -  3.66 37 92.5 
๗. การงานอาชีพฯ 40 3 11 26 - - - - - - - 3.21 40 100 
๘. ภาษาต่างประเทศ 40 11 5 2 7 15 - - - - - 2.87 18 45 
๙. พระพุทธศาสนา (วินัย
,ธรรมมะ, กระทู้ธรรม,
ภาษาบาลี) 

160 23 8 34 50 9 33 3 - - - 2.60 65 40.62 

               
รวม 480 93 66 144 76 36 56 9       

ร้อยละ  19.37 13.75 30 15.83 7 .5 11.67 1 .87       
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 63.13 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) 36.87 

ไม่ผ่านการประเมิน (๐,ร,มส.) - 



๑๔ 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  
ในระดับสถำนศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

  
 

๓.๕.๒ สรุปผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  ในระดับสถำนศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  

 

 

 

 

๔. ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๔.๑ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๔.๑.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

วิชา จ านวนคน ร้อยละ 
(๑) ภาษาไทย 8 100 
(๒) คณิตศาสตร์ 8 62.5 
(๓) วิทยาศาสตร์ 8 100 
(๔) สังคมศึกษา 8 62.5 
(๕) สุขศึกษา 8 100 
(๖) ศิลปะ 8 100 
(๗) การงานอาชีพ 8 100 
(๘) ภาษาต่างประเทศ 8 37.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63.13, 63%

36.87, 37%

ผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป

ผ่านเกณฑ์ข้ึนต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี 
(2.5)
ไม่ผ่านการประเมิน (0,ร,มส)



๑๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
๕.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ๕.๑.๑ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O - NET ม.๓  
 
 
 

รายวิชา คะแนนเฉล่ีย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉล่ีย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉล่ีย 
สังกัดส านักงาน

พระพุทธฯ 

คะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาไทย 42.50 53.29 41.63 54.29 
(๒) คณิตศาสตร์ 23.00 24.91 20.05 25.46 
(๓) วิทยาศาสตร์ 27.15 29.45 26.55 29.89 
(๔) ภาษาอังกฤษ 27.19 33.21 26.34 34.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนทีมี่เกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน     ๘  กลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓  แต่ละรำยวิชำระดับ ๓ ข้ึนไป  

53. 83%

11. 17%

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ข้ึนต่ า (1) ถึง
ค่อนข้างดี (2.5)



๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ๕.๑.2 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  B – NET ม.๓  

 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉล่ีย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉล่ีย 
สังกัดส านักเขต 

คะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาบาลี 37.75 31.19 31.10 32.11 
(๒) ธรรมะ 30.50 31.42 31.75 33.21 
(๓) พุทธประวัติ 27.75 30.72 30.71 32.36 
(๔) วินัย 36.00 29.91 30.01 30.56 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัดส านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน  O - NET ม.๓ 
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ภาษาบาลี ธรรมะ พุทธประวัติ วินัย

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัดส านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนพระพุทธศำสนำ  B - NET ม.๓ 



๑๘ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

 ๒.๑ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

  ๑) ระดับคุณภาพ  ดี   

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ

จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกัน ในการก าหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจกล
ยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้มีการด าเนินการนิ เ ทศ 
ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  

 (๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
  ๒. แผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนการปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้ เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมายมี การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน ต าแหน่ง
ข้อมูล สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
  ๓. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
  ๔. ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  ๕. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
เป็นระบบ และต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  ๖. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
  ๗. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ 



๑๙ 
 

   (๓) จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 ๓.๑ จุดเด่น 
  1) สถานศึกษามีโครงการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือให้ผู้ เรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้น
ปราศจากโรค ไม่ขาดสารอาหาร มีน้ าหนัก ส่วนสุล และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ โดยหาเจ้าภาพ
ถวายภัตตาหารเพล สร้างห้องพยาบาล จัดโครงการภาวนาบ าบัด กิจกรรมตรวจสุขภาพโดยได้รับความ
อนุเคราะห์ห์จากโรงพยาบาลภูเวียง มาตรวจสุขภาพ มีการอบรมการป้องกันตนเองจากปัญหาทางเพศ และ
สิ่งเสพติดให้โทษ ในด้านสุนทรียภาพ มีโครงการสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ ส่งเสริมด้านการเทศน์การท า
พานบายศรี การจัดดอกไม้แห้ง ดอกไม้สด การประดับผ้าในงานกุศล งานตกแต่งเมรุ และผู้เรียนรู้จักดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัยส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
  2)สถานศึกษาโครงการธรรมสัญจร เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา มี
คุณธรรมจริยธรรมที่พ่ึงประสงค์ และความกตัญญูกตเวที เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และช่วยเหลือ 
งานภายในวัดและมีการจัดอบรมไหว้พระก่อนเข้าห้องเรียน เพ่ือสร้างจิตส านึกในการท าความดี มีการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ท ากิจกรรมช่วยเหลือสังคม กิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
มีการมอบทุนเพ่ือการศึกษาเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ก าลังใจผู้เรียนดีและประพฤติดี ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรัก
ศรัทธาต่อสถานศึกษา ปฏิบัติตนเป็นคนดี น าชื่อเสียงมาสู่สถานศึกษาในทุกโอกาส ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ดี 
  3)สถานศึกษามีโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีเครื่องใช้สิ่งของโบราณ จัดสอนการท าไม้กวาดจากก้านมะพร้าว จัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งศึกษา
ค้นคว้า จัดกิจกรรมรักการอ่าน โครงการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรมห้องคอมพิวเตอร์ จัด
กิจกรรมเสียงตามสาย อ่านวิเคราะห์ข่าวประจ าวัน มีการจัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ทุกปี 
  4)สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้วางแผนในการพัฒนา โดยได้จัดโครงการและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเช่น โครงการพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ โดยครูจัดท าแบบฝึกทักษะกระบวนการคิด 
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดี เกิดความรักในสิ่งที่เรียนรู้ กิจกรรมเสียงตามสายเสนอข่าวสารโดยคัดสรรจาก
หนังสือพิมพ์และทางอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
โดยโรงเรียนได้ให้บริการสัญญาณทางอินเตอร์เน็ต โรงเรียนยังมีร้านค้าสหกรณ์โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้บริหาร
จัดการเองแต่อยู่ในการควบคุมดูแลของอาจารย์ 
  5)สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาผละสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้วางแผนในการพัฒนา โดยได้จัด
โครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมสอนซ่อมเสริม มี
การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมเสียงตามสายเสนอข่าวสารโดยคัดสรรจาก
หนังสือพิมพ์และทางอินเตอร์เน็ต แบ่งผู้เรียนรับผิดชอบในแต่ละวัน 
  6)สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาประสิทธ์ิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้
วางแผนในการพัฒนาครู เช่นโครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมสัมมนาทาง



๒๐ 
 

วิชาการ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการนิเทศภายใน โครงการการท าวิจัยในชั้นเรียน 
โดยบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการอบรม การพัฒนาตนเอง มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบการจัดการเรียนรู้ มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง มีการท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ใช้สื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  7)สถานศึกษามีโครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ มีกจกรรมจัดท ามาตรฐานการศึกษา 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดระบบข้อมุลสารสนเทศ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โครงการ
พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรท้องถิ่น ให้ผู้เรียนอ่านข่าวประจ าวันทุกวันก่อนไหว้พระเข้าห้องเรียน เพ่ือให้
สามารถวิเคราะห์ข่าวประจ าวันได้อย่างมีวิจารณญาณ จัดดอกไม้ ประดับผ้าในงานที่จะพึงมีในวัด ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน มีการแบ่งภาระการท างานปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันมีสภาพแวดล้อมถูก
สุขลักษณะ ปลอดภัย ไร้มลภาวะ อาคารสวยงาม เป็นสัดส่วนและเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
   
 ๓.๒ จุดท่ีควรพัฒนา 
  1)สถานศึกษาควรมีการแสดงผลงานทางศิลปะในทุกด้าน ทุกสาขางานและแสดงผลงานของ
นักเรียนทุกคน เพ่ือเผยแพร่สุ่ผู้สนใจ และสาธารณชน ควรจัดหาวิทยากรสอนการสวดขวัญ ค าอวยพรเป็น
กลอนอีสานเพ่ือสิบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามไว้ เพ่ืออนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น 
  2.สถานศึกษาควรมีการก ากับ ติดตาม นิเทศ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคารเรียน 
ให้น่าเรียน จัดที่พักให้สะอาด ผู้เรียนมีจิตอาสาที่ดี พร้อมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอยู่แล้ว แต่สถานศึกษา
ควรจัดโครงการเพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
  3)ผู้เรียนควรได้รับการกระตุ้นให้มีความสนใจในการหาความรู้ตามความต้องการเรียนรู้จาก
คอมพิวเตอร์ควบคู่กัลการสอนแบบปกติ ควารให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ให้มีโอกาสศึกษาค้นคว้า
ในห้องคอมพิวเตอร์ทุกวัน ผู้เรียนได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ทุกปี แต่ยังขาดการน าความรู้มารวมเป็น
หมวดหมู่ ควรจัดท ารายงานประสบการณ์ที่ได้รับเป็นเล่มประกอบภาพ และบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆที่เรียนได้ 
  4)ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้แบบโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุก
ระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
ผู้เรียนควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือแก้ไขพฤติกรรมที่เสี่ยงและการ
ปฏิบัติตนอยู่ร่วมสังคม 
  5)ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยน าผล
การประเมินมาวิเคราะห์ ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การท ากิจกรรมมาก
ขั้น ปรับปรุงวิธีการสอน การสอนซ่อมเสริม วิจัย จะเป็นการพัฒนาการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ(O-NET) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนต้องหม่ันทบทวนส านวน ค าศัพท์ในภาษาไทย สูตรคณิตศาสตร์ และท าแบบฝึกหัด 
ฝึกฝน ท าซ้ าบ่อยๆ หม่ันทบทวนความรู้เก่า บันทึกใจความส าคัญ สูตรคณิตศาสตร์ ค าศัพท์อยู่เสมอ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ควรเน้นการปฏิบัติจริง ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เน้นกลุ่มย่อย 
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ทดลองปฏิบัติ อภิปรายผลการทดลอง สรุปผลและค้นคว้าเพ่ิมเติมในรูปแบบโครงงานมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนควร
ให้ความสนใจภาคทฤษฎี และการปฏิบัติให้สมดุล ไม่ควรเน้นการปฏิบัติอย่างเดียว 
  6)สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม ออกแบบวัดผล 
แบบทดสอบด้วยตนเอง และมีการประเมินผลก่อนน าไปวัดผลปลายภาคเรียนทุกภารเรียน ผลิตและใช้สื่อ
ประกอบการสอน ให้เหมาะสมตามเนื้อหาที่สอน รวมทั้งค้นคว้า วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ พัฒนาผู้เรียนและ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มากขึ้น น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และส่งเสริมให้ครูทุกคนได้จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสารพการเรียนรู้ที่ตนเองสอน และส่งเสริมการผลิต การจัดหาสื่อการเรียนการสอนของครู  
  ครูสอนประจ าส่วนใหญ่ไม่มีคุณวุฒิและความถนัดการสอนวิชาสามัญ แต่มีความถนัดในการสอน
แผนกธรรมบาลี ควรมีการใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ กระตุ้นให้ครูวิจัยในชั้น
เรียนตามสภาพปัญหาของผู้เรียนเสมอ 
  7)สถานศึกษาควรด าเนินงานให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดยกานน าผลการประเมิน การ
ปฏิบัติงานที่ด าเนินการ ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานบริหารให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
คณะกรรมการโรงเรียนควรแต่งต้ังที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ เพ่ือด าเนินงานตามระเบียบ และเป็นการระดม
พลังสมอง น ามาช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับให้สูงขึ้น 

 ๑)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 ๒)โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ(O-NET) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
 ๓)โครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและการส่งเสริมการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ 
 ๓.๔ ข้อเสนอแนะ 

 สถานศึกษาควรจัดจุดแสดงผลงานด้านศิลปะ มีการก ากับ ติดตาม นิเทศ เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่อง ควรจัดท ารายงานประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นรูปเล่ม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือเพ่ิมทักษะกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ควรน าผลการสอบโอเน็ตใน
รายวิชาที่ได้คะแนนต่ ามาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  
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๒.๒ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) ระดับคุณภาพ   ดี 

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ

จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกัน ในการก าหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจกล
ยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้มีการด าเนินการนิ เทศ 
ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  

(๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
  ๒. แผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนการปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้ เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมายมี การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน ต าแหน่ง
ข้อมูล สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
  ๓. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
  ๔. ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  ๕. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
เป็นระบบ และต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  ๖. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
  ๗. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

    (๓) จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 ๓.๑  จุดเด่น 
  1) สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบบริการและการจัดการ มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้แก่ 
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การประฃุม การจัดระบบขัอมูลสารสนเทศ การจัดท าเอกสาร การนิเทศติดตามและการสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ปกครองชุมชนและส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งส านักเขตการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต7  
  2) สถานศึกษาวางแผนพัฒนาคุภาพการศึกษาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาโดยก าหนดอัตลักษณะของผู้เรียนคือ นักเรียนครองผ้า สง่า 
สวยงาม สะอาด สถานศึกษามีการประชุมครู  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เข้าร่วมประชุม
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการก าหนดแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบในการจัดท าแผนกลยุทธ์สถานศึกษา สถานศึกษาใด้จัดจัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถนศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นในการ
พัฒนาสถานศึกษา ชุมชนมาถวายภัตตาหารเพลทุกวันครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีความพึงพอใจกับผลการบริหารงานของสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เทศบาลต าบลภูเวียงชื่น
ชมและศรัทธาในการพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนโดยการสนับสนุนปัจจัยในการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อนทุกปี 
 
 3.๒  จุดท่ีควรพัฒนา 
  1) สถานศึกษาควรจัดท าข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานทึ่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โด่ย
วิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นโยบาย และจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ที่สถานศึกษาต้องการสร้าง ทั้งนี้โดยค านึงถึงศักยภาพของสถานศึกษา บริบทชุมชน และท้องถิ่น 
มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน 
  2) สถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
 

  ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับให้สูงขึ้น 
 ๑)โครงการพัฒนาระบบบริการและการจัดการ  
 ๒)โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาสถานศึกษา 
 ๓.๔ ข้อเสนอแนะ 

 สถานศึกษาควรน ามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือพ้ฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน และชุมชน พร้อมทั้งขอรับการปรึกษาจากหน่วยงานที่
ก ากับดูแลทั้งส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นและส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา เขต 7 

 



๒๔ 
 

๒.๓ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ระดับคุณภาพ ดี  

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยด าเนินงาน/โครงการ/กิจ กรรม 
อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
  ๑. โครงการพัฒนาสื่อผ่านกระบวนการวิจัย 
  ๒. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
  ๓. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานที่ 

(๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑. สื่อร้อยละ ๘๕ ที่ผ่านกระบวนการวิจัยมีคุณภาพและปริมาณที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
  ๒. บุคลากรร้อยละ ๙๐ มีความรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม 
โครงงาน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  ๓. บุคลากร ร้อยละ ๘๕ น าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและ
สถานศึกษาได้ดีขึ้น 

    (๓) จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 ๓.๑  จุดเด่น 
  1) สถานศึกษาวงแผนพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโดย
ผู้บริการครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกันประชุมวางแผนและจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ได้ก าหนดจุดเน้น จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ สวนป่าร่ม
รื่นด้วย 3ส.สวยงาม สะอาด สงบ  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ โดยมีกิจกรรมท าไม้กวาดจากทางมะพร้าว ดูแลต้นไม้ ท าความสะอาดตามเขตพ้ืนที่ท่ี
รับผิดชอบ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น และส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา เขต7 การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล
และน าผลการประเมินไปวางแผนพัฒนางานทุกปีการศึกษา  
  2) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม มีการประชุมวางแผน 
ด าเนินการตามโครงการและกิจกรรม และแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ผู้บริหาร ครู ชุมชน ผู้ปกครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรมทุกคน การด าเนินการตามแผนงานมีการก ากับ ติดตามประเมินผล และน าผลการประเมินไปพัฒนา
งานทุกปีการศึกษาท าให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน ผู้เรียน ครู สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พิมพ์งาน 
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และครูสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน 



๒๕ 
 

  3) สถานศึกษามีโครงการพัฒนาด้านผู้เรียนคือ โครงการพัฒนาทักษะการคิดและความคิด
สร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ เช่อน การค้นคว้ารายงาน การจัดท าโครงงาน การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ เป็นต้น ด้านครูมีโครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้ครู เข้ารับการอบรมใน
วิชาที่สอน และโครงการศึกษาดูงาน ส่งเสริมให้ครูไปทัศนศึกษาดูงานในสถานที่ประสบผลส าเร็จ ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านผู้บริหารมีโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารเข้า
รับการอบรมร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนๆและศึกษาดูงานร่วมกับคณะครู การด าเนินงานตามโครงการและ
กิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น และส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต7 
เป็นอย่าดี การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและน าผลการ
ประเมินไปวางแผนพัฒนางานทุกปีการศึกษา  
 
 ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
  1) สถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาสวนป่า และอาคารสถานที่ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น ในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  2) สถานศึกษาควรแต่งต้ังคณะท างานเพ่ือประสานความร่วมมือกับชุมชน ผ้ปกครอง หน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทสถานศึกษาและจัดโครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษาจึงควนสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจัง โดยประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครองและชุมชน
วางแผนจัดท าโครงการและกิจกรรมให้ต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือให้โครงการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นควรจัดหา
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับผู้ เรียน เพ่ือใช้ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและควรซ่อมบ ารุงเครื่องที่ช ารุดให้
ใช้การได้อยู่เสมอ 
  3) สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง
และหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่อง ในการปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
กิริยามารยาทเรียบร้อย สถานศึกษาควารวิเคราะห์สถาพปัจจุบันและปัญหาของสถานศึกษา รวมทั้งนโยบาย
ของต้นสังกัด น ามาวางแผนและกระตุ้นให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ร่วมกันพัฒนาให้ส าเร็จตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เน้นการพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ ครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ยุคใหม่
ให้เห็นผลชัดเจน โดยแต่งต้ังคณะท างานวิเคราะห์และด าเนินการอย่างจริงจัง มีระบบการบริหารคุณภาพ
(PDCA)จะส่งผลให้สถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาในอนาคต 
 

  ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 ๑)โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น ในการพัฒนาสถานศึกษา  
 ๒)โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาจึงควนสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจัง 
 ๓)โครงการพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ ครูยุคใหม่ 

๓.๔ ข้อเสนอแนะ  

   สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม  ออกแบบวัดผล
แบบทดสอบด้วยตนเอง และมีการประเมินก่อนน าไปใช้ในการวัดผลปลายภาคเรียน ผลิตและใช้สื่อประกอบการ



๒๖ 
 

สอนให้เหมาะสมตามเนื้อหาที่สอน ควรเน้นการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือที่จะได้น าไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึ้น ส่งเสริมให้ครูได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองสอน ครูผู้สอนประจ า
แม้ไม่มีคุณวุฒิตรงตามวิชาที่สอนในรายวิชาสามัญแต่มีความถนัดในการสอนแผนกธรรมบาลี ควรใช้สื่อเทคโนโลยี
มาช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอน 
  



๒๗ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม 

 ๑. ระดับคุณภาพ  ดี  

 ๒. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  1.ผู้ เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง
ความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม  
  2.ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี ร่างกายสมส่วนเหมาะกับวัย ชอบงานศิลปะ มีความสามารถในการประดับ
ผ้า มีความขยันหม่ันเพียร ไม่ขาดเรียน มีวินัยในการครองผ้าสง่า สวยงามและสะอาด มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะใน
การอ่าน การฟัง และการพูด เป็นศิษย์ที่ดีของสถานศึกษา มีจิตอาสาที่ดีและพร้อมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่
เสมอ 
  3.สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ คือ ส่งเสริมสถานศึกษาให้เจริญงอกงามด้วยศาสนทายาทมีจริยธรรมล้ า
เลิศ บุคลากรมืออาชีพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมก้าวล้ าด้วยเทคโนโลยี สถานศึกษาจึงได้รับการยอมรับจากชุ มชน
ในด้านผู้เรียนที่มีวินัยในการครองผ้า สง่า สวยงามและสะอาด ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ได้ก าหนดจุดเน้น 
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือสวนป่าร่มรื่นด้วย ๓ ส.คือ สวยงาม  สะอาด สงบ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  5.สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมถูกสุขลักษณะ สะอาด สงบ ปลอดภัย ไร้มลภาวะ อาคารสวยงาม เป็น
สัดส่วนและเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  6.  ครูต้ังใจ  มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
   
 
 

 



๒๘ 
 

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
 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 และเจตคติที่ต่องานอาชีพ ดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ดี 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดี 

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

มาตรฐานท่ี 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 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
 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 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

ดี 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา ดี 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์ 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  
ของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

--------------------------------------------- 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ การ
จัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักส าคัญในข้อ (๓) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  และมาตรตา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เม่ือวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ   คนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียน
ม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์จึงปรับมาตรฐานการศึกษา  ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้ เก่ียวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภา ยนอก
โรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
(พระครูสารพัฒนาทร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ประธานคณะกรรมการโรงเรียน 



 
 

 
ค าสั่ง โรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์ 

ที่ ๑/๒๕๖๔ 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๖ มาตรฐาน ๔๗ ที่ก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการการบริหารการศึกษาที่ ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ ต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตร ฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ดังนั้นเพ่ือให้ระบบการประเมินมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก จึงแต่งต้ังคณะท างาน  ดังนี้ 
๑. พระครูสารพัฒนาทร                ผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาสมบุญ  เขมวีโร                                       กรรมการ 
๓. นายบุญวาส  ทินช่วย                                          กรรมการ 
๔. นางสาวอรอาภา หาญวระ                                    กรรมการ 
๕. นายเฉลียว  สุริยมาตย์                                          กรรมการ 
๖. นายคะนองเดช  ก้อมมังกร                                    กรรมการ 

          ๗. พระครูศรีชยานุวัตร     กรรมการและเลขานุการ 
ให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมาย ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ

ประกันคุณภาพของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) และสรุปรายงานประเมินตนเอง เพ่ือ
น ามาวางแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา พร้อมรับการประเมินภายนอกจาก ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ต่อไป 
        ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                               สั่ง ณ วันที่  2๕ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

(ลงชื่อ)   

              ( พระครูสารพัฒนาทร ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนม่ิงเมืองธีรานุเคราะห์ 

 



 
 

ภาพทัศนศึกษานอกสถานท่ี ปีการศึกษา 2563 
 

 
 
 
 

 
 

วัดถ้ าผาแด่น 



 
 
 

 
 

ริมโขง 
 



 
 

 
 

พระธาตุพนม 
 


