
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
                      

                      
 

     บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ของโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 

  

 มติท่ีประชุมคณะกรรมการโรงเรียน................................................  ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๖๓                   
เมื่อวันท่ี  ๓  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของโรงเรียน.................................. แล้ว     
 

          เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

คำนำ 

 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒๕๖๑) ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหารสถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี
ที่ผ่านมา เพื่อให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผน และตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผน ต่อระบบประเมินคุณภาพภายในและนำเสนอผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ ขอขอบคุณ คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกรูป ท่ีให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้เป็นอย่างดี 

 

 

   
โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
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สารบญั 
 

เร่ือง หน้า 
 
คำนำ 

 
 ๒ 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

                  ๔ 
   

                   ๑๒ 
 

    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๓๕ 
    มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓๗ 
    มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 
 

๔๐ 
 

๔๕ 
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บทสรุปของผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ช่ือโรงเรียน  ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย ์ ท่ีอยู่ ๑๘๒ วัดโพธิ์ทอง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 
สังกัด  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โทรศัพท์  ๐๙๕ ๖๖๘ ๑๑๔๕ โทรสาร  - 
เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
มีจำนวนนักเรียน ๔๗ รูป โรงเรียนมีเนื้อที่  - ไร่  ๓ งาน 

ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน  พระมหาเสน่ห์  ธมฺมสิเนโห  อายุ  ๕๔ ปี  โทรศัพท์  ๐๙๕ ๖๖๘ ๑๑๔๕ 
e-mail : Phramahasane@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตร ี 
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙  รวม  ๕ ปี 
 
สภาพบริบทโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์  อัตลกัษณ์ 
    ในการพัฒนาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์  ได้พิจารณาจากบริบท  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน  เป็นแนวทางในการ
ปลูกจิตสำนึก  สร้างทักษะ  กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดนำไปใช้งานได้จริง ๆ ในทางปฏิบัติ  จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมความกล้าแสดงออก  จนเป็นทั้งทัศนคติและค่านิยม และในที่สุดจะหล่อหลอมให้นักเรียนของ
โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์บรรลุซึ่งเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ในท่ีสุด  ดังนี้  
  ร  คือ  เรียนรู้พัฒนาตน เพื่อให้เป็นร่มเงาแห่งชีวิต 

  พ  คือพากเพียรปริยัติ เพิ่มพูนปฏิบัติ พร้อมพัฒน์ไตรสิกขาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตนเอง 

มีคุณค่า 

  ธ  คือธรรมะ-บาลี ศึกษาธรรมบาลีเพื่อให้เป็นดุจประทีปส่องทางชีวิตท้ังในขณะเป็นพระภิกษุ
สามเณรหรือเมื่อลาสิกขา 

 

การจัดการศึกษา 
  โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ เป็นสถานศึกษาที่ให้โอกาสทางการศึกษา บริหารจัดการโดยตระหนัก
ถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก โรงเรียนกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน และเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) เป็นต้น โดยกำหนดนโยบาย เช่น การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเป็น(ครูมืออาชีพ) การพัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ การมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านวิชาการเต็มตามศักยภาพของตน มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ผู้ปกครอง และคณะสงฆ์  

mailto:Phramahasane@gmail.com
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  นอกจากนี้โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ ยังมุ่งเน้นด้านการปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมศรัทธาและมีจิตสาธารณะเป็นศาสนทายาทท่ีดี สามารถนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และบริการสังคม  
 
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  
  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน ๑๘๕ ครัวเรือน มีประชากรประมาณ ๗๕๔ 
คน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชน ทุ่งนา  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ บุญผะเวส บุญบั้งไฟ 
บุญตามประเพณี ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ของอีสาน และร้องสรภัญญะ  มีอัธยาศัยดีในด้านการปฏิสัมพันธ์ และการ
ทำบุญ 

 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ป.๖ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ๖๕,๐๐๐ บาท จำนวนรูป เฉล่ียต่อครอบครัว  ๑ คน 
 
ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

- ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ จัดกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และต้ัง

คำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตัว เช่น โครงการรักการอ่าน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท่ีปลูกฝังให้นักเรียนอ่านหนังสือ โดยเริ่มจากหนังสือท่ีตนชอบ ซึ่งนักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้มาตอบข้อซักถาม สามารถนำเสนอผลงานผ่านทางเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ได้  มีการสอนให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ ทำงานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั ่นพัฒนางาน ดำเนินการจนสำเร็จ และภูมิใจในผลงานของตนเอง โดยการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลาย เน้นให้นักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์หน้าโรงเรียน ให้
ประธานนักเรียนเป็นผู้นำ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ท่องคำขวัญโรงเรียน ยืนสมาธิ และให้คณะกรรมการ
นักเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ไม่เข้าแถว ตรวจเวรพื้นที่บริการที่แต่ละห้องรับผิดชอบ เพื่อ
ปลูกฝังให้นักเรียน มีวินัย มีความรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกให้นักเรียนเป็นคนกล้า
แสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพภายในของตนเอง เช่น  การ
นำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั ้นเรียน เพ ื ่อฝึกความกล้าหาญและประสบการณ์ จะได้น ำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
  นักเรียนของโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพสม่ำเสมอ โดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของนักเรียนอยู่เป็นประจำ เช่น กิจกรรมตรวจเล็บมือเล็บเท้าก่อนเลิกเรียน จนส่งผล
ให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีความเป็นสมณสารูป นอกจากนี้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เอื้ออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เช่น การมาโรงเรียนให้ทันเวลา การเข้าแถวไหว้พระสวดมนต์ การปฏิบัติ
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กิจกรรมหน้าอาคาร เช่น การเคารพกันและกัน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง กิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆ เช่น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาศาสนา ให้นักเรียนเกิดความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดิน แก่ผู้มีพระคุณ 
ฝึกให้รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เคารพพ่อแม่ ครู อาจารย์ อีกทั้งยังสอดแทรกความซื่อสัตย์สุจริต
เข้าไปในกิจกรรมต่างๆ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สอดแทรกการประหยัด เช่น การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระฯ จัด
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนโดยแบ่งพื้นที่บริการให้นักเรียนแต่
ละห้องดูแลพื้นท่ีของตนเอง ปลูกต้นไม้ ตกแต่ง บริเวณโรงเรียนด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ชุมชน วัด เป็นต้น 

- ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
จากเอกลักษณ์ของโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ที ่ว่า “สร้างคนดี มีน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำ

ปัญญา” และอัตลักษณ์ที่ว่า “นักเรียนดีเก่ง เด่นธรรม-บาลี มีสัมมาคารวะ” หมายถึง โรงเรียนร่มโพธิ์ทอง
ธรรมวิทย์ เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรในอำเภอหนองเรือและอำเภอใกล้เคียง ที่มีความ
ประสงค์จะเรียนได้เรียนทุกรูป โดยจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทั้งความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดการ
เรียนปริยัติธรรมทั้ง ๓ แผนก คือ ภาคเช้า เรียนภาษาบาลี เพื่อนำไปสอบวัดความรู้ในสนามหลวง ภาคบ่าย 
เรียนปริยัติสามัญ ม.๑ - ม. ๖ และในช่วงเข้าพรรษา เรียนนักธรรมตรี - เอก เพื่อนำไปสอบวัดความรู้ใน
สนามหลวง โดยในแต่ละปีจะมีนักเรียนจากโรงเรียนสอบผ่านนักธรรมและบาลีเป็นจำนวนมาก จึงทำให้
พระภิกษุสามเณรท่ีจบจากโรงเรียนออกไป จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม และจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาการดำเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน  ในดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน   

อีกท้ังโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ ๕ อำเภอ (หนองเรือ, บ้านฝาง, ภู
เวียง, เวียงเก่า, และอำเภอหนองนาคำ) ให้เป็นสนามสอบนักธรรมโท - เอก โดยจะมีนักเรียนเข้าสอบปีละ 
๓๐๐ รูป จึงเป็นการบริการสนองงานแก่คณะสงฆ์อีกด้วย 

- ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  
ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมิน
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ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนำผลท่ีได้มาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนน
แต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นั กเรียนจัดทำ
โครงงาน และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
หลักฐานสนับสนุนผลการดำเนินงาน 
  - รายงานสรุป โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถวไหว้พระสวดมนต์ รู้จักหน้าท่ีรับผิดชอบ ตามท่ี
ได้รับมอบหมายท้ังในและนอกห้องเรียน ตามเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  มีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักเก็บสิ่งของ
เครื่องใช้ ท้ังของส่วนตัวและส่วนรวม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
  โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีโรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการ
บริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่ วมกัน
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของ
กลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายใน
และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ  มีความ
ปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ
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ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมี
วิจัยช้ันเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ซึ่งมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
- จุดเด่น 
นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 
 นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีน้ำหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

- จุดที่ควรพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ(O-NET) ยังต่ำกว่าระดับประเทศ ระดับจังหวัด ซึ ่งจะต้องมีการพัฒนาด้าน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านพระพุทธศาสนา B-NET มีบางรายวิชา 

ยังต่ำกว่าระดับประเทศ ซึ่งยังต้องพัฒนาให้สูงขึ้น 
ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทุกที่ทุกเวลา และสื่อรอบๆ ตัว ต้องส่งเสริมให้เป็นนิสัย และ

สามารถนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเหมาะสม 
โรงเรียนยังต้องจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และความสามารถของนักเรียนในเรื่องของ

การกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง และเข้าร่วมกิจกรรม ท่ี
เกี่ยวข้องกับศาสนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เกิดความรักสามัคคี รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยให้นักเรียนปฏิบัติจนเป็นมีนิสัย ทั้งในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียน 

- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา 
เรื่องทักษะการคิดสร้างสรรค์จินตนาการ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ ปรับกระบวนการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มากขึ้น มีการวัดและการประเมินท่ีหลากหลายใน



๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

การประเมินตามสภาพจริง  ส่งเสริมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบระดับชาติ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ และ 
- จุดเด่น 
มีการจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ

สถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถทำให้งานมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง
และชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ นำผลท่ี
ได้จากการรับมอบหมายมาปรับใช้พัฒนาโรงเรียน 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง 
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั ้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
โดยบริการ Wireless network ที่ครอบคลุมพื้นที่สะดวก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู ้ ท่ี
ทันสมัย ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนเป็นท่ีต้ังของสำนักงานเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ สามารถสนองงานต่อคณะสงฆ์ต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี เช่น ใช้โรงเรียนเป็นสนามสอบนักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก ส่งคณะครูเป็นวิทยากรอบรมพระ
นวกะ และเป็นกรรมการคุมสอบนักธรรมอีกด้วย 

- จุดที่ควรพัฒนา 
พัฒนาระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน

การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากร นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 การพัฒนาครูและบุคลากรควรมีการจัดการอบรมให้ครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ผลักดันให้ครูเข้ารับ
การพัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่งและมีการปรับวิทยฐานะให้มากขึ้น และสร้างความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้
ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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  ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น และเชิญชวนนักเรียน
ให้เข้าใช้ห้องสมุดให้มากขึ้น และมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้กับนักเรียนเพื่อสุขอนามัยท่ีดีของตัวนักเรียนเอง มี
กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ โดยการนำอาชีพต่าง ๆ มาสาธิต หรือนำเสนอ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
ได้ตลอดเวลา ท้ังครู ผู้ปกครอง นักเรียน และรวมไปถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ ท่ีใกล้เคียง 

- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาควรขอความร่วมมือจากผู ้นำท้องถิ ่น องค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า เพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นความสำคัญ
ของการศึกษาของลูกหลานในชุมชน และรุ่นน้องในโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 
ดี 

  - จุดเด่น 
โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีกิจกรรมลด

เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมีความตั่งใจ มุ่งมั่นใน
การเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริง มีการให้ว ิธ ีการ และแหล่งเรียนรู ้ที ่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับนักเรียน มีการนำชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง. 

- จุดที่ควรพัฒนา 
ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้นมีประสบการณ์ตรง 

และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้กลับไปใช้พัฒนาตนเองและสามารถ
ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เข้าสอนตรงเวลา และให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเต็มท่ี จะมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาให้ครูโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ มีความมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือกันในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพ และประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและชุมชน 
ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน  

โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ ตั้งอยู่ติดกับวัดโพธิ์ทองซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์อำเภอ
หนองเรือ จึงทำให้วัดมีงานพิธีกิจกรรมรวมทั้งศาสนกิจบ่อยครั้งส่งผลให้ครูพระ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระสังฆาธิ
การ) รวมทั้งนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียนอย่าง
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หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกท้ังแรงจูงใจขวัญและกำลังใจของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความมั่นคงในวิชาชีพ
เท่าท่ีควรจะเป็นทำให้โรงเรียนต้องเปล่ียนครูอยู่บ่อยๆซึ่งส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 ครูควรทำบันทึกหลังสอนให้เป็นปัจจุบัน และนำข้อมูลจากการทำบันทึกหลังการสอนมาปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียน ครูควรบันทึกข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาผู้เรียน การพัฒนาวิธีการสอน และการพัฒนาส่ือ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีมีประโยชน์นำไปสู่การวิจัยใน
ช้ันเรียน 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น : 

๑) แผนปฏิบัติงานท่ี ๑  พัฒนากิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการอย่างหลากหลาย 

๒) แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ สร้างเครือข่ายร่วมมือพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

๓) แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ จ้างครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 

๔) แผนปฏิบัติงานท่ี ๔ พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 

 

 

 

            ลงช่ือ..............................................ผู้รายงาน 

         ( พระมหาเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห ) 

            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

             วันท่ี ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์  รหัสสถานศึกษา  ๗๐๔๐๐๔๐๗๒๘ 
ที่ตั้ง  วัดโพธิ์ทอง  เลขท่ี ๑๘๒  บ้านกงกลาง  หมู่ท่ี  ๒  ตำบลบ้านกง  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น          
รหัสไปรษณีย์  ๔๐๒๔๐  โทรศัพท์ ๐๙๕ ๖๖๘ ๑๑๔๕   โทรสาร  -  E - mail : watphothong@hotmail.co.th  
Website  :  -  สังก ัดสำนักเขตการศึกษาพระปริย ัต ิธรรม   แผนกสามัญศึกษา เขต ๗, สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
จำนวน  ๖  ห้องเรียน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   มีจำนวนนักเรียน  ๔๗  รูป โรงเรียนมีเนื้อที่  -  ไร่ ๓  งาน 
     ประวัติโดยสังเขป 
 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๘๒ หมู่ท่ี  ๒  วัดโพธิ์ทอง บ้านกงกลาง  ตำบลบ้านกง   
อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  
เมื่อวันท่ี  ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เป็นโรงเรียนขยายเพิ่มเติมจากเดิม  คือ จากสำนักศาสนศึกษาวัดโพธิ์ทอง 
ท่ีมีการจัดการศึกษาเฉพาะแผนกธรรม-บาลี  ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันแบ่งเป็น ๔  ยุค  ดังนี้ 
  ยุคท่ี ๑  พ.ศ.๒๔๔๘  โดยพระอธิการทา  ธมฺมทินฺโน  เปิดสอนเฉพาะแผนกนักธรรม  
  ยุคท่ี ๒  พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๑๕ โดยพระมหาสีหา  พุทฺธวํโส  เปิดสอนท้ังแผนกธรรมและบาลี   
  ยุคที่ ๓  พ.ศ.๒๕๒๕ พระมหากัณหา  อคฺควโร ซึ่งเป็นศิษย์เก่าวัดโพธิ์ทอง (จบพุทธศาสตรบัณฑิต 
จากมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ได้เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างอุโบสถท่ีวัดโพธิ์ทอง และปรารภถึงการ
รื้อฟื้นสำนักเรียนขึ้นใหม่ หลังจากที่ซบเซามาหลายปี โดยได้รวบรวมลูกศิษย์จากวัดท่าพาณิชย์ จังหวัด
ปราจีนบุรี (ที่พระมหากัณหา เป็นอาจารย์ใหญ่) คือ สามเณรสุริยัน  จันทะนาม ป.ธ.๔ , สามเณรสุทธิพงษ์  
ขวัญมา ป.ธ.๕, สามเณรเสน่ห์  พลลุน ป.ธ.๕ และสามเณรวัลลภ บัวภา เป็นต้น  มาร่วมกันดำเนินการเปิด
สอน  พระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลี อย่างเต็มรูปแบบ ในปี พ.ศ.๒๕๒๗  โดยมีพระอธิการเหรียญ
ไทย  ฐานุตฺตโม  เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น ซึ่งมีพระภิกษุสามเณร ประมาณ  ๑๐  รูป และท่ีย้ายมาจากวัดท่า
พาณิชย์  ประมาณ  ๑๕  รูป รวมทั้งครูและนักเรียน  ประมาณ  ๓๐ รูป  จนเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๒๘  พระมหากัณ
หา ได้ลาสิกขาเพื่อรับราชการท่ีกรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการและพระอธิการเหรียญไทย(เจ้าอาวาส)ก็ได้ลา
สิกขา  เพื่อประกอบสัมมาชีพส่วนตัว ส่วนสามเณรสุทธิพงษ์และสามเณรวัลลภ ได้ไปศึกษาต่อท่ีกรุงเทพฯ เป็น
เหตุให้สามเณรเสน่ห์ พลลุนและสามเณรสุริยัน  จันทะนาม บริหารสืบต่อมา  โดยมีเจ้าอาวาสรูปใหม่ คือ พระ
ปลัดสมบัติ   กลฺยาโณ  ซึ่งเป็นท้ังนักเรียนประโยค ๑-๒  ด้วย  ดังนั้น ในยุคท่ี ๓ นี้สำนักเรียนมีนักเรียนเข้ารับ
การศึกษา ปีละประมาณ  ๕๐-๗๐  รูป  และมีนักเรียนสอบได้แผนกบาลีมากท่ีสุด  คือ จำนวน  ๔๘  รูป  เมื่อ 
ปี พ.ศ.๒๕๓๘  
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  ยุคท่ี ๔ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ เป็นช่วงท่ีจำนวนนักเรียนลดน้อยลง สืบเนื่องด้วยอาจเป็น
เพราะการปฏิรูปการศึกษาภาคบังคับท่ีกำหนดให้เยาวชนต้องเรียนต่อจนจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ อีกท้ังความ
ต้องการและความพร้อมในการเรียนแผนกบาลีลดลง นักเรียนและผู้ปกครองประสงค์จะเรียนในแผนกสามัญ
ศึกษามากกว่าแผนกธรรมบาลีอาจเป็นเพราะมีนักเรียนสอบได้น้อย สอบตกมาก 
  พ.ศ. ๒๕๔๘ ส่งนักเรียนไปเรียนแผนกสามัญเพิ่มเติมท่ีโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยศึกษา ในภาคบ่าย โดยใน
ภาคเช้าเรียนแผนกบาลีที่วัดโพธิ์ทอง ควบคู่กันไป ต่อมาเห็นว่าไม่สะดวกต่อการบริหารจัดการและการสัญจร
ไปมา พ.ศ.๒๕๕๒ จึงได้เปิดเป็นห้องเรียน สาขาโรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา และเสนอขอจัดตั้งเป็น
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
  โดยได้การรับอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งได้ดำเนินการเปิดทำการ
เรียนการสอนท้ัง  ๓ แผนก คือ  นักธรรม บาลี และสามัญศึกษา  โดยมี 
 พระมหาเสน่ห์  ธมฺมสิเนโห  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง,เจ้าคณะอำเภอหนองเรือ   
       ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน  
       ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ แผนกธรรม-บาลี 
       ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ แผนกสามัญศึกษา 
  
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  
 ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน ๑๘๕ ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 
๗๕๔ คน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ ชุมชน   
ทุ่งนา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ  บุญผะเวส 
บุญบั้งไฟ บุญตามประเพณี ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ของอีสาน และร้องสรภัญญะ  มีอัธยาศัยดีในด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ และการทำบุญ 
  ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ป.๖ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ๖๕,๐๐๐ บาท จำนวนรูปเฉล่ียต่อครอบครัว  ๑   
คน  
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โครงสร้างการบริหาร 
 

 

 

   
 

 
 
 
 
          

 

 

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

-งานข้อมูลสารสนเทศ 
-งานแผนงานและโครงการ 
-งานประเมินผลและรายงาน 
-งานระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษา 
-งานบริหารการเงิน 
-งานบริหารการบัญช ี
-งานบริหารสินทรัพย์ 

-งานพัฒนาหลักสูตร 
-งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
-งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน 
-งานวิจัยและพัฒนา 
-งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
-งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 
-งานนิเทศการศึกษาและการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
-งานแนะแนวการศึกษา 
-งานประกันคุณภาพภายใน 
-งานประสานความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาวิชาการกับสถาบันอื่นๆ 

-งานจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

-งานพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ 

-งานคุณธรรมและจริยธรรม 

-งานสุขภาพอนามัย 

-งานกิจกรรมนักเรียน 

-งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

-งานสมาคม มูลนิธิ ชมรม  

-งานสารบรรณ 
-งานคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
-งานประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
-งานจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
-งานอาคารสถานที่ 
-งานประชาสัมพันธ์ 
-งานวางระบบการควบคุม
ภายใน 
-งานบริหารงานบุคคล 

พระมหาเสน่ห์  ธมฺมสิเนโห 
นธ.เอก,ป.ธ.๗,พธ.บ. 

ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

นายปรีดา พลวงษาธนกุล 
นธ.เอก,พธ.บ.,พธ.ม. 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 

พระมหาธนากร อนคฺฆเมธี 
นธ.เอก,ป.ธ.๔,พธ.บ.พธ.ม. 

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 

พระมหาพฤติกร จิรภทฺโท 
นธ.เอก,ป.ธ.๕,พธ.บ.,ศษ.ม. 

กลุ่มงานวิชาการ 
 

พระมหาอนุพันธ์ อานนฺทเมธี 
นธ.เอก,ป.ธ.๔,พธ.บ.,พธ.ม. 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

พระมหาเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห 

นธ.เอก,ป.ธ.๗,พธ.บ. 
ผู้อำนวยการแผนกธรรม-บาลี 

 

ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

พระมหาเสน่ห์  ธมฺมสิเนโห 
นธ.เอก,ป.ธ.๗,พธ.บ 

ผู้อำนวยการ 
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 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักณ์ ของโรงเรียน 
 

 ปรัชญา : วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ  เทวมานุเส. 
   ผู้เพียบพร้อมด้วยวิชชา และจรณะเป็นผู้ประเสริฐท่ีสุดในหมู่มนุษย์และเทวดา 
 ปณิธาน : ให้โอกาสทางการศึกษา มุ่งพัฒนาจริยธรรม ช้ีนำทางชีวิต สร้างบัณฑิตด้วยศาสนธรรม 
 วิสัยทัศน์ : มุ่งให้โอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษาปริยัติธรรมทั้ง ๓ แผนกให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน เพื่อยกระดับพระภิกษุสามเณรท่ัวไป และเสริมสร้างศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตอำเภอหนองเรือ
พัฒนาสู่ความเป็นกลางทางการศึกษาของอำเภอยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย
ให้ชุมชนและคณะสงฆ์มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 พันธกิจ :  
 ๑. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนักธรรม-
บาลี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมศรัทธาและมีจิตสาธารณะ เป็นศาสนทายาทท่ีดีของพระพุทธศาสนา 
  ๓. พัฒนากระบวนการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี บรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
  ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นมืออาชีพ ในการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๕. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง(บวร)บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ สมาคมศิษย์เก่า และคณะสงฆ์ใน
การพัฒนาการศึกษาเพื่อการบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

   
อัตลักษณ์โรงเรียน “นักเรียนดีเก่ง เด่นธรรม-บาลี มีสัมมาคารวะ” 

 

  เอกลักษณ์โรงเรียน  “สร้างคนดี มีน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำปัญญา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ท่ี ชื่อ อาย ุ ตำแหน่ง วุฒ ิ สาขาวิชา 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมายเหตุ 

๑ พระมหาเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห ๕๔ ผู้จัดการ ป.ตร ี ปรัชญา ภาษาบาล ี  
๒ พระมหาเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห ๒๗ ผู้อำนวยการ ป.ตรี รัฐประศาสน

ศาสตร ์
คณิตศาสตร์
,ภาษาอังกฤษ 

 

๓ พระมหาธนากร อนคฺฆเมธี ๔๓ รองผู้อำนวยการ ป.โท การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์
,ภาษาอังกฤษ 

 

๔ พระมหาพฤติกร จิรภทฺโท ๒๗ ครูประจำการ ป.โท สังคมศึกษา พุทธ,ธรรม,วินัย,กระทู้  
๕ พระมหาอนุพันธ์ อานนฺทเมธี ๒๙ ครูประจำการ ป.โท สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
๖ นายปรีดา พลวงษาธนกุล ๓๒ ครูประจำการ ป.ตร ี ปรัชญา หน้าท่ีพลเมือง,อาเซียน  
๗ พระอธิการวิฑูรย์ ปุญฺญพหุโล ๓๘ ครูพิเศษ ป.ตร ี ปรัชญา ภาษาไทย,ศิลปะ  
๘ พระมหาบุญเกิด กนฺตวีโร ๕๔ ครูบาลี ป.ตร ี ปรัชญา ภาษาบาล ี  
๙ นายประดิษฐ์ แก้วภักดี ๒๗ ครูพิเศษ ป.ตรี รัฐศาสตร ์ ภาษาบาล ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

๕, 62%

๓, 38%
ปริญญาตรี

ปริญญาโท



๑๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

๓. ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 ๓.๑  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ท้ังหมด  ๔๗ รปู แยกเป็น  

 
ชั้น 

จำนวน 
วันที่

จัดการ
เรียนการ

สอน 

รายการ 

 
หมายเหตุ 

จำนวน
นักเรียน 

(รูป) 

จำนวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จำนวนครู 
รูป/คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๐๐ ๑๐ ๑ ๑/๑๐  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๐๐ ๑๒ ๑ ๑/๑๒  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๐๐ ๘ ๑ ๑/๘  

รวม ๖๐๐ ๓๐ ๓ ๓/๓๐  
รวมทั้งสิ้น      

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๐๐ ๑๒ ๑ ๑/๑๒  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๐๐ ๒ ๑ ๑/๒  

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๐๐ ๓ ๑ ๑/๓  
รวม ๖๐๐ ๑๗ ๓ ๓/๑๕  

รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ ๔๗ ๖ ๖/๔๗  

 
 ๓.๒ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  

ท่ี ระดับการศึกษา 
จำนวน
นักเรียน 

(รูป) 

จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา 

(รูป) 
คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๘ ๖ ๗๕  
๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓ ๓ ๑๐๐  

 
 
 
 
 



๑๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

 ๓.๓ ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

 ๓.๔ ข้อมูลอาคารสถานที่  
ท่ี รายการ จำนวน 
๑. ห้องเรียนท้ังหมด  ๖ 
๒. ห้องประชุม ๑ 
๓. ห้องพยาบาล ๑ 
๔. ห้องปฏิบัติการ (ห้องคอม,ห้องเรียนอัจฉริยะ)  ๑ 
๕. ห้องสมุด ๑ 
๗. ห้องประชาสัมพันธ์ ๑ 

๑๐. ห้องน้ำ/ห้องสุขา ๓ 
 
 ๓.๕ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ๓.๕.๑ แหล่งเรียนรู้ภายใน 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนคร้ัง 
(๑) 
(๒) 
(๓) 
(๔) 
(๕) 
(๖) 
(๗) 
(๘) 
 
 

(๙) 
(๑๐) 
(๑๑) 
(๑๒) 

 
(๑๓) 
(๑๔) 

บอร์ดความรู้ ห้องเรียน ตลอดปี 
ของเก่าหายาก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ตลอดปี 
ห้องสมุดธรรมชาติ ใต้ร่มโพธิ์ทอง ตลอดปี 
พุทธสุภาษิต กำแพงวัด-โรงเรียน ตลอดปี 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ห้องอบสมุนไพรเสริมสุขภาพ ตลอดปี 
เสาด้วยฟอสซิลไม้ ศาลาอเนกประสงค์ ตลอดปี 
แหล่งค้นหาความรู้ ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปี 
จิตกรรมฝาผนังเวสสันดรชาดก/
ภาพแกะสลักนูนต่ำพุทธประวัติ
ท่ีบานประตูและหน้าต่าง 

โรงอุโบสถ ตลอดปี 

ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน วิหารหลวงปู่หิน ตลอดปี 
พันธ์ไมน้านาพรรณ ลานโพธิ์ ลานธรรม สานใจ ตลอดปี 
พระราชกรณียกิจ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตลอดปี 
แหล่งรวมวัฒนธรรม ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย

สายใยชุมชนอำเภอหนองเรือ 
ตลอดปี 

การบริหารจัดการธนาคาร ธนาคารหมู่บ้านวัดโพธิ์ทอง ตลอดปี 
ช่ือต้นไม้ ต้นไม้/พรรณไม ้ ตลอดปี 

 



๒๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

 ๓.๕.๒ แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนคร้ัง 
(๑) 
 
 

(๒) 
 

(๓) 
 

(๔) 
 

(๕) 
 
 

(๖) 
 

(๗) 
 

(๘) 
(๙) 

(๑๐) 
(๑๑) 

ป่าไม้ธรรมชาติ ไม้หายากนานา
ชนิด เช่น ไม้มะค่า/พะยูง เป็น
ต้น) 

วัดป่านันทิกวัน ๑๐ 

ศูนย์ปฏิบัติธรรม/ต้นโพธิ์ใหญ่
ท่ีสุดภาคอีสาน 

วัดนทีตีรสถิตย์  ๒ 

วิหารหลวงปู่ไว,ลานวัดสะอาด
สวยงาม 

วัดโพธิ์เลียบ  ๒ 

สนามสอบบาลีสนามหลวง
ประจำอำเภอ 

วัดมงคลนิมิต ๒ 

ป่าต้นน้ำอันดับหนึ่ง/
พระพุทธรูปใหญ่ประจำอำเภอ/
ศูนย์ปฏิบัติธรรม 

วัดป่าภูเม็งทอง  ๒ 

พระพุทธรูปบุด้วยเปลือกหอย
กาบ/กุฏิไม้ใหญ่ท้ังหลัง 

วัดศรีมงคล ๑๐ 

ท่ีจัดงานประเพณี บุญเบิกบ้าน
หรือบุญยอดน้ำ 

วัดฝายพยานาค ๑ 

โรงเรียนใกล้วัด/ธนาคารขยะ โรงเรียนบ้านกงประชานุกูล ๑๐ 
โรงเรียนดีเด่นระดับเขต บ้านโนนทอง ๒ 
แหล่งเรียนรู้ธรรมะ อุทยานหลวงพ่อวัดไร่ขิงต.จระเข้ ๑๐ 
ศูนย์ปฏิบัติธรรม/แหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ 

วัดภูพานคำถ้ำเจีย ๑๐ 

 
 
  



๒๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

๓.๖ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๓.๖.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวน 

นักเรียน 

ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย 30 4 5 5 7 6 3     2.75 14 46.67 
๒. คณิตศาสตร ์ 30 1 4 3 8 8 4 2    2.37 8 26.67 
๓. วิทยาศาสตร์ 30 5 6 3 8 5 3     2.82 14 46.67 
๔. สังคมศึกษาฯ 30 5 4 7 7 4 3     2.83 16 53.33 
๕. สุขศึกษาฯ 30 11 4 5 6 3 1     3.18 20 66.67 
๖. ศิลปะ 30 12 5 5 8       3.35 22 73.33 
๗. การงานอาชีพฯ 30 4 5 9 9 3      2.97 18 60.00 
๘. ภาษาต่างประเทศ 30 2 4 2 7 11 2 2    2.42 8 26.67 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรมะ, พุทธ
ประวัติ,ภาษาบาลี) 

120 15 16 26 31 32   

   

2.80 57 47.50 

รวม 360 59 53 65 91 72 16 4       

ร้อยละ 100 16.39 14.72 18.06 25.28 20.00 4.44 1.11       

 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

  
 
 
 

 
๓.๖.๒ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

๓.๖.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ 

  

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป ๔๙ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๕๐ 

49, 49%50, 51%

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นตํ่า (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5)



๒๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

๓.๖.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวน 

นักเรียน 

ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย 30 2 5 8 5 6 4      2.67 15 50.00 
๒. คณิตศาสตร ์ 30 0 3 2 11 8 5 1    2.28 5 16.67 
๓. วิทยาศาสตร์ 30 4 5 3 11 5 2      2.77 12 40.00 
๔. สังคมศึกษาฯ 30 4 4 6 9 4 3      2.77 14 46.67 
๕. สุขศึกษาฯ 30 10 4 5 8 3 0      3.17 19 63.33 
๖. ศิลปะ 30 10 5 4 9 2        3.20 19 63.33 
๗. การงานอาชีพฯ 30 7 5 7 7 4        3.07 19 63.33 
๘. ภาษาต่างประเทศ 30 0 3 2 9 12 3 1    2.28 5 16.67 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรมะ, พุทธ
ประวัติ,ภาษาบาลี) 

120 16 16 18 34 29 7   
   

2.74 50 41.67 

รวม 360 53 50 55 103 73 24 2       
ร้อยละ 100 

14.
72 

13.
89 

15.
28 

28.
61 

20.
28 

6.6
7 

0.5
6 

      

 
 

 
 
 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ในระดับสถานศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

  
 
 
 

 
๓.๖.๒ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

๓.๖.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป ๔๔ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๕๖ 

44, 44%

56, 56%

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นตํ่า (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5)



๒๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

๓.๖.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวน 
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย 60 6 10 13 12 12 7 0    2.71 29 48.33 
๒. คณิตศาสตร์ 60 1 7 5 19 16 9 3    2.33 13 21.67 
๓. วิทยาศาสตร์ 60 9 11 6 19 10 5 0    2.79 26 43.33 
๔. สังคมศึกษาฯ 60 9 8 13 16 8 6 0    2.80 30 50.00 
๕. สุขศึกษาฯ 60 21 8 10 14 6 1 0    3.18 39 65.00 
๖. ศิลปะ 60 22 10 9 17 2 0 0    3.28 41 68.33 
๗. การงานอาชีพฯ 60 11 10 16 16 7 0 0    3.02 37 61.67 
๘. ภาษาต่างประเทศ 60 2 7 4 16 23 5 3    2.35 13 21.67 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรมะ, พุทธ
ประวัติ,ภาษาบาลี) 

240 31 32 44 65 61 7 0    2.77 107 44.58 

รวม 720 112 103 120 194 145 40 6       
ร้อยละ 100 15.

56 
14.
31 

16.
67 

26.
94 

20.
14 

5.5
6 

0.8
๒       

 
 
 

 
 
 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ในระดับสถานศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

  
 
 

๓.๖.๒ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป ๔๗ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๕๓ 

47, 47%
53, 53%

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นตํ่า (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5)



๒๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

๓.๖.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับสถานศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที ่๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวน 
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย 17 2 3 1 7 4      2.76 6 35.29 
๒. คณิตศาสตร ์ 17  3 2 3 4 5     2.32 5 29.41 
๓. วิทยาศาสตร์  17 1 2 3 7 4      2.68 6 35.29 
๔. สังคมศึกษาฯ 17 3 4 5 4 1      3.12 12 70.59 
๕. สุขศึกษาฯ 17 2 3 1 7 4      2.76 6 35.29 
๖. ศิลปะ 17 3 2 2 8 2      2.88 7 41.18 
๗. การงานอาชีพฯ 17 3 2 5 4 3      2.94 10 58.82 
๘. ภาษาต่างประเทศ 17 1 2 3 7 3 1     2.65 6 35.29 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรมมะ, พุทธ
ประวัติ,ภาษาบาลี) 

68 9 11 16 19 13  
    

2.90 36 52.94 

รวม 204 24 32 38 66 38 6        
ร้อยละ 

100 
11.
76 

15.
69 

18.
63 

32.
35 

18.
63 

2.9
4 

       

 
 
 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป ๔๖ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๕๔ 

46, 
46%54, 54%

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นตํ่า (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5)



๒๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

๓.๖.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับสถานศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที ่๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวน 
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย 17 2 4 2 7 2       2.91 8 47.06 
๒. คณิตศาสตร ์ 17   2 2 5 4 4     2.32 4 23.53 
๓. วิทยาศาสตร์  17 2 4 2 5 4       2.85 8 47.06 
๔. สังคมศึกษาฯ 17 4 2 5 6         3.12 11 64.71 
๕. สุขศึกษาฯ 17 2 4 2 6 3       2.88 8 47.06 
๖. ศิลปะ 17 4 2 3 7 1       3.03 9 52.94 
๗. การงานอาชีพฯ 17 2 2 4 6 3       2.82 8 47.06 
๘. ภาษาต่างประเทศ 17   2 4 7 3 1     2.59 6 35.29 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรมมะ, พุทธ
ประวัติ,ภาษาบาลี) 

68 10 13 14 21 10   
    

2.96 37 54.41 

รวม 204 26 35 38 70 30 5        
ร้อยละ 

100 
12.
75 

17.
16 

18.
63 

34.
31 

14.
71 

2.4
5 

       

 
 
 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป ๔๙ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๕๑ 

49, 
49%54, 51%

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นตํ่า (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5)



๒๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

๓.๖.๑ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับสถานศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวน 
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

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

๑. ภาษาไทย 34 4 7 3 14 6      2.84 14 41.18 
๒. คณิตศาสตร ์ 34 0 5 4 8 8 9     2.32 9 26.47 
๓. วิทยาศาสตร์  34 3 6 5 12 8      2.76 14 41.18 
๔. สังคมศึกษาฯ 34 7 6 10 10 1      3.12 23 67.65 
๕. สุขศึกษาฯ 34 4 7 3 13 7      2.82 14 41.18 
๖. ศิลปะ 34 7 4 5 15 3      2.96 16 47.06 
๗. การงานอาชีพฯ 34 5 4 9 10 6      2.88 18 52.94 
๘. ภาษาต่างประเทศ 34 1 4 7 14 6 2     2.62 12 35.29 
๙. พระพุทธศาสนา 
(วินัย,ธรรมมะ, พุทธ
ประวัติ,ภาษาบาลี) 

136 19 24 30 40 23  
    

2.92 73 53.68 

รวม 408 50 67 76 136 68 11        
ร้อยละ 100 

12.
25 

16.
42 

18.
63 

33.
33 

16.
67 

2.7
0 

       

 
 
 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

  
 
 
 

 
 
๔. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ข้ึนไป ๔๗ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง ค่อนข้างดี (๒.๕) ๕๓ 

47, 
47%54, 53%

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นตํ่า (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5)



๒๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

๔.๑ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O - NET ม.๓ 
 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดสำนักงาน

พระพุทธฯ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาไทย ๓๙.๕๘ ๕๓.๔๕ ๔๑.๖๓ ๕๔.๒๙ 

(๒) คณิตศาสตร์ ๒๗.๓๓ ๒๔.๙๑ ๒๐.๐๕ ๒๕.๔๖ 

(๓) วิทยาศาสตร์ ๒๘.๒๗ ๒๙.๔๕ ๒๖.๕๕ ๒๙.๘๙ 

(๔) ภาษาอังกฤษ ๒๒.๐๘ ๓๓.๒๑ ๒๖.๓๔ ๓๔.๓๘ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด

คะแนนเฉล่ีย สังกัดส านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน  O - NET ม.๓ 



๓๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

๕..๒ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O – NET) ม.๖ 
 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดสำนักงาน

พระพุทธฯ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) วิชาภาษาไทย ๒๔.๐๐ ๔๒.๕๗ ๓๒.๐๔ ๔๔.๓๖ 

(๒) วิชาคณิตศาสตร์ ๑๓.๕๔ ๒๔.๔๙ ๑๗.๕๐ ๒๖.๐๔ 

(๓) วิชาวิทยาศาสตร์ ๑๘.๐๘ ๓๑.๗๙ ๒๕.๓๖ ๓๒.๖๘ 

(๔) วิชาสังคมศึกษาฯ ๒๔.๐๐ ๓๐.๕๕ ๓๐.๕๕ ๓๕.๙๓ 

(๕) วิชาภาษาอังกฤษ ๑๙.๑๗ ๒๘.๒๑ ๒๒.๒๒ ๒๙.๙๔ 
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วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาฯ วิชาภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด

คะแนนเฉล่ีย สังกัดส านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน  O - NET ม.๖ 



๓๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

 ๕.๓ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  B - NET ม.๓ 
  
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดสำนักเขต 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาบาลี ๓๒.๖๗ ๓๑.๑๙ ๓๑.๑๐ ๓๒.๑๑ 

(๒) ธรรมะ ๓๖.๓๓ ๓๑.๔๒ ๓๑.๔๒ ๓๓.๒๑ 

(๓) พุทธประวัติ ๓๓.๓๓ ๓๐.๗๑ ๓๐.๗๒ ๓๒.๓๖ 

(๔) วินัย ๓๓.๖๗ ๒๙.๙๑ ๓๐.๐๑ ๓๐.๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒.๖๗
๓๖.๓๓

๓๓.๓๓ ๓๓.๖๗
๓๑.๑๙ ๓๑.๔๒ ๓๐.๗๑ ๒๙.๙๑๓๑.๑ ๓๑.๔๒ ๓๐.๗๒ ๓๐.๐๑

๓๒.๑๑ ๓๓.๒๑ ๓๒.๓๖
๓๐.๕๖

๐.

๕.

๑๐.

๑๕.

๒๐.

๒๕.

๓๐.

๓๕.

๔๐.

ภาษาบาลี ธรรมะ พุทธประวัติ วินัย

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด

คะแนนเฉล่ีย สังกัดส านักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  B - NET ม.๓ 



๓๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

 ๕.๔ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  (B – NET)  ม.๖  

 
 
 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดสำนักเขต 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาบาลี ๒๕.๓๓ ๓๔.๗๖ ๓๔.๖๗ ๓๗.๑๕ 

(๒) ธรรมะ ๒๔.๖๗ ๓๑.๕๗ ๓๑.๗๒ ๓๓.๔๕ 

(๓) พุทธประวัติ ๒๙.๓๓ ๓๖.๔๕ ๓๗.๕๗ ๔๑.๐๔ 

(๔) วินัย ๓๐.๐๐ ๓๗.๖๖ ๓๗.๘๘ ๓๘.๙๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

๒๕.๓๓ ๒๔.๖๗
๒๙.๓๓ ๓๐.

๓๔.๗๖
๓๑.๕๗

๓๖.๔๕ ๓๗.๖๖
๓๔.๖๗

๓๑.๗๒

๓๗.๕๗ ๓๗.๘๘๓๗.๑๕
๓๓.๔๕

๔๑.๐๔
๓๘.๙๑

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

ภาษาบาลี ธรรมะ พุทธประวัติ วินัย

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด

คะแนนเฉล่ีย สังกัดสํานักงานพระพุทธฯ คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  (B – NET) ม.๖ 



๓๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

ผลการทดสอบในระดับชาติ O - NET ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของโรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

 
 

ผลการทดสอบในระดับชาติ O - NET ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของโรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

 
หมายเหตุ : ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไม่มีนักเรียนเข้าสอบ 

 

๔๔.๘๙

๒๔.

๒๙.๗๘
๒๖.๔๔

๓๘.๓๓

๑๘.

๒๙.๒๗
๒๖.๓๓

๓๙.๕๘

๒๗.๓๓ ๒๘.๒๗

๒๒.๐๘

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๐. ๐. ๐. ๐.

๒๗.
๒๓.๗๕

๒๑.
๒๓.๑๓

๓๑.

๒๔.

๑๓.๕๔

๑๘.๐๘ ๑๙.๑๗

๒๔.

๐.

๕.

๑๐.

๑๕.

๒๐.

๒๕.

๓๐.

๓๕.

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓



๓๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

ผลการทดสอบในระดับชาติ  B-NET ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของโรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

 
 

ผลการทดสอบในระดับชาติ B - NET ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของโรงเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
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๔๒.๒๒
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ภาษาบาลี ธรรม พุทธ วินัย
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๒๕.
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๔๐.
๔๕.

ภาษาบาลี ธรรม พุทธ วินัย

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓



๓๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

ส่วนที่ ๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 

 ๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

  ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

(๑) วิธีการพัฒนา   
  โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ จัดกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน 
และต้ังคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตัว เช่น โครงการรัก
การอ่านของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท่ีปลูกฝังให้นักเรียนอ่านหนังสือ โดยเริ่มจากหนังสือท่ีตนชอบ ซึ่ง
นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้มาตอบข้อซักถาม สามารถนำเสนอผลงานผ่านทางเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้  มีการสอนให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ ทำงานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั ่นพัฒนางาน ดำเนินการจนสำเร็จ และภูมิใจในผลงานของตนเอง โดยการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลาย เน้นให้นักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์หน้าโรงเรียน ให้
ประธานนักเรียนเป็นผู้นำ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ท่องคำขวัญโรงเรียน ยืนสมาธิ และให้คณะกรรมการ
นักเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ไม่เข้าแถว ตรวจเวรพื้นที่บริการที่แต่ละห้องรับผิดชอบ เพื่อ
ปลูกฝังให้นักเรียน มีวินัย มีความรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกให้นักเรียนเป็นคนกล้า
แสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพภายในของตนเอง เช่น การ
นำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั ้นเรียน เพ ื ่อฝึกความกล้าหาญและประสบการณ์ จะได้นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

   นักเรียนของโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพสม่ำเสมอ โดยการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพของนักเรียนอยู่เป็นประจำ เช่น กิจกรรมตรวจเล็บมือเล็บเท้าก่อนเลิกเรียน 
จนส่งผลให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีความเป็นสมณสารูป นอกจากนี้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เอื้อ
อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เช่น การมาโรงเรียนให้ทันเวลา การเข้าแถวไหว้พระสวดมนต์ การ
ปฏิบัติกิจกรรมหน้าอาคาร เช่น การเคารพกันและกัน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง กิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆ เช่น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาศาสนา ให้นักเรียนเกิดความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดิน แก่ผู้มี
พระคุณ ฝึกให้รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เคารพพ่อแม่ ครู อาจารย์ อีกท้ังยังสอดแทรกความซื่อสัตย์
สุจริตเข้าไปในกิจกรรมต่างๆ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสอดแทรกการประหยัด เช่น การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระฯ 
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนโดยแบ่งพื้นท่ีบริการให้นักเรยีน
แต่ละห้องดูแลพื้นที่ของตนเอง ปลูกต้นไม้ ตกแต่ง บริเวณโรงเรียนด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตำบล ชุมชน วัด เป็นต้น 



๓๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

(๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- รายงานสรุป โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน 

   - นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
- เกียรติบัตรจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

   - นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ สังเกตได้จาก
การกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถวไหว้พระสวดมนต์ รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
และนอกห้องเรียน ตามเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  
   - นักเรียนมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม จากการ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักเก็บส่ิงของเครื่องใช้ ท้ังของส่วนตัวและส่วนรวม อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
   - นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้
ได้   

(๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
  ๓.๑ จุดเด่น : นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอ
ผลงาน มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงาน
อย่างมีความสุข พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 
   นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มี
น้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
   ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา :  
   ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ(O-NET) ยังต่ำกว่าระดับประเทศ ระดับจังหวัด ซึ่งจะต้องมีการพัฒนา
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
   ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านพระพุทธศาสนา B-NET มี
บางรายวิชา ยังต่ำกว่าระดับประเทศ ซึ่งยังต้องพัฒนาให้สูงขึ้น 
   ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทุกที่ทุกเวลา และสื่อรอบๆ ตัว ต้องส่งเสริมให้เป็นนิสัย 
และสามารถนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเหมาะสม 
    โรงเรียนยังต้องจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และความสามารถของนักเรียนใน
เรื่องของการกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง และเข้าร่วมกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับศาสนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เกิดความรักสามัคคี รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากร
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และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยให้นักเรียนปฏิบัติจนเป็นมีนิสัย ทั้งในเรื ่องของคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียน 
   ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนระดับชาติ  
  พัฒนาคุณลักษณะ/ผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ๓.๔ ข้อเสนอแนะ 
 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อ

พัฒนา เรื ่องทักษะการคิดสร้างสรรค์จินตนาการ เพื่อให้ผู ้เรียนสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ ปรับ
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มากขึ้น มีการวัดและการประเมนิท่ี
หลากหลายในการประเมินตามสภาพจริง  ส่งเสริมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบระดับชาติ 

 
(๔) แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี) 
- นักเรียนโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ ต้องห่มดองรัดอก ให้เป็นปริมณฑลก่อนเข้าช้ันเรียน 

 
๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   
    จากเอกลักษณ์ของโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ท่ีว่า “สร้างคนดี มีน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม เลิศ
ล้ำปัญญา” และอัตลักษณ์ท่ีว่า “นักเรียนดีเก่ง เด่นธรรม-บาลี มีสัมมาคารวะ” หมายถึง โรงเรียนร่มโพธิ์ทอง
ธรรมวิทย์ เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรในอำเภอหนองเรือและอำเภอใกล้เคียง ที่มีความ
ประสงค์จะเรียนได้เรียนทุกรูป โดยจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทั้งความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดการ
เรียนปริยัติธรรมทั้ง ๓ แผนก คือ ภาคเช้า เรียนภาษาบาลี เพื่อนำไปสอบวัดความรู้ในสนามหลวง ภาคบ่าย 
เรียนปริยัติสามัญ ม.๑ - ม. ๖ และในช่วงเข้าพรรษา เรียนนักธรรมตรี - เอก เพื่อนำไปสอบวัดความรู้ใน
สนามหลวง โดยในแต่ละปีจะมีนักเรียนจากโรงเรียนสอบผ่านนักธรรมและบาลีเป็นจำนวนมาก จึงทำให้
พระภิกษุสามเณรท่ีจบจากโรงเรียนออกไป จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม และจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาการดำเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน  ในดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
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เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน   
   อีกทั้งโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ ๕ อำเภอ (หนองเรือ, 
บ้านฝาง, ภูเวียง, เวียงเก่า, และอำเภอหนองนาคำ) ให้เป็นสนามสอบนักธรรมโท - เอก โดยจะมีนักเรียนเข้า
สอบปีละ ๓๐๐ รูป จึงเป็นการบริการสนองงานแก่คณะสงฆ์อีกด้วย 

 
  (๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีโรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำ
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของ
กลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายใน
และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ  มีความ
ปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

 
   (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑  จุดเด่น : มีการจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา และมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
   ครูได้ปฏิบัติหน้าท่ีตรงกับความรู้ความสามารถทำให้งานมีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ นำผลท่ีได้จากการรับมอบหมายมาปรับใช้พัฒนาโรงเรียน 
   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน จัดโครงการกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เอื ้อให้ผู ้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
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สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
   โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพื ่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ โดยบริการ Wireless network ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีสะดวก ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โรงเรียนเป็นท่ีต้ังของสำนักงานเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ สามารถสนองงานต่อคณะสงฆ์ต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี เช่น ใช้โรงเรียนเป็นสนามสอบนักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก ส่งคณะครูเป็นวิทยากร
อบรมพระนวกะ และเป็นกรรมการคุมสอบนักธรรมอีกด้วย 
  ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา :  
   พัฒนาระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากร นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน 
   การพัฒนาครูและบุคลากรควรมีการจัดการอบรมให้ครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ผลักดันให้ครู
เข้ารับการพัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่งและมีการปรับวิทยฐานะให้มากขึ้น และสร้างความร่วมมือแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น และเชิญชวน
นักเรียนให้เข้าใช้ห้องสมุดให้มากขึ้น และมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้กับนักเรียนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของตัว
นักเรียนเอง มีกิจกรรมเปิดโลกอาชีพ โดยการนำอาชีพต่าง ๆ มาสาธิต หรือนำเสนอ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดเวลา ท้ังครู ผู้ปกครอง นักเรียน และรวมไปถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ ท่ีใกล้เคียง 
  โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ ต้ังอยู่ติดกับวัดโพธิ์ทองซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์
อำเภอหนองเรือ จึงทำให้วัดมีงานพิธีกิจกรรมรวมทั้งศาสนกิจบ่อยครั้งส่งผลให้ครูพระ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระ
สังฆาธิการ) รวมทั้งนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้อีกท้ังแรงจูงใจขวัญและกำลังใจของบุคลากรครูและเจ้าหน้าท่ียังไม่มีความมั่นคงในวิชาชีพ
เท่าที่ควรจะเป็นทำให้โรงเรียนต้องเปลี่ยนครูอยู่บ่อยๆ ซึ่งส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
  ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
   ๑) พัฒนาเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 



๔๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

   ๒. พัฒนาวิชาท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมพัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
    ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
  ๓.๔ ข้อเสนอแนะ 

  สถานศึกษาควรขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า เพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นความสำคัญ
ของการศึกษาของลูกหลานในชุมชน และรุ่นน้องในโรงเรียน  

 

๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   
   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
(Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และนำผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครู
ใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตาม
แผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที ่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดทำโครงงาน และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

(๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความ



๔๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

สนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื ่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก
โดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

(๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
๓.๑  จุดเด่น   

    โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มี
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ท่ีหลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมีความต้ังใจ 
มุ ่งมั ่นในการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู ้ที ่หลากหลาย ซึ ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับนักเรียน มีการนำชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
  ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
   ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้นมี
ประสบการณ์ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้กลับไปใช้พัฒนา
ตนเองและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เข้าสอนตรงเวลา และให้ความรู้กับนักเรียนอย่าง
เต็มท่ี จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาให้ครูโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ มีความมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือกัน
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพ และประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนและ
ชุมชน ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน  
  ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

- พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ 
   - ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริม
ประสิทธิภาพงานวัดผลและประเมินผล 

- การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
   
๓.๔ ข้อเสนอแนะ 

  ครูควรทำบันทึกหลังสอนให้เป็นปัจจุบัน และนำข้อมูลจากการทำบันทึกหลังการสอนมา
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียน ครูควรบันทึกข้อมูลที่มี



๔๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาวิธีการสอน และการพัฒนาส่ือ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีมีประโยชน์
นำไปสู่การวิจัยในช้ันเรียน 
 

  



๔๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม 

 ๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

 ๒. นำเสนอขอ้มูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   - รายงานสรุป โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถวไหว้พระสวดมนต์ รู้จักหน้าท่ีรับผิดชอบ ตามท่ี
ได้รับมอบหมายท้ังในและนอกห้องเรียน ตามเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  มีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักเก็บสิ่งของ
เครื่องใช้ ท้ังของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
   โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีโรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการ
บริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของ
กลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายใน
และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ  มีความ
ปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมี
วิจัยช้ันเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  ๓. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best Practices : เป็นนวัตกรรม (อย่างน้อย ๑ เร่ือง) 
  มีการจัดทำห้องอบสมุนไพรเสริมสุขภาพ โดยจัดทำห้องอบสมุนไพรเสริมสุขภาพ ถ่ายทอดความรู้ภูมิ
ปัญญาให้สามเณรสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได้ถูกต้อง 



๔๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

๔. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด ี
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ดีเลิศ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดี 

๓. มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ดี 
๔. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีเลิศ 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ต่องานอาชพี ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเลิศ 
 ๑. การมีคุณลกัษณะและคา่นิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด  ดี 

๒. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  ดีเลิศ 
๓. การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเลิศ 
๔. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสงัคม  ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วสิัยทศัน ์และพันธกิจทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน  ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเลิศ 
๒.๔ พัฒนาครูและบคุลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดี 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดี 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด ี
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได้ 
ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู ้

ดี 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 



๔๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

ภาคผนวก 

 
๑. ประกาศโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  
     ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. คำส่ังคณะทำงานรายงานประจำปีฯ  (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๓. หลักฐาน ข้อมูลสำคัญท่ีแสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

  



๔๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

 
 
 



๔๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

 
  



๔๘ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

 
  



๔๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

 
 

  



๕๐ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

 
  



๕๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

 

  



๕๒ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

 
 

  



๕๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 

คณะผู้จัดทำ 
ที่ปรึกษา 
 ๑. พระมหาเสน่ห์  ธมฺมสิเนโห   ประธานกรรมการ 
     ๒.  พระครูสิริปริยัติสุธี                    รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายสิทธิพร  หงอกสิมมา   กรรมการ 
 ๔.  นายสวาท  วุฒิ                               กรรมการ 
 ๕.  นายทองส่าน  จันทร์สีดา                  กรรมการ 
 ๖.  พระครูกิตติพีรานุวัฒน ์   กรรมการ 
 ๗.  พระครูปริยัติธรรมาทร   กรรมการ 
 ๘.  พระครูโพธิธรรมโสภิต    กรรมการ 
 ๙.  นายพร  สาอ่อน    กรรมการ 
 ๑๐.  พระมหาธนากร อนคฺฆเมธี                  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้จัดทำ 

๑. พระมหาธนากร อนคฺฆเมธี               ประธานกรรมการ 

๒. พระมหาพฤติกร   จิรภทฺโท        รองประธานกรรมการ 

๓. พระมหาบุญเกิด  กนฺตวีโร   กรรมการ 

๔. พระมหาอนุพันธ์  อานนฺทเมธ ี  กรรมการ 

๕. พระอธิการวิฑรูย์  ปุญฺญพหุโล  กรรมการ 

๖. นายประดิษฐ์  แก้วภักดี  กรรมการ 

๗. นายปรีดา    พลวงษาธนกุล  กรรมการและเลขานุการ  

 


