
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self - Assessment Report : SAR) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุพระอารามหลวง 
ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 
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     บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  2563 
ของโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม 

  
 มติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ครั้งที่ 1 / 2564 เมื่อวันที่  30  
เดือนเมษายน  พ.ศ. 2564  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา แล้ว     
 

          เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
 

       (ลงชื่อ)  
                  (พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.) 

                  ประธานคณะกรรมการโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 

 
 
 
 

     (ลงชื่อ)  
                         (พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์) 

                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
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คำนำ 

 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
2561) 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ทราบผลผลิต
และผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นตามแผน และตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผน ต่อระบบประเมินคุณภาพภายในและนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ขอขอบคุณ คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกรูป ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี 

 

 

   
โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
 
คำนำ 

  
                   3 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

                   5 
 
                 10 
 

    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน                    39 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                    46 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม 
ภาคผนวก 

                   49 
                   53 
                   56 
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บทสรุปของผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 ชื่อสถานศึกษา วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ที่อยู่ วัดธาตุพระอารามหลวง  เลขที่  237  ถนนกลางเมือง   
ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์  40000  สังกัด สำนักเขตการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม โทรศัพท์ 086-
710 7175 เปิดสอน นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก, บาลีประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 9  เมื่อ 
26 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2486 (แรม  8  ค่ำ    เดือน 6)  และเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6   
มีจำนวนนักเรียน 93 รูป (10 ธันวาคม 2563) โรงเรียนมีเนื้อท่ี 12 ไร่ 

ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ อายุ 63 ปี  โทรศัพท์ 081-717 3763 e-mail : 
wiwektham@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ 1 
มิถุนายน 2536  รวม  28 ปี 
 

สภาพบริบทโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 
1. เป็นโรงเรียนนำร่อง 1 ใน 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต  7   ประกอบด้วย

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู รวม 46 โรงเรียน  ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก ทั้งสามรอบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.)  

2. ศูนย์ทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET 
 3. โรงเรียนในโครงการอบรมพระนวกะ ระดับจังหวัด 
 4. โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 5. ศูนย์สอบนักธรรม-บาลี ประจำจังหวัดขอนแก่น 
 

การจัดการศึกษา 
1.  เร่งรัดพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและสากล  ทั้งแผนกสามัญศึกษา 

ควบคู่การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลี   
2. เร่งรัดพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3. เร่งรัดพัฒนาสื่อ  เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย 

4. เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นและกระบวนการเรียนรู้ให้มี 
คุณภาพตามมาตรฐาน 

5. เร่งรัดพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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6. เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐาน  

7. เร่งรัดพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ผู้อุปถัมภ์ ผู้มีส่วนร่วม และประสานการดำเนินการ 

จัดการศึกษา 

 

สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเมือง ประชากรส่วนใหญ่นับถือ

พระพุทธศาสนา ร้อยละ 97  ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  
ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับสถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาตั้งอยู่ในศาสนสถานอันเป็นที่เคารพศรัทธา 
เป็นวัดพระอารามหลวง ของจังหวัดขอนแก่น และเป็นที่ประกอบพิธีกรรมของชุมชน เป็นศูนย์รวมจิตใจ 
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ 

 2)  จำนวนประชากร   ประมาณ   56,500   คน 

 3)  อาชีพสำคัญ  ค้าขาย ร้อยละ 65  รับราชการ ร้อยละ 25   อ่ืนๆ ร้อยละ 10 

 4)  โอกาสของโรงเรียนกับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน มีโอกาสที่ทางโรงเรียนขอความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ ในชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นโรงเรียนวัดที่มีการประชาสัมพันธ์ดี ทั้งผู้อำนวยการเป็น
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ส่วนผู้จัดการเป็นรองจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้า
อาวาส ที่อยู่ในวัดธาตุ พระอารามหลวง 
 

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ด ี   
 

- จุดเด่น 
นักเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”  และส่วนใหญ่ผ่านการ

ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม”มีผลการแข่งขันระดับเขต 
ปี 2563 (อ้างอิง ภาคผนวก) 

 
- จุดที่ควรพัฒนา 
 - นักเรียนบางรูปยังขาดทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ โดยเฉพาะ

นักเรียนชั้น ม.1  ที่เข้ามาเรียนใหม่ บางรูปจบ ป.6  มาโดยอ่านหนังสือไม่ได ้เขียนไม่ได้ 
   - นักเรียนบางรูปขาดทักษะในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
   - นักเรียนบางรูปยังขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
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   - นักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6  มีผลการทดสอบโอเน็ต (O-NET) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ ยัง
ไม่เป็นที่พึงพอใจ ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 
   - นักเรียนหลายรูปมีภาวะทางโภชนาการเกินเกณฑ์ คือ มีน้ำหนักมากเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
คือ อ้วน  และมีบางรูปที่มีน้ำหนัก-ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ คือ ผอมและตัวเล็ก 

 
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

   ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ โดย
สถานศึกษา ควรนำผลการทดลองระดับชาติ มาวิเคราะห์ ปรับกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้หรือทำกิจกรรมมากขึ้น ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนต้องหมั่น
ทบทวน สำนวนคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝึกฝนทำแบบฝึกหัด ทำซ้ำบ่อยๆ หมั่นทบทวน
ความรู้เก่า สูตรคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ ควรเน้นการปฏิบัติจริงตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทดลองปฏิบัติ อภิปรายผลการทดลอง สรุปผลและค้นคว้าเพ่ิมเติมในรูปโครงงานมากขึ้น ส่วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา  ควรมีการฝึกสรุปความรู้ใน
รูปแบบแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
 

- จุดเด่น 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน ศิษย์เก่า ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีความสะอาด สวยงาม และถูกสุขลักษณะ 
 สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีคุณภาพ และการบริหารจัดการยุคใหม่ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
- จุดที่ควรพัฒนา 
การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
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- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาควรให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา

โดยจัดให้มีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาต่อหน่วยงานต้น
สังกัดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการประชุม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการโรงเรียนวิเวกธรรม
ประสิทธิ์วิทยา 

  สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพด้วยการรักษามาตรฐาน ซึ่งถือว่าดีอยู่แล้ว ควรทบทวนและรักษา
ความดีเอาไว้และดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายสูงขึ้นตามลำดับ เพ่ือพัฒนามาตรฐานสู่ความเป็นเลิศในโอกาส
ต่อไป 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ใน 

ระดับ  ดี      
 

- จุดเด่น 
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาจากต้นสังกัด มีคุณภาพระดับดีมากและสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา มีพัฒนาการและสอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเอง 

 
- จุดที่ควรพัฒนา 
การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา และระดับ

พัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและนำมาใช้ปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง 
 

- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ครบคุณลักษณะทั้ง 8 ข้อ อยู่แล้วเป็น

ส่วนใหญ่ แต่ควรให้ครูทั้งหมดได้พัฒนาตามคุณลักษณะดังกล่าวให้ครบทุกรูป/คน โดยครูในส่วนที่ดีได้นิเทศ
ช่วยเหลือให้พัฒนาคุณลักษณะ นำไปปฏิบัติงานการสอนอย่างต่อเนื่อง และเน้นให้ครูมีการประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา และระดับพัฒนาการของผู้เรียน
รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้างหน้าของตนเองและนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 

 
 
 
 



๙ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา 2563   โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น : 

แผนปฏิบัติงานที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แผนปฏิบัติงานที่ 2  การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม 

              ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

แผนปฏิบัติงานที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แผนปฏิบัติงานที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

 

        ลงชื่อ 

              (พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์) 

      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 

        วันที่ 6  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา รหัสสถานศึกษา 7040010711 
ที่อยู ่วัดธาตุพระอารามหลวง  เลขที่  237  ถนนกลางเมือง   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัด
ขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์  40000  สังกัด สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/มหาเถรสมาคม โทรศัพท์ 086-710 7175  e-mail : 
wiwektham@hotmail.com เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6
ห้องเรียน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีจำนวนนักเรียน 93 รูป (10 ธันวาคม 2563) 
โรงเรียนมีเนื้อที ่12 ไร่  

ที่ตั้ง/ อาณาเขต 
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์   เขตแผนที่     (Zone)   48 Q        พิกัด -x = 269291 เมตรตะวันออก  

พิกัด -y = 1816260 เมตรเหนือ มีเนื้อที่  12  ไร่  
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับที่ดินเอกชน  

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับซอยสาธารณะและถนนรอบบึงแก่นนคร  
ทิศใต้   ติดต่อกับซอยสาธารณะ และที่ดินเอกชน 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับถนนกลางเมืองและที่ดินเอกชน 
อาคารเรียน  มี 1  หลัง คือ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์  ชั้น 3 เป็นห้องเรียน   และชั้น 2 เป็นห้อง

สำนักงาน    ห้องปฏิบัติการ  สำนักศาสนศึกษาทั้งแผนกนักธรรม – บาลี และแผนกสามัญศึกษา  
ตราประจำโรงเรียน 

ความหมายตราประจำโรงเรียน  

รูปพระธาตุ     พระธาตุมีลักษณะทรงกลมเป็นชั้นๆ     เป็นสัญลักษณ์แทนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์  ที่พระ
นครศรีบริรักษ์บรมราชภักดี (เพียเมืองแพน) เจ้าเมืองขอนแก่นคนแรก เป็นผู้สร้าง 
(พระธาตุนครเดิม) แสดงถึงการศึกษาเป็นระดับชั้น  ตั้งแต่ระดับต่ำไปจนถึงชั้นสูงสุด 

รัศมีพระธาตุ   หมายถึงแสงสว่างแห่งปัญญา  มีรัศมีแผ่ไพศาลรอบทิศแสดงถึงความ
รุ่งเรืองแห่ง การศึกษา 
เทพประนม หมายถึงเทพหรือเทวดาที่คอยปกป้องคุ้มครอง  รักษา ตลอดจน
ส่งเสริมค้ำจุนให้บรรลุในสิ่งที่ปรารถนา 
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ความหมายตราไตรรัตนจักร 
ตรานี้ใช้ธรรมจักรบนฐานดอกบัว เรียกว่า  "ไตรรัตนจักร"  
(กงล้อ คือ พระรัตนตรัย) เป็นสัญลักษณ์แทนพระรัตนตรัย คือ 
1) ดอกบัวแทนพระพุทธเจ้า ดังพระบาลีในเถรคาถาว่า "พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นใน
โลก แต่ไม่ติดในโลกีวิสัย ดุจดอกบัวเกิดในน้ำแต่ไม่เปียกน้ำ (ขุ.เถร. 26/388) 
2) ดอกบัวแทนพระอริยสงฆ์ ดังพุทธวจนะในธรรมบทว่า "ดอกบัวเกิดที่กองขยะที่
เขาท้ิงไว้ข้างทางใหญ่ มีกลิ่นหอมรื่นรมย์ใจฉันใด ท่ามกลางมหาชนผู้โง่เขลา เป็นดุจ

สิ่งปฏิกูล พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมรุ่งโรจน์ด้วยปัญญาฉันนั้น" (ขุ.ธ. 25-59) 
3) ดอกบัวมี 7 กลีบ เป็นสัญลักษณ์แทนดอกบัว 7 ดอก ที่รองรับพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อคราว
ประสูติ หรือสัญลักษณ์แทนโพชฌงค์ 7 
4) ธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์แทนพระธรรม คือ อริยสัจสี่ อันเป็นแก่นของพระพุทธศาสนา ที่ทรงแสดงในวัน
เพ็ญเดือน 8    วันที่พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ 
5) ซี่ธรรมจักร 12 ซี ่เป็นสัญลักษณ์แทนการรู้แจ้งอริยสัจแต่ละข้อ ด้วยญาณ ทั้ง  3    
(สัจจญาณ, กิจจญาณ, และกตญาณ) (3x4 = 12) 
6) พระบาลีในธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ว่า ธมฺมจกฺกํ ปวตฺติตํ อปฺปฏิวตฺติยํ = กงล้อคือพระธรรมอันพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมุนไปแล้ว ไม่มีใครหมุนกลับได้ 
อักษรย่อของโรงเรียน ว.ธ. (ปส 0207.4012/.... ) 
ปรัชญาของโรงเรียน นตฺถิ  ปญฺญาสมา  อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน สอนปริยัติ  มุ่งปฏิบัติ  เสริมปฏิเวธ 

                     (บาลีนักธรรมเด่น เน้นการฝึกฝน พัฒนาตนให้มีสุข) 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน 

การติดต่อสื่อสาร E-mail:  wiwektham@hotmail.com  

   Facebook: https://www.facebook.com/wiwekthamP 
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ประวัติโดยสังเขป 
 เมื่อประมาณปีพุทธศักราช  2332  พระนครศรีบริรักษ์บรมราชภักดิ์ (เพียเมืองแพน)  เจ้าเมือง
ขอนแก่นคนแรก  ได้สร้างวัดธาตุขึ้นพร้อมกับเมืองขอนแก่น  คาดว่าการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย  น่าจะมี
มาตั้งแต่สมัยนั้น  แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุ
สามเณรเอาไว้ 

เมื่อปีพุทธศักราช   2486  ตรงกับวันจันทร์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2486 (แรม  8 ค่ำ  เดือน  
6)   พระมหาเหล่ว  สุมโน น.ธ.เอก,  ป.ธ.5, (ดร. พระธรรมวิสุทธาจารย์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค  9 อดีตเจ้า
อาวาสวัดธาตุ) และ  พระมหาพราม   จิตฺตเสโน  ป.ธ.6 วัดมหาธาตุ ฯ  กรุงเทพมหานคร ได้เดินทางขึ้นมาจำ
พรรษาที่วัดธาตุเมืองเก่า  จังหวัดขอนแก่น  ภายใต้บารมีธรรมของพระครูวิเวกธรรมปฏิบัติ  เจ้าคณะอำเภอ
เมืองขอนแก่น  และเจ้าอาวาสวัดธาตุในขณะนั้น  ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนปริยัติธรรม  แผนกธรรม - บาลี  ขึ้น
ที่วัดธาตุ  ให้ชื่อว่า  “โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา”  โดยถือเอาชื่อตามพระราชทินนามของเจ้าอาวาส 
ในขณะนั้น  จึงได้ชื่อว่า  “โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา”  มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้น  2  
แผนก  คือ  แผนกนักธรรม  ซึ่งมีอยู่เดิมแล้ว  และแผนกบาลีที่ตั้งขึ้นใหม่  โดยมีพระครูวิเวกธรรมปฏิบัติ  
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  และเจ้าสำนักเรียน  ส่วนพระมหาพราม  จิตฺตเสโน  เป็นครูใหญ่  ได้ช่วยงานการ
คณะสงฆ์วางรากฐานการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและบาลี  ได้มีพระภิกษุสามเณรให้ความ
สนใจ  สมัครเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก 

ปีพุทธศักราช   2487  พระมหาคำพันธ์  โกวิโท   ป.ธ.7  ( พระเทพมงคลเมธี)  อดีตรองเจ้าอาวาสวัด
ธาตุ  และอดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น   ได้ย้ายจากวัดหงษ์รัตนาราม  บางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร  
ขึ้นมาจำพรรษาที่วัดธาตุ พร้อมกับพระมหาเปรียญอีกหลายรูปได้สนองงานด้านการศึกษาทำให้การศึกษาพระ
ปริยัติธรรมเฟ่ืองฟูขึ้นเป็นอย่างมาก  สามารถผลิตพระมหาเปรียญและสามเณรเปรียญขึ้นมาสนองงานการ
คณะสงฆ์ตามเจตนารมณ์มากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ  ทำให้โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาเป็นที่รู้จักกันอย่าง
กว้างขวาง และเป็นที่สนใจของพระภิกษุสามเณรเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้ก็เพราะการวางพ้ืนฐานการศึกษา    มี
ระบบ  ระเบียบ  แบบแผนที่ชัดเจน  การศึกษาพระปริยัติธรรมจึงเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ทั้ง ๆ ที่การจัด
การศึกษาในขณะนั้นจะเป็นเพียงระยะเริ่มต้นก็ตาม  แต่ก็มีพระภิกษุสามเณรจากวัดต่าง ๆ เช่น วัดกลาง      
วัดโพธิ์โนนทัน    วัดวุฒาราม  วัดศรีนวล  วัดหนองแวง  วัดจอมศรี  เป็นต้น   รวมทั้งพระภิกษุสามเณร      
ในต่างจังหวัด ให้ความสนใจสมัครเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเพิ่มมากข้ึนตามลำดับ 

ปีพุทธศักราช   2490  พระมหาเหล่ว  สุมโน (พระธรรมวิสุทธาจารย์) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดธาตุ  
และเป็นเจ้าสำนักเรียน ทำหน้าที่บริหารการปกครอง ได้จัดการศึกษาต่อจากพระครูวิเวกธรรมปฏิบัติ  ซึ่งการ
บริหารในยุคนั้นถือได้ว่าเป็นยุคที่ดีที่สุด  จากผลงานการบริหารการศึกษาของท่านทำให้การดำเนินงานของ
โรงเรียนเจริญรุดหน้าขยายไปอย่างรวดเร็ว  จนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป  และเป็นที่ไว้วางใจของคณะผู้บริหาร
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การคณะสงฆ์ระดับสูง   พร้อมนี้ได้รับอนุญาตจัดตั้งการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  (ปริญญาตรี)  ขึ้นที่วัดธาตุ  
ในปี  พ.ศ.  2528 (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น) 

ปีพุทธศักราช  2491  พระมหาคำพันธ์  โกวิโท  ป.ธ. 7, (พระเทพมงคลเมธี)  อดีตเจ้าคณะจังหวัด
ขอนแก่น  เข้ารับตำแหน่งครูใหญ่บริหารการศึกษาของโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ในยุคนั้นเป็นยุคที่
การศึกษาของโรงเรียนมีความเจริญรุ่งเรืองมาก  มีพระภิกษุสามเณรสอบมหาเปรียญได้ตั้งแต่  3  ประโยค  ถึง  
9  ประโยคเป็นจำนวนมาก  คณะครูอาจารย์ที่ทำการสอนในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งที่ สำคัญทางการคณะ
สงฆ์หลายรูป  กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ  เฉพาะที่อยู่ภายในอำเภอเมืองขอนแก่น  เช่น  พระมงคลวุฒิสาร    
(จวง  ขนฺติโก  ป.ธ. 3)  อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น  วัดวุฒาราม พระเทพกิตติรังษี  (ทองสา  วรลาโภ  
ป.ธ. 8, ดร.)  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง พระกิตติญาณ
โสภณ    (บัวผัน ปคุณธมฺโม ป.ธ. 8)  อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีนวล  พระธรรม
วิสุทธาจารย์  (คูณ  ขนฺติโก  ป.ธ. 4)  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแวง  พระอาราม
หลวง  เป็นต้น 

การเป็นครูสอนปริยัติธรรมนั้น  ไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็จะไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ นอกจากบุญกุศลที่เกิด
จากวิทยาทาน  ดังนั้น  ผู้สอนจึงทำการสอนด้วยจิตศรัทธามีใจรักในงาน  และหวังผลให้การศึกษาของคณะ
สงฆ์มีความม่ันคงคู่กับการศึกษาของฝ่ายบ้านเมืองต่อไป 

ปีพุทธศักราช  2508  พระมหาทองสา  วรลาโภ  ป.ธ.8 (พระเทพกิตติรังษี ดร.) เจ้าอาวาสวัดธาตุฯ 
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นรูปปัจจุบัน  เข้ารับตำแหน่งครูใหญ่ สืบต่อจากพระมหาคำพันธ์    โกวิโท  นอกจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนจะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้ว  ยังได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแผ่พระสัทธรรม  
คำสั่งสอนของพระศาสดาสัมมาสัมมาพุทธเจ้า  อันเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนอีกด้วย  และมีการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา  ทำให้จำนวนสถิตินักเรียนผู้เข้าสอบบาลีและสอบได้ เป็น
มหาเปรียญมากยิ่งข้ึน 

ปีพุทธศักราช  2516  พระมหานิยม  อุตฺตโม  ป.ธ. 7  ได้เข้ารับตำแหน่งครูใหญ่บริหารการศึกษาสืบ
ต่อจากพระมหาทองสา  วรลาโภ  ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแบบเรียนภาษาบาลี ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  ซึ่งถือได้ว่าเป็นบูรพาจารย์คนสำคัญอีกท่านหนึ่ง  โดยได้เรียบเรียงหลักสูตรย่อบาลี
ไวยากรณ์จากเดิมมีอยู่  6  เล่ม  รวมย่อเข้าเป็นเล่มเดียว  และเดิมใช้เวลาเรียนอยู่  2  ปี  มาเป็นใช้เวลาเรียน
เพียงปีเดียว  ก็สามารถเข้าสอบบาลีสนามหลวงประโยค  1-2  ได้  ผลงานทางวิชาการชิ้นนี้ถือเป็นความสำเร็จ
ของการศึกษาคณะสงฆ์อีกข้ันหนึ่ง  และหลักสูตรย่อบาลีไวยากรณ์เล่มนี้ก็เป็นที่ยอมรับจากเจ้าสำนักเรียน  ครู
อาจารย์  และนักเรียนอย่างกว้างขวาง  แม้แต่กรมการศาสนาก็เคยขออนุญาตจัดพิมพ์เผยแพร่ทั่วประเทศ
มาแล้ว  นอกจากหลักสูตรย่อบาลีไวยากรณ์แล้ว  พระอาจารย์มหานิยม      อุตฺตโม  ยังได้แต่ง   และเรียบ
เรียงตำราแบบเรียน   และคู่มือประกอบการเรียนภาษาบาลีอีกหลายเล่ม  เช่น  บันทึกบาลีไวยากรณ์  วิธีแปล
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มคธเป็นไทย  วิธีตั้งวิเคราะห์นามกิตก์ – สมาส  แปลศัพท์ยาก  ภาค  1-4  คู่มือวิชาสัมพันธ์ไทย  คู่มือวิชาบุ
รพภาค  เป็นต้น  หนังสือประกอบการเรียนเหล่านี้นิยมใช้ในหมู่นักศึกษาภาษาบาลี  และได้อำนวยหิต
ประโยชน์แก่การศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลี  จนเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

ปีพุทธศักราช 2521 คุณหญิงนครราชเสนี (คุณหญิงเจือ สิงหเสนี) สร้างอาคารสุมโน เป็นอาคาร
เรียนของโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา  จนถึงปี พ.ศ.2562 สิ้นงบประมาณ 600,000 บาท   (ปัจจุบันใช้
เป็นอาคารอเนกประสงค์ด้านศีลธรรม) 

ปีพุทธศักราช  2524 - 2553  มีลำดับครูใหญ่ดังนี้   

ปีพุทธศักราช  2524     พระมุนีสารประสาธน์      (พระเทพมงคลเมธี  อดีตเจ้าคณะจังหวัด
ขอนแก่น)  รับตำแหน่งครูใหญ่สืบต่อจาก พระมหานิยม  อุตฺตโม  อีกครั้ง   

ปีพุทธศักราช  2525    พระครูประสาธน์ปริยัติกิจ    เข้ารับตำแหน่งครูใหญ่ทำการบริหารต่อจาก
พระมุนีสารประสาธน์ 

ปีพุทธศักราช  2530  พระครูอรรถสารเมธี   (จำนง  อติเมโธ  ป.ธ. 4 เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น 
รูปปัจจุบัน)  เข้ารับตำแหน่งครูใหญ่ทำหน้าที่บริหารการศึกษาและกิจการของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า มี
พระภิกษุสามเณรเดินทางเข้ามาสมัครเรียนและสอบเปรียญธรรมได้เพ่ิมทวีมากยิ่งขึ้น  เป็นที่ปรากฏแก่วงการ
คณะสงฆ์  ทำให้วัดธาตุฯ  กลายเป็นสถานที่คับแคบอย่างเห็นได้ชัด  เพราะไม่สามารถรองรับนักเรียนที่มา
สมัครเรียนได ้

ปีพุทธศักราช  2536  - ปัจจุบัน  พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ (พระมหาจำเริญ   ปสุโต) น.ธ.เอก, ป.ธ. 6,
พธ.บ.,กศ.ม. (บริหารการศึกษา)  เข้ารับตำแหน่งครูใหญ่สืบต่อจากพระครูอรรถสารเมธี  ทำหน้าที่บริหาร
การศึกษาของโรงเรียนทั้งแผนกนักธรรม บาลี และแผนกสามัญศึกษา  เพ่ือรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และ
อุดมการณ์อันแน่วแน่ของบูรพาจารย์ ที่ได้ก่อตั้งและสืบสานการศึกษาพระปริยัติธรรมของสถาบันการศึกษา
แห่งนี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ภายใต้บารมีธรรมและอุดมการณ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมวิสุทธาจารย์  เจ้าสำนัก ศาสน
ศึกษาวัดธาตุ  และพระเดชพระคุณพระเทพมงคลเมธี  อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  ตลอดจนถึงคณะครู
อาจารย์  ทำให้สถานศึกษาแห่งนี้คับแคบไปด้วยพระภิกษุหนุ่มและสามเณรน้อยผู้ใฝ่ใจการศึกษาได้สมัครเข้า
มาเป็นจำนวนมากในแต่ละปี  ทำให้วัดธาตุคับแคบแออัดและไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
พระภิกษุสามเณรได้  เพราะทางวัดไม่สามารถจัดหาสถานที่พักให้กับพระภิกษุสามเณรได้อย่างทั่วถึง  ด้วย
ความรักและความเป็นห่วงพระภิกษุสามเณรผู้ได้ชื่อว่าศาสนทายาทที่ ใฝ่รู้ในการศึกษาเหล่านั้น  ทางสำนักศา
สนศึกษาวัดธาตุ  จึงมีนโยบายที่จะขยายสาขา  เพื่อรองรับกับจำนวนของพระภิกษุสามเณรเหล่านั้น   

ปีพุทธศักราช 2534  คณะผู้บริหารโรงเรียนได้พิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคของการศึกษาของคณะ
สงฆ์  ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับสภาพของสังคมในปัจจุบัน  ต่างกับการศึกษาของฝ่ายอาณาจักรที่พัฒนาและ
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เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม  เพ่ือจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับฝ่ายอาณาจักรและเพ่ือยกระดับของ
การศึกษาของคณะสงฆ์  ดังนั้น  คณะผู้บริหารการศึกษาของโรงเรียนจึงมีฉันทานุมัติขอจัดตั้งโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญข้ึนมาอีกแผนกหนึ่ง  เพื่อเปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4-ม.6)  

พ.ศ. 2535  ได้เปิดสาขาแรกที่  วัดม่วงศรี  บ้านโนนม่วง  ตำบลศิลา  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัด
ขอนแก่น  โดยเปิดสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและแผนกบาลี  มีพระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาแผนก
นักธรรม  66  รูป  แผนกบาลี  ประโยค  1-2,ประโยค ป.ธ.3  และประโยค  ป.ธ. 4  จำนวน  61  รูป  โดยมี  
พระอธิการสมพร  ยโสธโร (พระครูสังฆรักษ์สมพร  ยโสธโร ปัจจุบัน) เป็นเจ้าสำนัก  และมี  พระมหาเพชร  
วชิรเมธี  ป.ธ. 5, พธ.บ.  เป็นครูใหญ่ 

พ.ศ.  2536  ได้เปิดสาขาแห่งที่  2  ที่  วัดท่าราษฎร์  บ้านดงพอง  ตำบลศิลา  อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น  เปิดสอนแผนกนักธรรมและแผนกบาลี  โดยมีนักเรียนแผนกนักธรรม  47  รูป  มีนักเรียน
แผนกบาลีประโยค  1-2,  ประโยค ป.ธ.3  และประโยค ป.ธ. 4 จำนวน  57  รูป  โดยมีพระมหาประทีป  
สญฺญโม  ป.ธ. 7, พธ.บ. เป็นเจ้าสำนักและครูใหญ่ 

ปีการศึกษา  2537  เมื่อสำนักศาสนศึกษาวัดธาตุ  ได้ขยายสาขาออกไป  2   แห่ง  ก็เริ่มประสบกับ
ปัญหาในด้านการบริหารงาน  อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากงบประมาณที่มีอย่างจำกัด  ลำพังค่าใช้จ่ายในสำนัก
ส่วนกลางก็ไม่เพียงพออยู่แล้ว  ดังนั้น  ทางสำนักศาสนศึกษาวัดธาตุ  จึงได้ยุบเลิกสาขาวัดท่าราษฎร์  บ้านดง
พอง  ตำบลศิลา  โดยนำนักเรียนทั้งหมดเข้ามาสังกัดที่       วัดธาตุและวัดม่วงศรี  บ้านโนนม่วง     

ปีพุทธศักราช  2537  คณะผู้บริหารโรงเรียนได้พิจารณาทบทวนถึงปัญหาและอุปสรรคของการจัด
การศึกษาของคณะสงฆ์ โดยเฉพาะภายในโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา  ซึ่งยังไม่สอดรับกับความเป็นจริง
ของสภาพปัจจุบันและความประสงค์ของผู้เรียนในระดับล่างสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งยังไม่สอดคล้อง
กับสภาพสังคมปัจจุบัน  เพ่ือวางรากฐานการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3)  จึงขออนุมัติเปิด
สอนมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นอีกระดับหนึ่ง 

ปีพุทธศักราช 2538 เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ประตู หน้าต่าง เพดาน งบประมาณ 1,300,000 บาท 
ปีพุทธศักราช 2545 สร้างอาคารที่พักพระภิกษุสามเณร “อาคารพระธรรมวิสุทธาจารย์ ครบรอบ 60 

ปี ก่อตั้งโรงเรียน” พร้อมด้วยห้องสมุดโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ด้วยงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธา 
14,000,000 (สิบสี่ล้านบาท) 

ปีพุทธศักราช 2552 สำนักศาสนศึกษาวัดธาตุ พระอารามหลวง ในโอกาสสอบบาลีสนามหลวงได้
อันดับ 3 ของประเทศ ได้รับโล่และเงินรางวัล 150,000 บาท  

ปีพุทธศักราช 2553 สร้างอาคารต่อเติมด้านหลังโรงเรียน ประกอบไปด้วย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฐม
พยาบาล ห้องน้ำ ลานเอนกประสงค์ สถานที่น้ำดื่ม งบประมาณ 1,600,000 บาท และจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนการสอนจำนวน 45 เครื่อง งบประมาณ 590,000 บาท 

ปีพุทธศักราช 2554-2555  พัฒนาระบบไฟฟ้าโดยรอบอาคารเรียน เป็นระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ งบประมาณ 200,000 บาท จัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีภายในโรงเรียน 300 ชุด งบประมาณ 350,000 บาท 
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ปีพุทธศักราช 2555 พัฒนาการใช้งานบริการห้องสมุดของโรงเรียน โดยจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และหนังสือเข้าห้องสมุด งบประมาณ 200,000 บาท 

ปีพุทธศักราช 2555 สำนักศาสนศึกษาวัดธาตุ พระอารามหลวง ในโอกาสสอบบาลีสนามหลวงได้
อันดับ 1 ของหนตะวันออก  ได้รับโล่ พัดยศ และรางวัลจากแม่กองบาลีสนามหลวง 100,000 บาท  สมเด็จ
พระสังฆราชฯ มอบเกียรติบัตร และรางวัล 200,000 บาท   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบรางวัลที่
หนึ่งของหนตะวันออกและวัดพระธรรมกาย มอบโล่รางวัลสำนักเรียนดีเด่น ที่หนึ่งของหนตะวันออก 

ปีพุทธศักราช 2556 พ่อชวด ชัยนิคม บริจาคที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์ (เหล่ว สุมนมหา
เถร) จำนวน 39 ไร่ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการก่อสร้าง เดือนพฤษภาคม 2556 ซื้อเพ่ิมเติม 10 ไร่ 
จำนวน 300,000 บาท (ครั้งที่ 1) เป็นเงินบริจาคจากชาวบ้านหนองหลุบ ซื้อเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) จำนวน 4 ไร่ 
เป็นเงิน 1 ล้านบาท โดยได้รับบริจาคจากพระอาจารย์สำราญ ธมฺมธโร (หลวงพ่อกล้วย) วัดป่าธรรมอุทยาน 
ขอนแก่นและในปีนี้ได้บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 100 รูป ระหว่างวันที่ 1-16 เมษายน 2557 และ
ในเดือนพฤษภาคม 2557 หลวงพ่อกล้วย พร้อมคณะทายกทายิกา ได้สร้างพระพุทธรูป งบประมาณ 10 ล้าน
กว่าบาท ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์ ด้วย 
  ปีพุทธศักราช 2558  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 โรงเรียนได้ปรับปรุงพ้ืนห้องด้านล่างบริเวณ
ห้องเรียนทั้งหมด โดยรื้อพ้ืนไม้ออกแล้วจัดทำพ้ืนปูนหินขัด พร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน
และฟ้าเพดาน โดยใช้งบประมาณของโรงเรียนและศรัทธาญาติโยม 6 แสนกว่าบาท และในปีนี้ได้บรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 120 รูป ระหว่างวันที่ 1-17 เมษายน 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 5 รอบ 60 พรรษา 
 ปีพุทธศักราช 2559 สร้างศาลา 118 ปีขอนแก่นวิทยานุสรณ์ งบประมาณ 7 ล้านบาท ที่ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมวิสุทธาจารย์ บ้านหนองกอย โดยงบประมาณจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา 
ทั้งได้จัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 54 รูป ระหว่างวันที่ 1-11 เมษายน 2560 เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9 วันที่ 11 มิถุนายน ถวายทุนการศึกษา
พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม จำนวนเงิน 100,000 บาท และถวายทุนการศึกษาวันที่ 10 ธันวาคม 
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 70,000 บาท 
 ปีพุทธศักราช 2560 ศาลา 118 ปีขอนแก่นวิทยานุสรณ์ ก็พร้อมใช้งาน  จัดให้มีโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 76 รูป ระหว่างวันที่ 1-11 เมษายน 2561  
 ปีพุทธศักราช 2561 ปรับปรุงซ่อมแซม ด้านหลังอาคารเรียน สร้างโครงเหล็ก ตาข่ายเหล็ก ใช้
งบประมาณ  200,000 บาท 
 ปีพุทธศักราช 2562 พระโสภณพัฒนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง ได้ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสุมโน ซึ่งเป็นอาคารเรียนเดิม จึงไดย้้ายโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา จากอาคารสุมโน   มาอยู่ที่ชั้น 
2 และชั้น 3 ของอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 
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 สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  
 สภาพเศรษฐกิจมีเศรษฐกิจที่ดี เนื่องจากเป็นเขตเมือง มีธุรกิจหลากหลายและมีกำลังในการซื้อ-ขายสูง 
สภาพชุมชนเป็นชุมชนเมือง ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ร้อยละ 97  ประชากรมีสภาพความ
เป็นอยู่ระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับสถานศึกษา เนื่องจาก
สถานศึกษาตั้งอยู่ในศาสนสถานอันเป็นที่เคารพศรัทธา เป็นวัดพระอารามหลวง ของจังหวัดขอนแก่น และเป็น
ที่ประกอบพิธีกรรมของชุมชน เป็นศูนย์รวมจิตใจ วัฒนธรรม ความเป็นอยู ่ จำนวนประชากร ประมาณ   
56,500   คน   อาชีพสำคัญ  ค้าขาย ร้อยละ 65  รับราชการ ร้อยละ 25   อ่ืนๆ ร้อยละ 10 โอกาสของ
โรงเรียนกับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน มีโอกาสที่ทางโรงเรียนขอความร่วมมือในด้านต่างๆ ในชุมชน
ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นโรงเรียนวัดที่มีการประชาสัมพันธ์ดี ทั้งผู้อำนวยการเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมือง
ขอนแก่น เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ส่วนผู้จัดการเป็นรองจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าอาวาส ที่อยู่ในวัดธาตุ 
พระอารามหลวง 
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โครงสร้างการบริหาร 
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ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักณ์ ของโรงเรียน 
 

 ปรัชญา :  
 นตฺถิ  ปญฺญาสมา  อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
 
 

 วิสัยทัศน์ :  
ภายในปี  2566  โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา  วัดธาตุพระอารามหลวง  เป็นผู้นำใน 
ด้านการจัดการศึกษาทั้งสามัญศึกษาควบคู่การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  เน้นพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้าน
นักธรรม บาลี และสามัญศึกษา สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้งอกงามด้วยศาสน
ทายาทท่ีเปี่ยมด้วยปัญญาพุทธธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย และ
วิถีชีวิตแบบพอเพียง 
 
 พันธกิจ :  

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านวิชาการ ทั้งด้านนักธรรม บาลี และสามัญศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่
คุณธรรม สู่มาตรฐานความเป็นสากล ภายใต้บริบท วัฒนธรรมไทยและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม วัด บ้าน โรงเรียน เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ความสัมพันธ์ชุมชน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และพ่ึงพาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 

 อัตลักษณ์โรงเรียน :  “สอนปริยัติ  มุ่งปฏิบัติ  เสริมปฏิเวธ” 
                           (บาลีนกัธรรมเด่น เน้นการฝึกฝน พัฒนาตนให้มีสุข) 
 

 

 เอกลักษณ์โรงเรียน :  “พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา 2563   โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
 

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 

ภาษาไทย 
60 

(1.5นก.) 
 60 

(1.5นก.) 
 60 

(1.5นก.) 
 60 

(1.5นก.) 
 60 

(1.5นก.) 
20 

(0.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
20 

(0.5นก.) 

คณิตศาสตร ์ 60 
(1.5นก.) 

 60 
(1.5นก.) 

 60 
(1.5นก.) 

 60 
(1.5นก.) 

 60 
(1.5นก.) 

 60 
(1.5นก.) 

 

วิทยาศาสตร ์
 
-การออกแบบเทคโนโลย ี

40 
(1 นก.) 

20 
(0.5นก.) 

20 
(0.5นก.) 

40 
(1 นก.) 

20 
(0.5นก.) 

20 
(0.5นก.) 

40 
(1 นก.) 

20 
(0.5นก.) 

20 
(0.5นก.) 

40 
(1 นก.) 

20 
(0.5นก.) 

20 
(0.5นก.) 

40 
(1 นก.) 

20 
(0.5นก.) 

20 
(0.5นก.) 

40 
(1 นก.) 

20 
(0.5นก.) 

20 
(0.5นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
-ศาสนา หน้าที่ฯ ภมูิฯ เศรษฐฯ 
 
-ประวัติศาสตร ์

80 
(2 นก.) 

60 
(1.5นก.) 

20 
(0.5นก.) 

80 
(2 นก.) 

 

80 
(2 นก.) 

60 
(1.5นก.) 

20 
(0.5นก.) 

20 
(0.5นก.) 

80 
(2 นก.) 

60 
(1.5นก.) 

20 
(0.5นก.) 

80 
(2 นก.) 

 

80 
(2 นก.) 

60 
(1.5นก.) 

20 
(0.5นก.) 

80 
(2 นก.) 

 

80 
(2 นก.) 

60 
(1.5นก.) 

20 
(0.5นก.) 

20 
(0.5นก.) 

80 
(2 นก.) 

60 
(1.5นก.) 

20 
(0.5นก.) 

80 
(2 นก.) 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
(1 นก.) 

 40 
(1 นก.) 

 40 
(1 นก.) 

 40 
(1 นก.) 

 40 
(1 นก.) 

 40 
(1 นก.) 

 

ศิลปะ 40 
(1 นก.) 

 40 
(1 นก.) 

 40 
(1 นก.) 

 40 
(1 นก.) 

 40 
(1 นก.) 

 40 
(1 นก.) 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
20 

(0.5นก.) 
 20 

(0.5นก.) 
20 

(0.5นก.) 
20 

(0.5นก.) 
 20 

(0.5นก.) 
 20 

(0.5นก.) 
 20 

(0.5นก.) 
 

ภาษาต่างประเทศ 
60 

(1.5นก.) 
20 

(0.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
40 

(1 นก.) 
60 

(1.5นก.) 
40 

(1 นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
20 

(0.5นก.) 

รวมเวลาเรียน 
420 

(10.5นก.) 
120 

(3 นก.) 
420 

(10.5นก.) 
100 

(2.5นก.) 
420 

(10.5นก.) 
140 

(3.5นก.) 
420 

(10.5นก.) 
140 

(3.5นก.) 
420 

(10.5นก.) 
80 

(2 นก.) 
420 

(10.5นก.) 
140 

(3.5นก.) 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 

รวมเวลาเรียนตลอดท้ังปี 1,200 
(30 นก.) 

1,240 
(31 นก.) 

1,240 
(31 นก.) 

รวมเวลาเรียน 3 ปี 
3,680 

(92 นก.) 

 

หมายเหตุ : พฐ. คือ รายวิชาพ้ืนฐาน, พต. คือรายวิชาเพ่ิมเติม, นก. คือ หน่วยกิต 
 
 

 
 
 
 



๒๑ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา 2563   โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
 

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนคณิต-อังกฤษ) โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

• กลุ่มสาระการเรียนรู ้ พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 

ภาษาไทย 
40 

(1 นก.) 
 40 

(1 นก.) 
 40 

(1 นก.) 
20 

(0.5นก.) 
40 

(1 นก.) 
20 

(0.5นก.) 
40 

(1 นก.) 
 40 

(1 นก.) 
 

คณิตศาสตร์ 
40 

(1 นก.) 
80 

(2 นก.) 
40 

(1 นก.) 
80 

(2 นก.) 
40 

(1 นก.) 
80 

(2 นก.) 
40 

(1 นก.) 
80 

(2 นก.) 
40 

(1 นก.) 
80 

(2 นก.) 
40 

(1 นก.) 
80 

(2 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 
-วิทยาการคำนวณ 
 
-การออกแบบเทคโนโลยี 

40 
(1 นก.) 

20 
(0.5นก.) 

20 
(0.5นก.) 

40 
(1 นก.) 

20 
(0.5นก.) 

20 
(0.5นก.) 

40 
(1 นก.) 

20 
(0.5นก.) 

80 
(2 นก.) 

40 
(1 นก.) 

20 
(0.5นก.) 

80 
(2 นก.) 

40 
(1 นก.) 

 
 

20 
(0.5นก.) 

40 
(1 นก.) 

 
 

20 
(0.5นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
-ศาสนา หน้าที่ฯ ภูมิฯ เศรษฐฯ 
 
-ประวัติศาสตร์ 

60 
(1.5นก.) 

40 
(1 นก.) 

20 
(0.5นก.) 

80 
(2 นก.) 

 

60 
(1.5นก.) 

40 
(1 นก.) 

20 
(0.5นก.) 

80 
(2 นก.) 

60 
(1.5นก.) 

40 
(1 นก.) 

20 
(0.5นก.) 

80 
(2 นก.) 

 

60 
(1.5นก.) 

40 
(1 นก.) 

20 
(0.5นก.) 

80 
(2 นก.) 

 

40 
(1 นก.) 

 
40 

(1 นก.) 
 
 

60 
(1.5นก.) 

40 
(1 นก.) 

 
40 

(1 นก.) 
 

60 
(1.5นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
20 

(0.5นก.) 
 20 

(0.5นก.) 
 20 

(0.5นก.) 
 20 

(0.5นก.) 
 20 

(0.5นก.) 
 20 

(0.5นก.) 
 

ศิลปะ 
20 

(0.5นก.) 
 20 

(0.5นก.) 
 20 

(0.5นก.) 
 40 

(1 นก.) 
 20 

(0.5นก.) 
   

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    20 

(0.5นก.) 
 20 

(0.5นก.) 
     

ภาษาต่างประเทศ 
40 

(1 นก.) 
120 

(3 นก.) 
40 

(1 นก.) 
120 

(3 นก.) 
40 

(1 นก.) 
100 

(2.5นก.) 
40 

(1 นก.) 
100 

(2.5นก.) 
40 

(1 นก.) 
80 

(2 นก.) 
40 

(1 นก.) 
80 

(2 นก.) 

รวมเวลาเรียน 
280 

(7 นก.) 
300 

(7.5นก.) 
280 

(7 นก.) 
300 

(7.5นก.) 
300 

(7.5นก.) 
340 

(8.5นก.) 
320 

(8 นก.) 
340 

(8.5นก.) 
240 

(6 นก.) 
240 

(6 นก.) 
220 

(5.5นก.) 
240 

(6 นก.) 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 
60 

(1.5นก.) 

รวมเวลาเรียนตลอดทั้งป ี
1,280 

(32 นก.) 
1,420 

(35.5 นก.) 
1,080 

(27 นก.) 
รวมเวลาเรียน 

3 ป ี
3,780 

(94.5 นก.) 
 

หมายเหตุ : พฐ. คือ รายวิชาพื้นฐาน, พต. คือรายวิชาเพิ่มเติม, นก. คือ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา 2563   โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
 

2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ที ่ ชื่อ อายุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขาวิชา 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมาย
เหตุ 

1 พระโสภณพัฒนาบัณฑิต 53 ผู้จัดการ ปริญญาเอก ปรัชญา - ผู้บริหาร 
2 พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ 64 ผู้อำนวยการ ปริญญาโท 

(กศ.ม.) 
บริหาร
การศึกษา 

- ผู้บริหาร 

3 พระมหานฤทธิ์ นริสฺสโร 36 รอง
ผู้อำนวยการ 

ปริญญาโท 
(ศษ.ม.) 

หลักสตูรและ
การสอน 

ม.1-ม.6 (บาลี) 
ภาษาต่างประเทศ  

ผู้บริหาร 

4 นายดาว  ดอกรัง 56 ครู
ประจำการ 

ปริญญาโท 
(MA) 

 
เศรษฐศาสตร ์

ม.1-ม.6 ธรรมะ 
สังคมศึกษาฯ 

 

5 นายนิยม  ทองดวง 48 ครู
ประจำการ 

ปริญญาโท 
(ศศ.ม.) 

การพัฒนาทอ้งถิน่
แบบบูรณาการ 

ม.1-ม.6 
สุขศึกษาฯ 

 

6 พระมหารุ่งชัย ยสินฺธโร 39 ครู
ประจำการ 

ปริญญาโท 
(พธ.ม.) 

รัฐศาสตร์ ม.1-ม.6 (วินัย) 
สังคมศึกษาฯ 

 

7 พระมหาสุริยา เนตุวรธมฺโม 24 ครู
ประจำการ 

ปริญญาตรี 
(พธ.บ.) 

สังคมศึกษา ม.4-ม.6 
สังคมศึกษาฯ 

 

8 พระมหาอรรถชัย ญาณธโร 30 ครู
ประจำการ 

ปริญญาตรี 
(พธ.บ.) 

การสอน
ภาษาไทย 

ม.1-ม.3 
ภาษาไทย 

 

9 พระมหาศราวุธ ญาณกิตฺติ 25 ครู
ประจำการ 

ปริญญาตรี 
(พธ.บ.) 

การสอน
ภาษาไทย 

ม.1-ม.5 
การงานอาชีพฯ 

 

10 พระมหากติตินนท์ กิตฺติวญิญ ู 25 ครู
ประจำการ 

ปริญญาตรี 
(พธ.บ.) 

สังคมศึกษา ม.1-ม.3  
สุขศึกษาฯ 

 

11 พระอัครพงษ์ รกฺขิตวณฺโณ 30 ครู
ประจำการ 

ปริญญาตรี 
(วท.บ.) 

ฟิสิกส์ ม.1-ม.6 
คณิต,ฟิสิกส์,ชีวะ 

 

11 พระสุทธิพงษ์ สิริปุญฺโญ 25 ครู
ประจำการ 

ปริญญาตรี 
(พธ.บ.) 

สังคมศึกษา ม.1-ม.3 
สังคมศึกษาฯ 

 

12 นางยิ่งลักษณ์ งามดี 78 ครูพิเศษ ปริญญาเอก ภาษาไทย ม.4-ม.6 
ภาษาไทย 

 

13 น.ส.ทรัพย์สมบูรณ์ พระแสงแก้ว 70 ครูพิเศษ ปริญญาโท 
(ศษ.ม.) 

หลักสตูรและ
การสอนคณิต 

ม.4-ม.6 
คณิตศาสตร์ 

 

14 น.ส.ศิรดา พรหมดวงดี 40 ครูพิเศษ ปริญญาโท 
(ศษ.ม.) 

หลักสตูรและ
การสอนศลิปะ 

ม.1-ม.6  
ศิลปะ 

 



๒๓ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา 2563   โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
 

ที ่ ชื่อ อายุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขาวิชา 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมาย
เหตุ 

15 นายอัครเดช สีดามาตร์ 48 ครูพิเศษ ปริญญาตรี 
(วท.บ.) 

เคมี ม.4-ม.6 
วิทยาศาสตร์ 

 

16 นางสารภี ทาอามาตย์ 63 ครูพิเศษ ปริญญาโท 
(ศษ.ม.) 

หลักสตูรและ
การสอน 

ม.1-ม.3 
วิทยาศาสตร์ 

 

17 นางศันสนีย์ เชษฐบุตร 56 ครูพิเศษ ปริญญาตรี 
(ค.บ.) 

ภาษา 
อังกฤษ 

ม.1-ม.3 
ภาษาอังกฤษ 

 

18 นางสุชาดา ทอนสวัสดิ์ 65 ครูพิเศษ ปริญญาตรี 
(ค.บ.) 

ภาษา 
อังกฤษ 

ม.4-ม.6 
ภาษาอังกฤษ 

 

19 นายธีรวัฒน์ นารอง 56 ครูพิเศษ ปริญญาตรี 
(ค.บ.) 

ภาษา 
อังกฤษ 

ม.1-ม.3 เพ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษ 

 

20 นายศักดิ์ชัย จันสีดา 25 ครู
ประจำการ 

ปริญญาตรี 
(ศษ.บ.) 

การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ม.4 เพ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษ 

 

21 พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี 29 ครูบาลี ปริญญาโท 
(ศศ.ม.) 

ภาษาไทย ม.1-ม.6 
ภาษาต่างประเทศ  

 

22 นายบรรจง คำยา 52 นายทะเบียน 
/คร ู

ปริญญาตรี 
 

รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ม.6 
คณิตฯ ม.3 

 

23 นายจิรวัฒน์ ฮุมโฮม 46 ธุรการ/ครู
ประจำการ 

ปริญญาตรี 
(อศ.บ.) 

ไฟฟ้ากำลัง ม.1-ม.2  
คณิตศาสตร์ 

 

24 นายสมภาณ จันทร์หนู 68 นักการ 
ภารโรง 

ปริญญาตรี 
(พธ.บ.) 

ศาสนาและ
ปรัชญา 

- เจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

ต ำ่กว่ำปริญญำตรี, 0, 0%

ปริญญำตรี, 65.21, 65%

ปริญญำโท, 26.08, 26%

ปริญญำเอก, 8.69, 9%
ต ่ำกว่ำปริญญำตรี

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

ปริญญำเอก
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3. ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (10 ธันวาคม 2563) 

 3.1  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563  ทั้งหมด  93 รปู แยกเป็น  

 

ชั้น 

จำนวน 
วันที่จัดการ
เรียนการ

สอน 

รายการ 
 

หมายเหตุ 
จำนวน
นักเรียน 

(รูป) 

จำนวน
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

จำนวนครู 
รูป/คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 128 24 1 10  

มัธยมศึกษาปีที่ 2 128 24 1 10  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 128 14 1 10  

รวม 384 62 3 30  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

มัธยมศึกษาปีที่ 4 128 7 1 12  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 128 13 1 12  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 128 11 1 12  

รวม 384 31 3 36  
รวมทั้งสิ้น 768 93 6   
 
 3.2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  

ที ่ ระดับการศึกษา 
จำนวน
นักเรียน 

(รูป) 

จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา 

(รูป) 
คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 14 14 100  
2 ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 11 11 100  
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 3.3 ข้อมูลอาคารสถานที่  
ที ่ รายการ จำนวน 
1. ห้องเรียนทั้งหมด  6 
2. ห้องประชุม 1 
3. ห้องพยาบาล 1 
4. ห้องปฏิบัติการ (ห้องคอม,ห้องเรียนอัจฉริยะ)  1 
5. ห้องสมุด 1 
6. โรงจอดรถ 1 
7. ห้องประชาสัมพันธ์ 1 
8. ห้องสภานักเรียน 1 
10. ห้องน้ำ/ห้องสุขา 6 

 
 3.4 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

 3.4.1 แหล่งเรียนรู้ภายใน 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้ง 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

ภายใน ห้องแหล่งเรียนรู้ 32 
ภายใน คอมพิวเตอร์ 32 
ภายใน พระธาตุนครเดิม 2 
ภายใน พระยานครศรีบริรักษ์ 2 

 

 

0%

50%

100%

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

24 24 14 7 13 11024 24 14 7 13 11
24 24 14 7 13 11
24 24 14 7 13 11
24 24 14 7 13 1100

จ ำนวนนักเรียนทีใ่ช้แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2563

แหล่งเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ พระธาตุนครเดิม พระยานครศรีบริรักษ์
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 3.4.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ข้อ แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้ง 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

ภายนอก โฮงมูลมัง 2 
ภายนอก พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 1 
ภายนอก พระธาตุวัดหนองแวง 2 
ภายนอก ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์ 2 
ภายนอก ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง 2 
ภายนอก หินผางาม 1 
ภายนอก ภูพานคำ 2 
ภายนอก สวนสัตว์เขาสวนกวาง 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

50%

100%

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

24 24 14 7 13 11
24 24 14 7 13 11
24 24 14 7 13 11
24 24 14 7 13 11
24 24 14 7 13 11
24 24 14 7 13 11
24 24 14 7 13 11
24 24 14 7 13 11

จ ำนวนนักเรียนทีใ่ช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2563

โฮงมูลมัง พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ พระธาตุวัดหนองแวง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์ ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง หินผางาม
ภูพานค า สวนสัตว์เขาสวนกวาง
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3.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  2563 
3.5.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จำนวน 
นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้ ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ 3 ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. จำนวน ร้อยละ 

1. ภาษาไทย 62 28 15 16 3 0 0 0 0 0 0 3.54 59 95.16 

2. คณิตศาสตร์ 62 18 5 14 12 5 3 5 0 0 0 2.91 37 59.67 

3. วิทยาศาสตร์ 62 35 20 3 2 2 0 0 0 0 0 3.67 58 93.54 

4. สังคมศึกษาฯ 62 43 2 8 7 2 0 0 0 0 0 3.62 53 85.48 

5. สุขศึกษาฯ 62 32 16 14 0 0 0 0 0 0 0 3.64 62 100 

6. ศิลปะ 62 14 4 12 18 2 3 7 0 0 0 2.68 30 48.38 

7. การงานอาชีพฯ 62 36 16 7 3 0 0 0 0 0 0 3.68 59 95.16 

8. ภาษาต่างประเทศ 62 17 8 9 18 7 2 1 0 0 0 3.00 34 54.83 
9. พระพุทธศาสนา (วินยั,
ธรรมะ, พุทธ,ภาษาบาลี) 

62 35 16 8 3 0 0 0 0 0 0 3.66 59 95.16 

               
รวม 558 258 102 91 66 18 8 13 0 0 0    

ร้อยละ 100 46 18 16 12 3 2 3 0 0 0    
 
 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ปีการศึกษา 2563 
 

  
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 80 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (1) ถึง ค่อนข้างดี (2.5) 20 

80, 80%

20, 20%
ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี 
(2.5)
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3.5.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จำนวน 
นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้ ผล 
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียน 
ที่ได้ 3 ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. จำนวน ร้อยละ 

1. ภาษาไทย 31 15 7 6 3 0 0 0 0 0 0 3.54 28 90.32 

2. คณิตศาสตร์ 31 5 4 2 11 4 2 3 0 0 0 2.62 11 35.48 

3. วิทยาศาสตร์  31 18 8 3 2 0 0 0 0 0 0 3.67 29 93.54 

4. สังคมศึกษาฯ 31 23 2 4 2 0 0 0 0 0 0 3.74 29 93.54 

5. สุขศึกษาฯ 31 21 5 4 1 0 0 0 0 0 0 3.74 30 96.77 

6. ศิลปะ 31 6 8 12 2 2 1 0 0 0 0 3.17 26 83.87 

7. การงานอาชีพฯ 31 17 10 4 0 0 0 0 0 0 0 3.70 31 100 

8. ภาษาต่างประเทศ 31 15 7 3 3 3 0 0 0 0 0 3.45 25 80.64 
9. พระพุทธศาสนา (วินยั,
ธรรมมะ, กระทูธ้รรม,
ภาษาบาลี) 

31 24 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3.85 31 100 

               
รวม 279 144 56 40 24 9 3 3 0 0 0    

ร้อยละ 100 52 20 14 9 3 1 1 0 0 0    

 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ในระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ปีการศึกษา 2563 
 

  
 
 
 

 
 

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 86 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (1) ถึง ค่อนข้างดี (2.5) 14 

86, 86%

14, 14% ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี 
(2.5)
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4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
4.1 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ระดับ 3 ขึ้นไป จำนวนนักเรียน 14 รูป) 
  4.1.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

วิชา จำนวนคน ร้อยละ 

(1) ภาษาไทย 10 71.42 

(2) คณิตศาสตร์ 8 57.14 

(3) วิทยาศาสตร์ 9 64.28 
(4) สังคมศึกษา 12 85.71 

(5) สุขศึกษา 11 78.57 

(6) ศิลปะ 7 50 

(7) การงานอาชีพ 12 85.71 

(8) ภาษาต่างประเทศ 6 42.85 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูิแสดงร้อยละของผู้เรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     8  กลุม่

สาระการเรียนรู้ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3  แตล่ะรายวิชาระดับ 3 ขึ้นไป  

66, 60%

44, 40%
ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึง
ค่อนข้างดี (2.5)
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  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ระดับ 3 ขึ้นไป จำนวนนักเรียน 11 รูป) 

 4.1.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
วิชา จำนวนคน ร้อยละ 

(1) ภาษาไทย 9 81.81 

(2) คณิตศาสตร์ 6 54.54 

(3) วิทยาศาสตร์ 8 72.72 

(4) สังคมศึกษา 10 90.90 

(5) สุขศึกษา 10 90.90 

(6) ศิลปะ 7 63.63 

(7) การงานอาชีพ 11 100 

(8) ภาษาต่างประเทศ 6 54.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภมูิแสดงร้อยละของผู้เรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   8  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  แต่ละรายวิชาระดับ 3 ขึ้นไป  

67.54, 64%

38.45, 36% ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ า (1) ถึง
ค่อนข้างดี (2.5)



๓๑ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา 2563   โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
 

5. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 5.1 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O - NET ม.3  
 
 
 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับสังกัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(1) ภาษาไทย 37.32 53.45 41.63 54.29 
(2) คณิตศาสตร์ 23.14 24.91 20.05 25.46 

(3) วิทยาศาสตร์ 22.30 29.45 26.55 29.89 

(4) ภาษาอังกฤษ 23.21 33.21 26.34 34.38 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย ระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O – NET)  ม.3 
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 5.2 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O – NET) ม.6  
 
 
 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับสังกัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

(1) วิชาภาษาไทย 29 42.57 32.04 44.36 
(2) วิชาคณิตศาสตร์ 17.50 24.49 17.50 22.83 
(3) วิชาวิทยาศาสตร์ 23.99 31.79 25.36 32.68 
(4) วิชาสังคมศึกษาฯ 28 35.25 30.55 35.93 
(5) วิชาภาษาอังกฤษ 21.38 28.21 22.22 29.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29

17.5
23.99

28
21.38

42.57

24.49

31.79
35.25

28.21

32.04

17.5

25.36

30.55

22.22

44.36

22.83

32.68
35.93

29.94

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาฯ วิชาภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย ระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O – NET)  ม.6 
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 5.3 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านพระพุทธศาสนา  (B – NET)  ม.3  

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดสำนักงาน

กลุ่ม 

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
ระดับประเทศ 

(1) ภาษาบาลี 32.57 31.19 31.1 32.11 
(2) ธรรมะ 32.71 31.42 31.75 33.21 
(3) พุทธประวัติ 30.57 30.71 30.72 32.36 
(4) วินัย 28.71 29.91 30.01 30.56 
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ภาษาบาลี ธรรมะ พุทธประวัติ วินัย

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย ระดับส านักงานกลุ่มฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  (B – NET)  ม.3 
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 5.4 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านพระพุทธศาสนา  (B – NET)  ม.6  

 
 
 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัดสำนักงาน

กลุ่ม 

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
ระดับประเทศ 

(1) ภาษาบาลี 32.18 34.76 34.67 37.15 
(2) ธรรมะ 33.71 31.57 31.72 33.45 
(3) พุทธประวัติ 31.82 36.45 37.57 41.04 
(4) วินัย 37.09 37.66 37.88 38.91 
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ภาษาบาลี ธรรมะ พุทธประวัติ วินัย

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย ระดับส านักงานกลุ่มฯ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

แผนภูมิแสดง 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  B - NET ม.6 
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6. ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลเปรียบเทียบ คะแนน O-NET   ปกีารศึกษา 2560 – 2561 – 2562 – 2563 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

วิชา ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ภาษาไทย 34.00 40.13 35.55 37.32 
ภาษาอังกฤษ 26.33 25.47 29.82 23.21 
คณิตศาสตร์ 18.89 24.00 22.18 23.14 
วิทยาศาสตร์ 27.67 27.60 23.64 22.30 
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ผลเปรียบเทียบ คะแนน O-NET ม.3
ปีการศึกษา 2560 – 2561 – 2562 – 2563

ภำษำไทย ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

วิชา ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ภาษาไทย 35.18 46.92 33.35 29.00 
สังคมศึกษา ฯ 28.06 33.17 33.60 28.00 
ภาษาอังกฤษ 18.60 23.65 23.13 21.38 
คณิตศาสตร์ 14.26 21.67 15.75 17.50 
วิทยาศาสตร์ 22.84 31.43 20.55 23.99 
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ผลเปรียบเทียบ คะแนน O-NET ม.6
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ผลเปรียบเทียบ คะแนน B-NET  (ด้านพระพุทธศาสนา)  ปีการศึกษา 2560 – 2561 – 2562 - 2563 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

วิชา ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ภาษาบาลี 32.50 36.47 33.36 32.57 
ธรรม 34.11 41.87 38.36 32.71 
พุทธประวัติ 35.33 37.87 28.73 30.57 
วินัย 30.67 37.60 28.91 28.71 
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ผลเปรียบเทียบ คะแนน B-NET ม.3
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
วิชา ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ภาษาบาลี 37.47 39.31 42.18 32.18 
ธรรม 34.94 48.38 36.55 28.91 
พุทธประวัติ 34.94 53.63 39.45 31.82 
วินัย 34.24 50.88 33.45 37.09 
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ผลเปรียบเทียบ คะแนน B-NET ม.6  
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

 2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 1) ระดับคุณภาพ ดี    

 2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (1) วิธีการพัฒนา   

   - การดำเนินการ/การตั้งเป้าหมาย กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ตามกระบวนการ PDCA  โดย
มีการวางแผน  ตั้งเป้าหมายสภาพความสำเร็จ  ดำเนินการพัฒนา  ดังนี้ 

เป้าหมาย 
 1)  มุ่งปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
    พ.ศ. 2551  และตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

2)  มุ่งพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
4)  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ค้นพบความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของตนเอง 
5)  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งนักธรรม บาลี และสามัญ ให้มีคุณลักษณะ ดี เก่ง และมีความสุข 
6)  มุ่งศึกษาวิชาพระปริยัติธรรมข้ันพื้นฐานให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบัน และปฏิบัติตาม                  

           พระธรรมวินัย  
7)  มุ่งจัดระบบบริหารจัดการ การจัดอัตรากำลังเพ่ือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
8)  มุ่งพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
9)  มุ่งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ จัดทำวารสารประจำเดือนเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
     ผ่านระบบออนไลน์ 

กระบวนการพัฒนา 
๑) มีการประชุมบุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา   

ครูผู้สอน  ตลอดจนผู้มีอุปการคุณต่างๆ  เพ่ือวางแผนในการดำเนินงานตามกลุ่มงานต่างๆ 
๒) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจำปี 
๓) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน   
๔) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
๕) สรุป  ประเมินผล  รายงานผลการปฏิบัติงาน  พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
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- นวัตกรรม/วิธีการที่ใช้ในการพัฒนา ที่สอดคล้องกับจุดเน้น/อัตลักษณ์  

 โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจำปี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  จุดเน้น  และอัตลักษณ์ของโรงเรียน  บุคลากรทุกฝ่าย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
ตามแผนงานและปฏิทินที่วางไว้  เมื่อสิ้นสุดโครงการหรือสิ้นปีการศึกษามีการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีของโรงเรียน (SAR)  และนำผลสรุปการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือดำเนินการในปีต่อไป 

จุดเน้นของโรงเรียน 

 พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 สอนปริยัติ มุ่งปฏิบัติ เสริมปฏิเวธ  (บาลีนักธรรมเด่น เน้นการฝึกฝน พัฒนาตนให้มีสุข) 

     - โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนตามแผนปฏิบัติการ 

กลุ่มงานวิชาการ 

๑) โครงการบัณฑิตน้อย 

๒) โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาเซียน 

๓) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระ 

๔) โครงการพัฒนาและบริการห้องสมุด 

๕) โครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน 

๖) โครงการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลย ี

๗) โครงการรักการอ่านพัฒนาการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษา 

๘) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

๙) โครงการสอนเสริมเตรียมสอบ O-NET, B-NET 

๑๐) โครงการจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 

๑๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการเรียนการสอน 

๑๒) โครงการการเขียนบทร้อยกรองสร้างสรรค์ท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามกรอบคุณธรรม 

๑๓) โครงการอบรมเตรียมสอบนักธรรม 

๑๔) โครงการอบรมเตรียมสอบบาลี 
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ฝ่ายบริหารงานและงบประมาณ 
๑) โครงการพัฒนางานสารบรรณ การเงิน การบัญชี 
๒) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามนโยบายเรียนฟรี 
๓) โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา 
๔) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การบริการส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๕) โครงการออมทรัพย์เพ่ือสวัสดิการนักเรียน 

งานบริหารทั่วไป 
๑) โครงการจัดดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒) โครงการธนาคารความดี 
๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขานามัยโรงเรียน 
๔) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน 
๕) โครงการรณรงค์ต้านสิ่งเสพติดในสถานศึกษา 
๖) โครงการพัฒนา/ส่งเสริมภาวะผู้นำต้นแบบ 
๗) โครงการแนะแนว 
๘) โครงการบรรพชาสามเณร 
๙) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน 
๑๐) โครงการกองทุนภัตตาหารเพล 

 

- ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน/ประเมินโครงการ 

สรุปผลการประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 14 รูป 
 
ผลการเรียนระดับ ขึ้นไป ร้อยละ 66 
ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ำ (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5) ร้อยละ 44 

 

สรุปผลการประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 11 รูป 
 
ผลการเรียนระดับ 3  ขึ้นไป ร้อยละ 67.54 
ผ่านเกณฑ์ขึ้นต่ำ  (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5) ร้อยละ 38.46 
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ผลการประเมินโครงการ กลุ่มงานวิชาการ 

 เมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการหรือเมื่อสิ้นปีการศึกษา  โรงเรียนได้ทำการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ  จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยตั้งเกณฑ์การประเมินเป็นระดับคุณภาพ  ดังนี้ 

  ระดับคะแนน 4.2 – 5 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  

  ระดับคะแนน 3.5 – 4.1 ระดับคุณภาพดี 

  ระดบัคะแนน 2.5 – 3.4 ระดับคุณภาพพอใช้ 

  ระดับคะแนน 0 – 2.4 ระดับคุณภาพปรับปรุง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1. โครงการบัณฑิตน้อย 5 4.2 ดีเยี่ยม 

2. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาเซียน 5 4.2 ดีเยี่ยม 

3. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระ 5 4.0 ดี 

4. โครงการพัฒนาและบริการห้องสมุด 5 4.0 ดี 

5. โครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน 5 4.0 ดี 

6. โครงการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี 5 4.5 ดีเยี่ยม 

7. โครงการรักการอ่านพัฒนาการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษา 5 4.0 ดี 

8.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5 4.4 ดีเยี่ยม 

9. โครงการสอนเสริมเตรียมสอบ O-NET, B-NET 5 4.5 ดีเยี่ยม 

10. โครงการจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 5 4.5 ดีเยี่ยม 

11. โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการเรียนการสอน 5 4.2 ดีเยี่ยม 

12. โครงการการเขียนบทร้อยกรองสร้างสรรค์ท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
ตามกรอบคุณธรรม 

5 4.5 ดีเยี่ยม 

13 โครงการอบรมเตรียมสอบนักธรรม 5 4.2 ดีเยี่ยม 

14 โครงการอบรมเตรียมสอบบาลี 5 4.2 ดีเยี่ยม 

รวม/เฉลี่ย 4.24 ดีเยี่ยม 
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กลุ่มงานบริหารงานและงบประมาณ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1. โครงการพัฒนางานสารบรรณ การเงิน การบัญชี 5 4.2 ดีเยี่ยม 

2. โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามนโยบายเรียนฟรี 5 4.5 ดีเยี่ยม 

3. โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา 5 4.3 ดีเยี่ยม 

4. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การบริการส่งเสริม
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

5 4.5 ดีเยี่ยม 

5. โครงการออมทรัพย์เพ่ือสวัสดิการนักเรียน 5 4.5 ดีเยี่ยม 

รวม/เฉลี่ย 4.4 ดีเยี่ยม 

 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1. โครงการจัดดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 5 ดีเยี่ยม 

2. โครงการธนาคารความดี 5 4.5 ดีเยี่ยม 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขอนามัยโรงเรียน 5 4.2 ดีเยี่ยม 

4. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน 5 4.4 ดีเยี่ยม 

5. โครงการรณรงค์ต้านสิ่งเสพติดในสถานศึกษา 5 4.2 ดีเยี่ยม 

6. โครงการพัฒนา/ส่งเสริมภาวะผู้นำต้นแบบ 5 4.2 ดีเยี่ยม 

7. โครงการแนะแนว 5 4.0 ดี 

8. โครงการบรรพชาสามเณร 5 5 ดีเยี่ยม 

9. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน 5 4.0 ดี 

10 โครงการกองทุนภัตตาหารเพล 5 5 ดีเยี่ยม 

รวม/ เฉลี่ย 4.45 ดีเยี่ยม 
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- นำผลการประเมินเสนอผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ  

 เมื่อสิ้นปีการศึกษา  โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพผู้เรียนรายมาตรฐานตามตัวชี้วัดต่างๆ  แล้ว
นำเสนอคณะกรรมการโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบและอนุมัติ  และหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข  หรือพัฒนาต่อยอดในปีการศึกษาต่อไป 

- นำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป 

 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบใช้
กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญ
ที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกรูปอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ม. 1 พัฒนาครูทุกคนให้มี 
ความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ จัดการเรียนการสอน 
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันกำหนดแผนการจัดการ
เรียนรู้การวัดและประเมินผลแบบ บูรณาการ ครูเน้นการใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้น 
การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของ ผู้เรียน และตามนโยบายของผู้บริหาร สร้างภูมิคุ้น
กัน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์ โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน ทุกระดับชั้น พัฒนาคุณธรรม
ผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการ
ดูแลสุขภาวะจิต  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า
รายงานจากห้องสมุด งานประดิษฐ์ดอกไม้ พานบายศรี ประดับผ้าเนื่องในงานต่างๆ การผลิตของใช้กระทง
ใบตอง การผลิตน้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน เป็นต้น 

(2) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจำปี 2562  ถึง  2566 

  2) แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  

  3) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.2563 

  4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   5) สำเนาภาพถ่ายการปฏิบัติงาน 

   6) โล่  ประกาศนียบัตร  วุฒิบัตร  ที่ชนะเลิศการแข่งขัน  

    (เอกสารอ้างอิง  ภาคผนวก) 
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   (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
   3.1 จุดเด่น 

    ผู้เรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” และส่วน
ใหญ่ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม”มีผลการ
แข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 (อ้างอิง ภาคผนวก) 

   3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
    1) ผู้เรียนบางรูปยังขาดทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ โดยเฉพาะผู้เรียนชั้น ม.1 ที่เข้ามาเรียนใหม่ บางรูปจบ ป.6 มาโดยอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ 
    2) ผู้เรียนบางรูปขาดทักษะในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ 

    3) ผู้เรียนบางรูปยังขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร 
    4) ผู้เรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 
    5) ผู้เรียนหลายรูปมีภาวะทางโภชนาการเกินเกณฑ์ คือ มีน้ำหนักมากเกิน
เกณฑ์มาตรฐานคือ อ้วน และมีบางรูปที่มีน้ำหนัก-ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ คือ ผอมและตัวเล็ก 
    3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
    1)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจำปี 2562  ถึง  2566 
    2)  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 
    3)  กิจกรรม  แผนงาน/โครงการต่างๆ  ที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
  (4) แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี) 

 ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา   
สิ่งที่นับได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)  คือ   

๑) กิจกรรมการเขียนบทร้อยกรองสร้างสรรค์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามกรอบคุณธรรม   
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ตามกรอบคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถจนส่งผลให้
สามารถแต่งกลอนสดได้รับรางวัลชนะเลิศท้ังระดับเขตการศึกษาและระดับประเทศ   

๒) กิจกรรมการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด 
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  ตั้งสมมติฐานการเรียนรู้  สืบเสาะหาองค์ความรู้  ได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง  พิสูจน์ผล
การเรียนรู้จนได้รับคำตอบที่ต้องการ  และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้     
  (เอกสารอ้างอิง  ภาคผนวก) 
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2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) ระดับคุณภาพ  

2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (1) วิธีการพัฒนา   
ประเด็น กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 
(ระดับ : ดีเลิศ) 
2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา  
(ระดับ : ดีเลิศ) 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
(ระดับ : ดีเลิศ) 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
(ระดับ : ดี) 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  
(ระดับ : ดีเลิศ) 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
(ระดับ : ดี) 

  โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562 -
2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีรองรับการดำเนินงาน
ทุกปีการศกึษา และในปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนได้
กำหนดโครงการ/กิจกรรมรองรับ
การพัฒนาด้านการบริหารจัด
การศึกษา ได้แก่ โครงการครูดีมี
ความสามารถ , โครงการส่งเสริม
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 
โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน , โครงการ
สัมพันธ์ชุมชน , โครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน , 
โครงการนิเทศภายใน 
และโครงการวันสามเณรพบ
ผู้ปกครอง 

     โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน  
มีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนให้มี
ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม โดยมีการ
ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีการ
วางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรอย่างเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน มีการวางแผนการบริหารและ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
โดยปัจจุบันใช้โปรแกรม E-citizen เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศดังกล่าว มีการวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ทุกปีการศึกษา มีการ
ระดมสรรพกำลังจากผู้เกี่ยวทุกฝ่ายให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และจัด
ให้มีการกำกับติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา เมื่อสิ้นปี-
การศึกษา ทุกปีการศึกษา  
   นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
เกณฑ์ “ดี” มากกว่าร้อยละ 70  
   ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทั้ง
ระดับกลุ่ม และระดับประเทศ (อ้างอิง
ภาคผนวก 
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(2) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
มีรายงานโครงการเป็นรูปธรรม ได้แก่  

- รายงานการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  
- รายงานการปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- รายงานร่วมใจรณรงค์ 3 เก็บ และ 5 ส. ป้องกันและควบคุมโรคจากยุงลาย 
- รายงานโครงการกตัญญูรำลึก (สามเณรพบผู้ปกครอง) 
- รายงานการจัดปฏิบัติธรรมธุดงควัตร 27-31 ธันวาคม 2563 
- รายงานการปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน 

รางวัลสถานศึกษา 
    - ปี พ.ศ.2560 สถานศึกษา รับโล่รางวัล ศูนย์การเรียนบาลีที่มีผลคะแนนรวมของผู้สอบได้ มากท่ีสุด 
(เกือบทุกปีการศึกษา) 
 - ปีการศึกษา 2561 สถานศึกษา รับรางวัล โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาดีเด่น ของกลุ่ม 7 
 - ปีการศึกษา 2561 สถานศึกษา รับโล่เกียรติคุณ มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดรวมทุกรายวิชา อันดับ 1 
การทดสอบการทางศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
รางวัลผู้บริหารและบุคลากร 
 - รางวัลเสมาธรรมจักร การจัดการศึกษาปริยัติธรรม 
 - โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ การจัดการศึกษาปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 
 - ปี 2563 ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น คุรุสภาจังหวัดขอนแก่น 
 - ปี 2563 ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภาจังหวัดขอนแก่น 
  (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
  3.1 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 -2566) และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีรองรับการดำเนินงานทุกปีการศึกษา มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจการ
ดำเนินงาน ไว้อย่างชัดเจน และมีการดำเนินงานตามแผนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง มี
การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ผ่านการประชุมประจำเดือน และประเมินผล 
สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  3.2  จุดที่ควรพัฒนา การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด 
   3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

  1) พัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม เป็นผู้มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเท่าทันและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 



๔๘ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา 2563   โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
 

  2) จัดการศึกษาเพ่ือความเป็นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด 
อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคม
โลก 

  3) ความเสมอภาค คนไทยทั่งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา 
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างเท่าถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความ
แตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 

     4) มีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
และการจัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ 

     5) ความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ต้องสอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545 นโยบายการศึกษา
ของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 (4) แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี) 
 
  1) กิจกรรมการเรียนการสอนบาลีให้คงความเป็นอัตลักษณ์ตลอดไป คือ สอนปริยัติ มุ่ง
ปฏิบัติ เสริมปฏิเวธ (บาลีนักธรรมเด่น เน้นการฝึกฝน พัฒนาตนให้มีสุข) จัดการเรียนการสอนโดยวิธีไล่แบบ 
คือ กวดขันในเรื่องการอ่าน ท่อง แปลมคธเป็นไทย ฝึกฝนโดยการปฏิบัติจริง ผลผลิตด้านผลสัมฤทธิ์ คือ มี
ผลงานเด่น 1 ใน 5 ของหนตะวันออก ได้รับรางวัลเป็นที่ 1 ของหนตะวันออก สืบสานศาสนทายาทและ
เผยแพร่พระพุทธศาสนา 

         2) กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรบัณฑิตน้อย มีการใช้หลักสูตรบัณฑิตน้อย ตั้งแต่รู้
พยัญชนะ สระ สะกดคำ แจกลูก สามารถแก้ปัญหาผู้เรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง ให้อ่านออกเขียนคล่อง 
ร้อยละ 100 ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนบาลี ให้บรรลุตามเป้าหมาย และสำนักงานพระพุทธศาสนา นำโครงการ
ไปเผยแพร่หลักสูตรให้โรงเรียนปริยัติอื่น ๆ ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
  3) กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ภาคเรียนละ 1-2 ครั้ง  
  4) กิจกรรมส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่ผู้เรียนที่ทำดี ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยประกาศเชิดชู
และให้รางวัล เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีงาม 
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  5) กิจกรรมธรรมสัญจร โดยจัดแสดงธรรมตามวัดต่างๆ ทุกวันธรรมสวนะ หรือวันพระที่มี
อุบาสกอุบาสิกาเข้ามาจำศีล และสาธุชนทั่วไปเข้ามาฟังธรรม 
  6) กิจกรรมวันสำคัญ ได้แก่ วันแม่ วันไหว้ครู วันเฉลิมพระชนมพรรษา หมู่บ้านรักษาศีล 5 
วันสุนทรภู่ ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการเพ่ือเผยแผ่สู่ชุมชน 

 
 2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1) ระดับคุณภาพ ดี   
 ประเด็นตัวชี้วัด  มีดังนี้ 

(๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ  นำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ (ระดับ : ดี) 

(๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (ระดับ : ดี) 
(๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (ระดับ : ดี) 
(๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

(ระดับ : ดี) 
(๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนรู้  (ระดับ : ดี) 

2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (1) วิธีการพัฒนา   
- การวิเคราะห์หลักสูตรฯ  

  เมื่อครูได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระใด  ชั้นเรียนใด  จะนำหลักสูตร
แกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษามาประกอบกัน  เพ่ือศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  
คำอธิบายรายวิชา กระบวนการเรียนรู้  การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  กระบวนการวัดผลประเมินผล  
ตลอดจนเวลาเรียนเพื่อกำหนดเป็นค่าหน่วยการเรียน นำข้อมูลทั้งหมดมาวางกรอบการเรียนรู้  เขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้งองค์ความรู้  กระบวนการเรียนรู้  และคุณธรรมแห่งการเรียนรู้ 
(KPA)   

- การใช้สื่อเทคโนโลยี, แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ในการใช้สื่อเทคโนโลยีฯ  จะเน้นสื่อที่ใกล้ตัวและสื่อที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  เช่น  

การใช้ห้องสมุดทั้งห้องสมุดในโรงเรียนและห้องสมุดอันเป็นแหล่งเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต  โดย
ครูผู้สอนจะกำหนดหัวข้อในการเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถสืบค้นองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้  
สื่อที่เป็นแหล่งเรียนรู้  เช่น  มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์  ตลอดจนสถานที่จริงที่เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้



๕๐ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา 2563   โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
 

นั้น  ซึ่งการใช้สื่อตามแผนการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนกำหนดไว้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้       
  - การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เช่น การสังเกตชั้นเรียน การแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ฯลฯ  
  ในการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนกำหนดให้มีการสังเกตชั้นเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง/ ชั้นเรียน/ รายวิชา  ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้ผู้สังเกตชั้นเรียน
คือครูในสายชั้นเรียนนั้น  และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน  มีการจัดทำแบบสังเกตการณ์
จัดการเรียนการสอน เมื่อพบจุดเด่น จุดด้อยจะนำข้อมูลนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 
PLC  ประชุมกลุ่มใหญ่ทั้งโรงเรียนในวาระการประชุมบุคลากรประจำเดือน  และเมื่อทำการสอนไป
เกิดปัญหาในชั้นเรียน  จะมีการประชุมกลุ่มย่อยรายชั้นเรียน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  การแก้ปัญหาผู้เรียน  และประชุมกลุ่มย่อยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอทุกครั้งที่มีโอกาส 

  - การนำผลการประเมินไปใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน (วิจัยในชั้นเรียน) 
สิ่งที่เกิดควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนคือ  กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  ซึ่งโรงเรียนถือเป็น 
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สำหรับงานวิจัยในชั้นเรียนนี้มีทั้งผลงานครูผู้สอนและผลงาน
ผู้เรียนในรูปลักษณะของโครงงาน  ซึ่งมีรายชื่อแยกย่อยได้ดังนี้ 
 ผลงานครู   
  1) การศึกษาปัญหาและสาเหตุที่ส่งผลให้พฤติกรรมผู้เรียนไม่สนใจการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  2) การศึกษาปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ผลงานผู้เรียน (จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน) 
  1) กิจกรรมโครงงานการทำเทียนสมุนไพรไล่ยุง 
  2) กิจกรรมโครงงานการทำโคมไฟใฝ่ธรรมะ 
  3) กิจกรรมโครงงานการทำยาหม่องสมุนไพรใกล้ตัว  
  4) กิจกรรมโครงงานการทำย้ำยาล้างจานล้างใจ 
  5) กิจกรรมโครงงานการทำน้ำยาซักผ้าศรีวิเวก 

 (2)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2) สำเนาภาพถ่ายการฝึกปฏิบัติงาน  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 3) สำเนาเกียรติบัตร  โล่  วุฒิบัตร 
 4) กำหนดการสอน  แผนการสอน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 5) หลักสูตรสถานศึกษา 
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 6) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  หลักสูตรรายวิชา 
 7) ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 
 8) ผลงานการจัดทำโครงงานของผู้เรียน 
  (เอกสารอ้างอิง  ภาคผนวก) 

    (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1  จุดเด่น 
   โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ทุก
ปีการศึกษา มีการกำหนดโครงการรองรับการพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญคือ โครงการบัณฑิตน้อย  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ  โครงการ
พัฒนาและบริการห้องสมุด  โครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน  โครงการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์  สื่อการ
เรียนการสอนด้านเทคโนโลยี  โครงการรักการอ่านเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษา  โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการสอนเสริมเพ่ือเตรียมสอบ O-NET,  B-NET  โครงการจัดกิจกรรมการ
สอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการเรียนการสอน  และโครงการ
การเขียนบทร้อยกรองสร้างสรรค์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามกรอบคุณธรรม เพ่ือส่งเสริม พัฒนา
และกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมมี
คุณภาพระดับดี  กล่าวคือ 
   - มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกรูปมีส่วนร่วม 
   - การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของสถานศึกษา วัด ชุมชนและท้องถิ่น 
   - ผู้เรียนมีคุณภาพ  สามารถได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง
สดระดับประเทศ  และระดับเขตการศึกษา 
   - การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
   3.2  จุดที่ควรพัฒนา 
   - ครูบางคนขาดทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน
หรือเพ่ือพัฒนาการสอน 
   - ครูไม่ครบตามสาขาวิชาที่จำเป็น โดยเหตุที่สถานะภาพของครูประจำ ไม่ม่ันคง ทำ
ให้เป็นเรื่องยากท่ีจะหาบุคลากรครูให้ครบทุกรายวิชา โดยเฉพาะวิชาหลักในระดับ ม.ปลาย สาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ส่งผลให้ต้องเชิญครูพิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละรายวิชามาทำการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการลำบากใจมากในการขอให้ครูพิเศษทำเอกสารธุรการในชั้นเรียนต่างๆ 
เพราะภาระงานที่โรงเรียนของครูพิเศษแต่ละคนสังกัดอยู่นั้นก็มากอยู่แล้ว 

    3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
   1) โครงการบัณฑิตน้อย 
   2) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอาเซียน 
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   3) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระ 
   4) โครงการพัฒนาและบริการห้องสมุด 
   5) โครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน 
   6) โครงการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี 
   7) โครงการรักการอ่านพัฒนาการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษา 
   8) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   9) โครงการสอนเสริมเตรียมสอบ O-NET, B-NET 
   10) โครงการจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
   11) โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการเรียนการสอน 
   12) โครงการการเขียนบทร้อยกรองสร้างสรรค์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ตาม
กรอบคุณธรรม 
   13) โครงการอบรมเตรียมสอบนักธรรม 
   14) โครงการอบรมเตรียมสอบบาลี 
 

 (4) แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี) 
 ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์

วิทยา   สิ่งที่นับได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)  คือ   
1) กิจกรรมการเขียนบทร้อยกรองสร้างสรรค์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามกรอบคุณธรรม   

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ตามกรอบคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถจนส่งผลให้
สามารถแต่งกลอนสดได้รับรางวัลชนะเลิศท้ังระดับเขตการศึกษาและระดับประเทศ   

2) กิจกรรมการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด 
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  ตั้งสมมติฐานการเรียนรู้  สืบเสาะหาองค์ความรู้  ได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง  พิสูจน์ผล
การเรียนรู้จนได้รับคำตอบที่ต้องการ  และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้     
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวม 

 1. ระดับคุณภาพ ดี 

 2. นำเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ โดย
สถานศึกษา ควรนำผลการทดลองระดับชาติ มาวิเคราะห์ ปรับกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้หรือทำกิจกรรมมากขึ้น ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนต้องหมั่น
ทบทวน สำนวนคำศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝึกฝนทำแบบฝึกหัด ทำซ้ำบ่อย ๆ หมั่นทบทวน
ความรู้เก่า สูตรคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ ควรเน้นการปฏิบัติจริงตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทดลองปฏิบัติ อภิปรายผลการทดลอง สรุปผลและค้นคว้าเพ่ิมเติมในรูปโครงงานมากขึ้น ส่วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา  ควรมีการฝึกสรุปความรู้ใน
รูปแบบแผนผังความคิด (Mind Mapping) นอกจากนั้นยังมีการเสริมแรงให้ผู้เรียนได้รับทุนการศึกษา จาก
โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ปีละ 3 ครั้ง 

2.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1) สถานศึกษาควรให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดย

จัดให้มีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อหน่วยงานต้นสังกัดภายใน 15 
วัน นับแต่วันที่มีการประชุม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   2) สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพด้วยการรักษามาตรฐาน ซึ่งถือว่าดีอยู่แล้ว ควรทบทวนและ
รักษาความดีเอาไว้และดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายสูงขึ้นตามลำดับ เพ่ือพัฒนามาตรฐานสู่ความเป็นเลิศใน
โอกาสต่อไป 
    3) สถานศึกษาได้รับรางวัลดีเด่น ทั้งด้านการสอนนักธรรม-บาลี และสามัญศึกษาติดต่อกันหลาย
สมัย 

2.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ครบคุณลักษณะทั้ง 8 ข้อ อยู่แล้วเป็น

ส่วนใหญ่ แต่ควรให้ครูทั้งหมดได้พัฒนาตามคุณลักษณะดังกล่าวให้ครบทุกรูป/คน โดยครูในส่วนที่ดีได้นิเทศ
ช่วยเหลือให้พัฒนาคุณลักษณะ นำไปปฏิบัติงานการสอนอย่างต่อเนื่อง และเน้นให้ครูมีการประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา และระดับพัฒนาการของผู้เรียน
รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้างหน้าของตนเองและนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง สิ่งที่
เห็นได้ชัดได้แก่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง มีความรับผิดชอบในการทำงานเป็นกลุ่ม มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
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3. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best Practices : เป็นนวัตกรรม 
1) กิจกรรมการเขียนบทร้อยกรองสร้างสรรค์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามกรอบคุณธรรม   

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ตามกรอบคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถจนส่งผลให้
สามารถแต่งกลอนสดได้รับรางวัลชนะเลิศท้ังระดับเขตการศึกษาและระดับประเทศ   

2) กจิกรรมการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด 
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  ตั้งสมมติฐานการเรียนรู้  สืบเสาะหาองค์ความรู้  ได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง  พิสูจน์ผล
การเรียนรู้จนได้รับคำตอบที่ต้องการ  และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้     
 

4. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ดี 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดี 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดี 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ดีเลิศ 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเลิศ 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเลิศ 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเลิศ 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดี 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดีเลิศ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดี 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  
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 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

ดี 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

ดี 

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
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ภาคผนวก 
 

1. ประกาศโรงเรียน เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  
     ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. คำสั่งคณะทำงานรายงานประจำปีฯ  (SAR)  ปีการศึกษา  2563 
3. หลักฐาน ข้อมูลสำคัญที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

…………………………..……. 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักสำคัญในข้อ (๓) มีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา   และมาตรตา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพ   คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้งอัตลักษณ์และ
จุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา จึงปรับมาตรฐานการศึกษา  ของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่า
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

    ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                   
              (พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์)                                     (พระโสภณพัฒนบัณฑิต) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา         ประธานคณะกรรมการโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 



๕๘ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา 2563   โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
ฉบับลงวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 มาตรฐานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  
ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
    ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
    ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด   
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
       ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย  



๕๙ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา 2563   โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
 

        ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
       ๒.๖  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
ในชีวิตประจำวัน 
   ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
   ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา 2563   โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ลงวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐาน/ ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ   

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด   

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน   

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา   
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

สรุประดับคุณภาพของสถานศึกษา  



๖๑ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา 2563   โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุพระอารามหลวง 
ที่ ๑๖/๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
.................................... 

 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ ได้กำหนดให้มีการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาโดยให้ยึดหลักที่สำคัญข้อ (๓) 
คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกฉะนั้น จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

 ๑. พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒. พระมหากิตตินนท์ กิตฺติวิญฺญู คร ู    กรรมการ 
 ๓. พระมหาสุริยา เนตุวรธมฺโม คร ู    กรรมการ 
 ๔. พระมหาศราวุธ าณกิตฺต ิ คร ู    กรรมการ 
 ๕. นายดาว ดอกรัง  คร ู    กรรมการ 
 ๖. นายบรรจง คำยา  นักวิชาการศาสนา  กรรมการ 
 ๘. พระมหานฤทธิ์ นริสฺสโร นักวิชาการศาสนา  กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ผู้ได้รับมอบหมาย ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) แล้วสรุปรายงานการประเมินตนเอง 
เพ่ือนำมาวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมรับการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต่อไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง ณ วันที่  ๒๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ลงชื่อ                 
           (พระโสภณพัฒนบัณฑิต) 

                      ผู้จัดการ/ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  



๖๒ 
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คำสั่งโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุพระอารามหลวง 
ที่ ๑๗/๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
.................................... 

 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ ได้กำหนดให้มีการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาโดยให้ยึดหลักที่สำคัญข้อ  (๓) 
คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อ เนื่อง 
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกฉะนั้น จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๑. พระโสภณพัฒนบัณฑิต    ประธานกรรมการ 
 ๒. พระมหานฤทธิ์ นริสฺสโร    กรรมการ 
 ๓. พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี    กรรมการ 
 ๔. พระครูวุฒิธรรมาภิราม     กรรมการ 
 ๕. นางยิ่งลักษณ์ งามดี     กรรมการ 
 ๖. นางสาวทรัพย์สมบูรณ์  พระแสงแก้ว    กรรมการ 
 ๗. นางสารภี ทาอามาตย์     กรรมการ 
 ๘. นางศิริลักษณ์ ประเสริฐ    กรรมการ 
 ๙. นายเติมศักดิ์ เดชโบราณ     กรรมการ 
 ๑๐. นายสุนทร ชูรัตน ์     กรรมการ 
 ๑๑. พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์     กรรมการและเลขานุการ 
 ให้ผู้ได้รับมอบหมาย ประเมินมาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) แล้วนำผลสรุปรายงานการประเมินตนเอง เพื่อนำมาวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พร้อมรับการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง ณ วันที่  ๒๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ลงชื่อ                 
           (พระโสภณพัฒนบัณฑิต) 

                       ผู้จัดการ/ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

วัน/เดือน/ปี รางวัลที่ได้รับ ระดับ หน่วยงาน 

แข่งวิชาการครั้งที่ ๑๒/
๒๕๖๐ 

จ.หนองบัวลำภู 
๒๖ พ.ย.๖๐ 

ชนะเลิศ แต่งกลอนสุภาพ  
ม.ปลาย 

กลุ่ม ๗ 
สำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ชนะเลิศ เขียนเรียงความ 
ม.ปลาย 

ชนะเลิศ ตอบปัญหาวิชา
ศิลปะ  

ม.ปลาย 
ชนะเลิศ ตอบปัญหา วิชา
สังคมศึกษา ฯ ม.ปลาย 

๓๐ พ.ย. ๖๐ 

โล่รางวัล ศูนย์การเรียนบาลีที่
มีผลคะแนนรวมของผู้สอบ

ได้มากท่ีสุด จังหวัด
ขอนแก่น 

คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น 
พระราชปริยัติโสภณ 

เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 
โล่รางวัล ศูนย์การเรียน

นักธรรมที่มีผลคะแนนรวม
ของผู้สอบได้มากท่ีสุด 

 
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุพระอารามหลวง 

ที ่ อันดับ คะแนน รายการ ชื่อ-สกุล ระดับ 
๑ ชนะเลิศ ๙๕ แต่งกลอนสด ส.ณ.ประเวช สุทุม ม.ปลาย 
๒ ๒ ๓๔ ตอบปัญหา อังกฤษ ส.ณ.ธนากร พึ่งพรม ม.ปลาย 
๓ ๒ ๙๑ ตอบปัญหา บาลี ส.ณ.พงศธร นามสิงห์ ม.ปลาย 
๔ ๒ ๕๓ ตอบปัญหา ๘ กลุ่มสาระ ส.ณ.สันติ สองพล ม.ปลาย 
๕ ๓ ๔๙ ตอบปัญหา ศิลปะ ส.ณ.พลวัตร เทียบแสน ม.ปลาย 
๖ ๒ ๙๕ คัดลายมือภาษาไทย ส.ณ.ภิรมย์พร ศรีเพ็ญ ม.ปลาย 
๗ เหรียญเงิน ๗๘ เรียงความ ส.ณ.สรัล ปราดเปรียว ม.ปลาย 
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ที ่ อันดับ คะแนน รายการ ชื่อ-สกุล ระดับ 
๘ เหรียญทองแดง ๖๐ หนังสือเล่มเล็ก ส.ณ.ชีวภูมิ จันทร์โท 

ส.ณ.สุระชัย การินทร ์
ส.ณ.เดชวิเชียร ยุบลศิริ 

ม.ปลาย 

๙ เหรียญเงิน ๗๐ วาดภาพระบายสี ส.ณ.พงศภัค จันทร์หนู ม.ปลาย 
๑๐ เข้าร่วม ๓๐ ตอบปัญหา วิทยาศาสตร์ ส.ณ.วิทยา ขำแข ม.ปลาย 
๑๑ เข้าร่วม ๔๑ ตอบปัญหา ภาษาไทย ส.ณ.กฤตวิทย์ พรมรักษา ม.ปลาย 
๑๒ เข้าร่วม ๓๘ ตอบปัญหา สังคมฯ ส.ณ.จิรกิตติ์ สายไหม ม.ปลาย 
๑๓ เข้าร่วม ๕๙ ตอบปัญหา พุทธศาสนา ส.ณ.ประวิทย์ หมื่นยุทธ ม.ปลาย 
๑๔ เข้าร่วม ๕๖ ตอบปัญหา สุขศึกษาฯ ส.ณ.ชินวัตร วิชาราช ม.ปลาย 
๑๕ เข้าร่วม ๓๗ ตอบปัญหา การงานฯ ส.ณ.พลพิทักษ์ ชุมพงษ์ศักดิ์ ม.ปลาย 
๑๖ ชนะเลิศ ๗๙ ตอบปัญหา อังกฤษ ส.ณ.จอห์น บารโต ม.ต้น 
๑๗ ๒ ๖๐ ตอบปัญหา บาลี ส.ณ.ระวิสุต ภู่วงศ ์ ม.ต้น 
๑๘ ๓ ๖๕ ตอบปัญหา ศิลปะ ส.ณ.ไผ่ทอง ดวงเสนา ม.ต้น 
๑๙ ๒ ๙๖ แต่งกลอนสด ส.ณ.กฤตวิทย์ พรมรักษา ม.ต้น 
๒๐ ๓ ๘๕ เรียงความ ส.ณ.อัตฐพล หน่อแก้ว ม.ต้น 
๒๑ เหรียญทอง ๙๑ ตอบปัญหา สังคมฯ ส.ณ.พงษ์ปณต จันทร์หนู ม.ต้น 
๒๒ เหรียญเงิน ๗๒ กระทู้ นักธรรมชั้นตรี ส.ณ.วรวุฒ ิเทพสาร  
๒๓ เหรียญเงิน ๗๗ กระทู้ นักธรรมชั้นโท ส.ณ.วัฒนา แก้วพูล  
๒๔ เหรียญทอง ๘๓ กระทู้ นักธรรมชั้นเอก ส.ณ.อัครพล สามงามนิ่ม  
๒๕ เหรียญเงิน ๗๒ ตอบปัญหา วิทยาศาสตร์ ส.ณ.ภูวนาท ช่างหล่อ ม.ต้น 
๒๖ เหรียญทองแดง ๖๖ บรรยายธรรมภาษาไทย ส.ณ.ปภังกร ไชยเบ้า ม.ต้น 
๒๗ เหรียญเงิน ๗๖ คัดลายมือภาษาไทย ส.ณ.ดนัยวัฒน์ พลยศ ม.ต้น 
๒๘ เข้าร่วม ๔๐ ตอบปัญหา ภาษาไทย ส.ณ.ภูวนาท ช่างหล่อ ม.ต้น 
๒๙ เข้าร่วม ๑๘ ตอบปัญหา คณิตศาสตร์ ส.ณ.ณัฐศาสตร์ แก้วสาธร ม.ต้น 
๓๐ เข้าร่วม ๕๑ ตอบปัญหา พุทธศาสนา ส.ณ.ดำเนิน พรมบุญพันธ์ ม.ต้น 
๓๑ เข้าร่วม ๕๕ ตอบปัญหา สุขศึกษาฯ ส.ณ.ปริญญา สุริทะรา ม.ต้น 
๓๒ เข้าร่วม ๓๑  ตอบปัญหา การงานฯ ส.ณ.ศุภกรณ์ สาโท ม.ต้น 
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ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
“มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” ครั้งท่ี ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม  
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
รายการ/กิจกรรม ระดับชั้น ชือ่ - สกุล ชั้น ครูที่ปรึกษา ผลการแข่งขัน 

การแข่งขันเขียน
เรียงความ  

ม.ต้น ส.ณ.ปริญญา สุริทรา ม.๓ อ.ยิ่งลักษณ์ งามดี เหรียญทอง ๘๓.๐๐ 

ม.ปลาย ส.ณ.จิรกิตต์ สายไหม ม.๕ อ.ยิ่งลักษณ์ งามดี เหรียญทอง ๘๐.๐๐ 

การแข่งขันคัดลายมือ
ภาษาไทย 

ม.ต้น ส.ณ.ดนัยวัฒน์ พลยศ ม.๒ พม.ศราวุธ ญาณกิตฺ
ติ 

เหรียญทอง ๘๒.๐๐ 

ม.ปลาย ส.ณ.อัครพล สามงามนิ่ม ม.๔ พม.ศราวุธ ญาณกิตฺ
ติ 

เหรียญเงิน ๗๔.๐๐ 

การแข่งขันแต่งกลอน
สด  

ม.ต้น ส.ณ.อัตฐพล หน่อแก้ว ม.๒ พม.โกสน อตฺถจารี โล่ รางวัล ชนะเลิศ  
๘๖.๕๐ 

ม.ปลาย ส.ณ.กัมปนาท พรมบุญ
พันธ์ 

ม.๖ พม.อธิวัฒน์ ภทฺรกวี รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
๖๑.๖๖ 

การแข่งขันตอบปัญหา
ภาษาไทย  

ม.ต้น ส.ณ.สุวรรณภูมิ  คำแพง ม.๑ พม.โกสน อตฺถจารี เข้าร่วม 

ม.ปลาย ส.ณ.กฤตวิทย์ พรม
รักษา 

ม.๕ พม.ศราวุธ ญาณกิตฺ
ติ 

เข้าร่วม 

การแข่งขันตอบปัญหา
คณิตศาสตร์  

ม.ต้น ส.ณ.ไผ่ทอง ดวงเสนา ม.๒ พ.อัครพงษ์ รกฺขิตวณฺ
โณ 

เหรียญทองแดง ๖๘ 

ม.ปลาย ส.ณ.ภูวนาท ช่างหล่อ ม.๕ อ.ทรัพย์สมบูรณ์ 
พระแสงแก้ว 

โล่ รางวัล ชนะเลิศ  ๘๘ 

การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ 
  

ม.ต้น ส.ณ.สิงหราช ดวงสภุา ม.๑ อ.สารภี ทาอามาตย์ เหรียญทองแดง ๖๙.๖๗ 

ส.ณ.ภูวนัย อาสาวัง ม.๒ 

ส.ณ.สมเกียรติ แสนพันธ์ ม.๒ 

การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง 
  

ม.ต้น ส.ณ.สุวรรณภูมิ คำแพง ม.๑ อ.สารภี ทาอามาตย์ เหรียญทอง ๘๐.๖๗ 

ส.ณ.ปรัชญา บัวบาล ม.๑ 

ส.ณ.ณัฐพงษ์ เวฬุวรรณ
ราช 

ม.๑ 
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การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์  

ม.ต้น ส.ณ.สรศักดิ์ โพธิ์ดา ม.๓ อ.สารภี ทาอามาตย์ เข้าร่วม 

ม.ปลาย ส.ณ.นรินทร์ หล้าสุด ม.๔ อ.มณฑนา มหา
วีรวัฒน ์

เข้าร่วม 

การแข่งขันเรียงความ
กระทู้นักธรรมตรี 

ม.ต้น ส.ณ.ดนุวัฒน์ พลยศ ม.๑ พม.สุริยา เนตุวรธมฺ
โม 

เหรียญเงิน ๗๖.๕๐ 

การแข่งขันเรียงความ
กระทู้นักธรรมโท 

ไม่จำกัด ส.ณ.อานนท์ หร่ายกลาง ม.๕ พม.สุริยา เนตุวรธมฺ
โม 

เข้าร่วม 

การแข่งขันเรียงความ
กระทู้นักธรรมเอก 

ไม่จำกัด ส.ณ.พงศภัค จันทร์หนู ม.๖ พม.สุริยา เนตุวรธมฺ
โม 

เข้าร่วม 

การแข่งขันบรรยาย
ธรรมภาษาไทย 

ม.ต้น ส.ณ.ปภังกร ไชยเบ้า ม.๒ พม.นฤทธิ์ นริสฺสโร เหรียญทอง ๘๖.๐๐ 

รายการ/กิจกรรม ระดับชั้น ชือ - สกุล ชั้น ครูที่ปรึกษา ผลการแข่งขัน 

การแข่งขันตอบปัญหา
สังคมศึกษาฯ  

ม.ต้น ส.ณ.วรวุฒ ิเทพสาร ม.๒ พม.กิตตินนท์ กิตฺติ
วิญฺญ ู

เข้าร่วม 

ม.ปลาย ส.ณ.พงศ์ปณต จันทร์หนู ม.๔ พม.สุริยา เนตุวรธมฺ
โม 

เข้าร่วม 

การแข่งขันตอบปัญหา
พระพุทธศาสนา  

ม.ต้น ส.ณ.ธีรยุทธ ชูเนตร ม.๓ พม.นฤทธิ์ นริสฺสโร เข้าร่วม 

ม.ปลาย ส.ณ.วีรพงษ์ วงษ์ธรรม ม.๖ พม.นฤทธิ์ นริสฺสโร เข้าร่วม 

การแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษา และพล
ศึกษา  

ม.ต้น ส.ณ.ธนพร วิชาธรรม ม.๒ อ.นิยม ทองดวง เข้าร่วม 

ม.ปลาย ส.ณ.ดำเนิน พรมบุญ
พันธ์ 

ม.๔ พม.โกสน อตฺถจารี เข้าร่วม 

การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น 

ม.ต้น ส.ณ.นวพล ทิพวัลย์ ม.๑ อ.บรรจง คำยา เหรียญเงิน ๗๖.๐๐ 

การแข่งขันเขียนภาพสี
โปสเตอร์ 

ม.ปลาย ส.ณ.พงศภัค จันทร์หนู ม.๖ อ.บรรจง คำยา เหรียญเงิน ๗๖.๐๐ 

การแข่งขันตอบปัญหา
ศิลปะ  

ม.ต้น ส.ณ.วรกานต์ ลุนจันทา ม.๑ อ.บรรจง คำยา เข้าร่วม 

ม.ปลาย ส.ณ.สุระชัย การินทร์ ม.๖ อ.บรรจง คำยา เข้าร่วม 

การแข่งขันการจัดสวน
ถาดแบบชื้น 
  

ม.ต้น ส.ณ.โสภัณ นามวงษา ม.๑ พระครูปลัดเอกพันธ์ 
สิริวณฺณเมธี 

เหรียญเงิน ๗๓.๕๐ 

ส.ณ.เกตุนรินทร์ สะพัง
เงิน 

ม.๑ 

ส.ณ.ชัยณรงค์ บัวใหญ่ ม.๑ 



๖๘ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา 2563   โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
 

การแข่งขันตอบปัญหา
การงานอาชีพ  

ม.ต้น ส.ณ.ศุภกรณ์ สาโท ม.๒ พม.ศราวุธ ญาณกิตฺ
ติ 

เหรียญทองแดง ๖๖ 

ม.ปลาย ส.ณ.ปฎิพัฒน์ พิมพ์จ่อง ม.๔ พม.ศราวุธ ญาณกิตฺ
ติ 

เข้าร่วม 

การแข่งขันบรรยาย
ธรรมภาษาอังกฤษ 

ม.ต้น ส.ณ.จอห์น บารโต ม.๓ อ.ธีรวัฒน์ นารอง เข้าร่วม 

การแข่งขันตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษ  

ม.ต้น ส.ณ.จอห์น บารโต ม.๓ อ.ศันสนีย์ เชษฐบุตร เข้าร่วม 

ม.ปลาย ส.ณ.พงศภัค จันทร์หนู ม.๖ อ.สุชาดา ทอนสวัสดิ์ รองชนะเลิศ อันดับ ๒  
๓๖.๐๐ 

การแข่งขันตอบปัญหา
ภาษาบาลี  

ม.ต้น ส.ณ.อัตฐพล หน่อแก้ว ม.๓ พม.นฤทธิ์ นริสฺสโร เข้าร่วม 

ม.ปลาย ส.ณ.พงศธร สินตะนิตย์ ม.๖ พม.นฤทธิ์ นริสฺสโร รองชนะเลิศ อันดับ ๑  
๙๔.๐๐ 

 
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

“มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” ครั้งท่ี ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๒-๓ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรม ตำบลกุดดินจี่ 

 อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 
โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

รายการ ระดับชั้น ชื่อ-สกลุ ครูที่ปรึกษา ผลการแข่งขัน 
การแข่งขันแต่งกลอนสด ม.ต้น ส.ณ.โชคชัยฤทธิ์ 

จันทราษฎร ์
อ.ยิ่งลักษณ์ งามด ี โล่รางวลัชนะเลศิ 

๙๓.๐๐ คะแนน 
การแข่งขันแต่งกลอนสด ม.ปลาย ส.ณ.อตัฐพล หน่อแก้ว พม.อธิวัฒน์ ภทฺรกวี โล่รางวลัชนะเลศิ 

๙๑.๕๐ คะแนน 
ตอบปัญหาวิชาสังคมฯ ม.ต้น ส.ณ.วรกานต์ ลุนจันทา พม.กิตฺตินนท์ กิตฺติวญิฺญ ู เข้าร่วม 
ตอบปัญหาวิชาสังคมฯ ม.ปลาย ส.ณ.พงษ์ปณต จันทร์หน ู พม.กิตฺตินนท์ กิตฺติวญิฺญ ู เข้าร่วม 
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร ์ ม.ต้น ส.ณ.ปรัชญา บัวบาล อ.สารภี ทาอามาตย ์ เข้าร่วม 
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร ์ ม.ปลาย ส.ณ.นรินทร์ หล้าสดุ อ.สารภี ทาอามาตย ์ เข้าร่วม 
ตอบปัญหาคณิตศาสตร ์ ม.ต้น ส.ณ.ณัฐดนยั มูลพงษ ์ พ.อัครพงษ์ รกฺขิตวณฺโณ เข้าร่วม 
ตอบปัญหาคณิตศาสตร ์ ม.ปลาย ส.ณ.ภูวนาท ช่างหล่อ พ.อัครพงษ์ รกฺขิตวณฺโณ เข้าร่วม 
ตอบปัญหาภาษาไทย ม.ต้น ส.ณ.ปริญญา สรุิทะรา พม.ศราวุธ ญาณกิตตฺ ิ เข้าร่วม 
ตอบปัญหาภาษาบาล ี ม.ปลาย ส.ณ.จิตกร เขยีวหวาน พม.นฤทธ์ิ นริสฺสโร เข้าร่วม 

 



๖๙ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา 2563   โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
 

สรุปผลการแข่งขัน 

โครงการน้อมวันทาบูชาครู ร่วมเชิดชูบุพการีอนุรักษ์ศรีภาษาไทย 

ประกาศเกียรติก้องไกลสนุทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

************ 

๑ การแข่งขันตอบปัญหาทั่วไป 
ระดับ ม.ต้น 

1 สามเณรไผ่ทอง ดวงเสนา รางวัลชนะเลิศ 
2 สามเณรศิรสิทธิ์ วิภาคะ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
3 สามเณรปริญญา สุริทรา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
4 สามเณรศุภกรณ์ สาโท รางวัลชมเชย 
5 สามเณรภูวนัย อาสาวัง รางวัลชมเชย 

ระดับ ม.ปลาย 
1 สามเณรพงษ์ปณต จันทร์หนู รางวัลชนะเลิศ 
2 สามเณรภูชิต รักษาอยู่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
3 สามเณรวัฒนา แก้วพูน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
4 สามเณรนรินทร์ หล้าสุด รางวัลชมเชย 
5  รางวัลชมเชย 
๒ การประกวดการคัดลายมือ 
1 สามเณรดนัยวัฒน์ พลยศ รางวัลชนะเลิศ 
2 สามเณรปรัชญา บัวบาล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
3 สามเณรดนุวัฒน์ พลยศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
4 สามเณรธนกร หม่ันมี รางวัลชมเชย 
5 สามเณรวิศวชัย บุญมี รางวัลชมเชย 
๓ การประกวดแต่งกลอนสุภาพ 
1 สามเณรอัตฐพล หน่อแก้ว รางวัลชนะเลิศ 
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2 สามเณรวิศวชัย บุญมี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
3 สามเณรกฤตวิทย์ พรมรักษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
๔ การประกวดการเขียนเรียงความ 
1 สามเณรอัตฐพล หน่อแก้ว รางวัลชนะเลิศ 
2 สามเณรไผ่ทอง ดวงเสนา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
3 สามเณรธนภูมิ อินชนะ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
๕ การประกวดการวาดภาพ 
1 สามเณรนวพล ทิพวัลย์ รางวัลชนะเลิศ 
2 สามเณรดนัยวัฒน์ พลยศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
3 สามเณรจอห์น บารโต รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
4 สามเณรทศวรรษ หลาวเพ็ชร รางวัลชมเชย 
5 สามเณรปภังกร ไชยเบ้า รางวัลชมเชย 
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รายชื่อผู้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ของพระภิกษสุามเณร โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น 
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ทุนชมรมช่วยชูใจขอนแก่น พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา 
วันพุธ ที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอฉัน กุฏิ ๖ วัดธาตุพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ผู้รับทุน ศึกษา ชั้นเรียน ผู้มอบทุน 
๑ พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์   คุณแม่จันทนา ถิโรภาส 
๒ พระครูพิเศษสารคุณ   คุณแมส่ิรลิักษณ์ ประเสริฐ 
๓ พระมหานฤทธิ์ นรสิฺสโร ม.ขอนแก่น ป.โท,ป.ธ.๗ อ.แม่ทรัพย์สมบูรณ์ พระแสงแก้ว 
๔ พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกว ี ม.ขอนแก่น ป.โท,ป.ธ.๗  อ.แม่บุษปเกศ อินทรกำแหงฯ 
๕ พระมหาปรัชญ์ นภภูริสริ ิ ม.ขอนแก่น ป.โท,ป.ธ.๗  อ.ถุงเงิน พันธ์ดี 
๖ พระปัญญา  ปญฺญาวุฑโฺฒ วิเวกธรรมฯ ป.ธ.๓ อ.สุรีรตัน์ ยาคล ี
๗ พระปลดัจตุพร ปสุตวรธมฺโม มจร. ปี ๔ อ.อีสรีย์ ประภาสสันติกุล 
๘ พระอำนาจ สุจติฺโต มจร.  ปี ๕ อ.สุกัญญา ศรีจำนง 
๙ พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒนกิตตฺ ิ มจร.  ปี ๓ คุณวีรวรรณ อภิวัฒน์ภูม ิ
๑๐ พระมหาศราวุธ ญาณกิตตฺ ิ มจร.  ปี ๕ คุณศุภากร ภารา 
๑๑ พระมหาสุริยา เนตุวรธมฺโม มจร. ป.โท แม่สำเภา ศรีคณู 
๑๒ พระวสันต์ วสนฺตเวที มจร. ปี ๕ อ.แม่พัชรี โทนุบล 
๑๓ พระมหากติตินนท์ กิตฺติวญิฺญ ู มจร. ปี ๕  อ.แม่ยิ่งลักษณ์ งามด ี
๑๔ พระอัครพงษ์ รกฺขิตวณฺโณ วิเวกธรรมฯ ป. ๑-๒ คุณโสภณ พฤทธิพันธ ์
๑๕ พระปลดันัฐพงษ์ สติสมฺปนฺโน วิเวกธรรมฯ ป.ธ.๔ นายทวีศักดิ์ นาระคล 
๑๖ พระมหาอรรถชัย ญาณธโร วิเวกธรรมฯ ป.โท ป.ธ.๔ นายทวีศักดิ์ นาระคล 
๑๗ พระปลดัธีรวัฒน์ ญาณสิทฺธิวาที มจร. ปี ๓ นางพงษ์จันทร์ วิริยะปิยะ 
๑๘ พระครูปลัดเอกพัน สิริวณฺณเมธ ี มจร. ปี ๓ นายคณติ วิริยะปยิะ 
๑๙ พระมหาโกสน อตฺถจาร ี มจร. ปี ๕ อ.ผิวนวล ศรดีเลศิ 
๒๐ พระพรชัย  ฐานวโร วิเวกธรรมฯ ป. ๑-๒ อ.ผิวนวล ศรดีเลศิ 
๒๑ พระมหารุ่งชัย ยสินฺธโร วิเวกธรรมฯ ป.ธ.๔ นางกนิษฐา สมภักด ี
๒๒ พระมหาสุพจน์ สภุทฺโท วิเวกธรรมฯ ป.ธ.๔ นางสยุมพร อามาตย์โคตร 
๒๓ พระอ่อนสา รตนวณโฺณ วิเวกธรรมฯ ป. ๑-๒ คุณแม่ยุวดี ปรัชญา 
๒๔ พระยงยุทธ รกฺขิตธมโฺม มจร. ปี ๑ น.ส.ณัฐนภิา เย็นสบาย 
๒๕ พระธวัชชัย ขนฺติธโร วิเวกธรรมฯ ป. ๑-๒ อ.เผือน อ.ประเทือง นามมนตร ี
๒๖ พระราชวุธ ปญฺญาวชิโร วิเวกธรรมฯ  คุณพ่อเทิดพงษ์ มูลศาสตร ์
๒๗ พระสุทธิพงษ์ สิริปุญโฺญ มจร. ปี ๕ น.ส.บุษราคมั นิสยันต ์
๒๘ พระชัยภัก ชยเมธ ี มจร. ปี ๕ มูลนิธิข้าราชการบำเหน็จบำนาญ ขก. 
๒๙ พระประจวบ สุขสนโฺต วิเวกธรรมฯ  นางพิไลลักษณ์ สุ่มอิม่ 
๓๐ พระศราวิน คณุพหุโล วิเวกธรรมฯ ป. ๑-๒ นางศุภวรรณ นันตติกลุ 
๓๑ สามเณรวิทยา   คำรัง มจร. ปี ๒ อ.แม่สุพัฒนา สีหวัฒนะ 
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๓๒ สามเณรธนพล  เงินถาวร มจร. ปี ๒ ,, 
๓๓ พระดลนชัย  พรมศร ี มจร. ปี ๒ ,, 
๓๔ สามเณรพงศกร  ศรีบุญม ี มจร. ปี ๒ ,, 
๓๕ สามเณรพงศธร  ศรีบุญม ี มจร. ปี ๒ ,, 
๓๖ ส.ณ.พลพิทักษ์   ชุมพงษ์ศักดิ์ มจร. ปี ๑ ,, 
๓๗ สามเณรชีวภมูิ จันทร์โท มจร. ปี ๑ ,, 
๓๘ สามเณรประเวช สุทุม มจร. ปี ๑ ,, 
๓๙ สามเณรกมัปนาท พรมบญุพันธ์ วิเวกธรรมฯ ม.๖ ,, 
๔๐ สามเณรจิรกิตต์  สายไหม วิเวกธรรมฯ ม.๖ ,, 
๔๑ สามเณรพงศธร  นามสิงห ์ วิเวกธรรมฯ ม.๖ คุณอวภาส์ เวชชัชศาสตร ์
๔๒ สามเณรพงศภัค จันทร์หน ู วิเวกธรรมฯ ม.๖ คุณพัชรา เวชชัชศาสตร ์
๔๓ สามเณรสิทธิชัย  เงินถาวร วิเวกธรรมฯ ม.๖ พ่อบุญยิ่ง มาทรัพย ์
๔๔ สามเณรณัฐพงษ์ เดชมะเริง วิเวกธรรมฯ ม.๖ อ.สุทธี สงวนถ่ิน 
๔๕ สามเณรวรีะพงษ์ วงษ์ธรรม วิเวกธรรมฯ ม.๖ อ.สุทธี สงวนถ่ิน 
๔๖ สามเณรสุระชัย การินทร ์ วิเวกธรรมฯ ม.๖ น.ส.นิลุบล ภารา 
๔๗ สามเณรอานนท์ หร่ายกลาง วิเวกธรรมฯ ม.๕ นายตวงสิทธ์ิ ภารา 
๔๘ สามเณรทักษิณ แสนคณุท้าว วิเวกธรรมฯ ม.๕ อ.สุทิน ทองไสว 
๔๙ สามเณรศุภณัฐ บัวแยง วิเวกธรรมฯ ม.๕ อ.สุทิน ทองไสว 
๕๐ สามเณรกฤตวิทย์ พรมรักษา วิเวกธรรมฯ ม.๕ พ.ต.ต.สมัพันธ์ พินิจมนตร ี
๕๑ สามเณรนรินทร์ หล้าสดุ วิเวกธรรมฯ ม.๕ มูลนิธิขอนแก่นวิทยายนและศิษย์เก่าฯ 
๕๒ ส.ณ.อภิชาติ ศรมีะโรง วิเวกธรรมฯ ม.๔ ,, 
๕๓ ส.ณ.ธรีะพันธ์ สอดส ี วิเวกธรรมฯ ม.๔ ,, 
๕๔ ส.ณ.เดชกมนต์ อินทะเกต ุ วิเวกธรรมฯ ม.๔ ,, 
๕๕ ส.ณ.พงษ์ปณต จันทร์หน ู วิเวกธรรมฯ ม.๔ ,, 
๕๖ ส.ณ.ภูวนาถ ช่างหล่อ วิเวกธรรมฯ ม.๔ ,, 
๕๗ ส.ณ.ธรีะยุทธ ชูเนตร วิเวกธรรมฯ ม.๓ ,, 
๕๘ ส.ณ.วัฒนา แก้วพูน วิเวกธรรมฯ ม.๓ ,, 
๕๙ ส.ณ.สรศักดิ์ โพธ์ิดา วิเวกธรรมฯ ม.๓ ,, 
๖๐ ส.ณ.อตัฐพล หน่อแก้ว วิเวกธรรมฯ ม.๓ ,, 
๖๑ ส.ณ.จอห์น บารโต วิเวกธรรมฯ ม.๓ อ.คิดถึง สมงาม 
๖๒ ส.ณ.ฐติิศักดิ์ นวลแสง วิเวกธรรมฯ ม.๒ แม่ฉอ้อน จุ้ยมณ ี
๖๓ ส.ณ.ดนัยวัฒน์ พลยศ วิเวกธรรมฯ ม.๒ อ.สังวาลย์ จันทะสาร 
๖๔ ส.ณ.ธนพร  วิชาธรรม วิเวกธรรมฯ ม.๒ อ.จริยาพร สงิมทอง 
๖๕ ส.ณ.ปภังกร ไชยเบ้า วิเวกธรรมฯ ม.๒ คุณแม่ชูชีพ วัฒนขำ 
๖๖ ส.ณ.ปริญญา สรุิทะรา วิเวกธรรมฯ ม.๒ คุณเสาวคนธ์ พิธรัตน ์
๖๗ ส.ณ.ไผ่ทอง  ดวงเสนา วิเวกธรรมฯ ม.๒ คุณสุวลักษณ์ จลุวงศ ์
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๖๘ ส.ณ.พลกฤษ คำโนนเขียว วิเวกธรรมฯ ม.๒ อ.ปราณตี ขอดคำ 
๖๙ ส.ณ.รัฐพงษ์  กองลี วิเวกธรรมฯ ม.๒ แม่คำมาตร พยัคมเริง 
๗๐ ส.ณ.วรวุฒิ เทพสาร วิเวกธรรมฯ ม.๒ แม่บุญโฮม สงฆ์อุทก 
๗๑ ส.ณ.ศิรสิทธ์ิ วิภาคะ วิเวกธรรมฯ ม.๒ คลินิกทันตกรรม บิ๊กสไมล ์
๗๒ ส.ณ.ศุภกรณ์ สาโท วิเวกธรรมฯ ม.๒ นางอนัญพร มูลนิติพร 
๗๓ ส.ณ.อภิวัฒน์ สุรสิาร วิเวกธรรมฯ ม.๒ น.ส.วิรฏิฐา ชมด ี
๗๔ ส.ณ.เกตุนรินทร์ สะพังเงิน วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางฐานวีร์ สุวรรณพงศ ์
๗๕ ส.ณ.ชัยณรงค์  บัวใหญ ่ วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางอุษาวดี นามมีฤทธิ ์
๗๖ ส.ณ.ชัยณรงค์  หินกลาง วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางปฐมาพร บุญขันธ ์
๗๗ ส.ณ.ณัฐพงษ์ เวฬุวรรณราช วิเวกธรรมฯ ม.๑ น.ส.สุธาสินี อร่ามรุ่งเรืองศร ี
๗๘ ส.ณ.ณัฐพร  ณะคำศร ี วิเวกธรรมฯ ม.๑ น.ส.สมุนา นวลแก้ว 
๗๙ ส.ณ.ดนุวัฒน์  พลยศ วิเวกธรรมฯ ม.๑ น.ส.ปุณยาพร ดีศร ี
๘๐ ส.ณ.ธนบดี  แซงคำสิงห ์ วิเวกธรรมฯ ม.๑ ผศ.ประกอน คุณครูไพทูรย์ มณเีนตร 
๘๑ ส.ณ.ธนพล อินชนะ วิเวกธรรมฯ ม.๑ นายศิริชัย แสงสุวรรณ 
๘๒ ส.ณ.ธนภูมิ อินชนะ วิเวกธรรมฯ ม.๑ รศ.ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ 
๘๓ ส.ณ.ธญัพิสิษฐ์ นามวัน วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางบุหรง สิทธิจันดา 
๘๔ ส.ณ.นวพล ทิพวัลย ์ วิเวกธรรมฯ ม.๑ น.ส.ทรัพยส์มบูรณ์ พระแสงแก้ว 
๘๕ ส.ณ.ปรัชญา บัวบาล วิเวกธรรมฯ ม.๑ คุณครูทิวาวรรณ แก้วก่า 
๘๖ ส.ณ.วรกานต์ ลุนจันทา วิเวกธรรมฯ ม.๑ คุณครศูิริกุล มโหธร 
๘๗ ส.ณ.วุฒิพงษ์ ศรีอำนวยโชค วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางสุดารตัน์ พรหมทา 
๘๘ ส.ณ.สงกรานต์  จาระศร ี วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางกุสุมา ตั้งพัฒนาศิร ิ
๘๙ ส.ณ.สิงหราช  ดวงสภุา วิเวกธรรมฯ ม.๑ นายสมชาย ทัตตานนท ์
๙๐ ส.ณ.สุวรรณภูมิ  คำแพง วิเวกธรรมฯ ม.๑ นายศักดิ์ชัย เต็งอภริักษ ์
๙๑ ส.ณ.โสภัณ  นามวงษา วิเวกธรรมฯ ม.๑ แม่บรรจง อ่อนจันทร ์
๙๒ ส.ณ.หัดฐจักรย  ชอบประดิษฐ ์ วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางสำราญ ศรีทานนท์ 
๙๓ ส.ณ.เอกรินทร์ เฉี่อยกลาง วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางพรทิพย์ พงศ์ผกาทิพย ์
๙๔ ส.ณ.สมเกียรติ แสนพันธ์ วิเวกธรรมฯ ม.๒ นางจิตทิมา บวรพานิชย ์
๙๕ ส.ณ. ภูวนัย อาสาวัง วิเวกธรรมฯ ม.๒ นางชนิดา โยมา 
๙๖ ส.ณ.ปฎิพัตร พิมพ์จ่อง วิเวกธรรมฯ ม.๔ แม่สมบตัิ ไกยสวน 

 
ผู้รับรอง..................................................................... 

(พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์) 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง 

ผู้อำนวยการโรงเรยีนวิเวกธรรมประสิทธ์ิวิทยา 
๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
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รายช่ือผู้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ของพระภิกษุสามเณร วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น 

ทุนสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น, ชมรมผู้สูงอายุขอนแก่น 
มูลนิธิครูบำนาญขอนแก่น, ชมรมช่วยชูใจขอนแก่น พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาพระเทพวิมลโมลี วัดธาตุพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น 

 

ลำดับที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ผู้รับทุน ศึกษา ชั้นเรียน ผู้มอบทุน 

๑ พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์   แม่จันทนา ถิโรภาส  ๕ ทุน 
๒ พระครูพิเศษสารคุณ   แม่สิรลิักษณ์ ประเสริฐ ๒ ทุน 

๓ พระมหานฤทธิ์ นรสิฺสโร ม.ขอนแก่น ป.โท,ป.ธ.๗ มูลนิธิครูบำนาญขอนแก่น ๓ ทุน 
๔ พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกว ี ม.ขอนแก่น ป.โท,ป.ธ.๗  มูลนิธิครูบำนาญขอนแก่น ๒ ทุน 

๕ พระมหาปรัชญ์ นภภูริสริ ิ ม.ขอนแก่น ป.โท, ป.ธ.๗  นางรัชนี โยมา ๒ ทุน 
๖ พระปลดัธีรพงษ์ กิตฺติโสภโณ มจร. ปี ๕ คุณลดาวัลย์ ศรีประเสริฐ ๑ ทุน 
๗ พระจตุพร ปสุตวรธมฺโม มจร. ปี ๓ คุณลดาวัลย์ ศรีประเสริฐ ๑ ทุน 

๘ พระอำนาจ สุจติฺโต มจร.  ปี ๔ คุณลดาวัลย์ ศรีประเสริฐ ๑ ทุน 
๙ พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒนกิตตฺ ิ มจร.  ปี ๒ อ.ยิ่งลักษณ์ งามดี ๒ ทุน 
๑๐ พระมหาศราวุธ ญาณกิตตฺ ิ มจร.  ปี ๔ นายทวีศักดิ์ นาระคล ๑ ทุน 
๑๑ พระมหาชุติพงษ์ สริิวิชโย มจร. ปี ๕ นายทวีศักดิ์ นาระคล ๑ ทุน 
๑๒ พระมหาสุริยา เนตุวรธมฺโม มจร. ปี ๕ นายทวีศักดิ์ นาระคล ๑ ทุน 
๑๓ พระนภา สุปภาโต มจร. ปี ๕ นายทวีศักดิ์ นาระคล ๑ ทุน 
๑๔ พระวสันต์ วสนฺตเวที มจร. ปี ๔ แม่รัตนา สุวรรณธาร ๒ ทุน 
๑๕ พระนัฐพงษ์ ขนฺติสมฺปนฺโน มจร. ปี ๕ แม่สัมฤทธ์ิ จำปาวงษ์ ๒ ทุน 
๑๖ พระมหากติตินนท์ กิตฺติวญิฺญ ู มจร. ปี ๔  นางลัดดา คำหล้า ๑ ทุน 

๑๗ พระอัครพงษ์ รกฺขิตวณฺโณ วิเวกธรรมฯ ป. ๑-๒ นางนภา อาจมนตรี  ๒ ทุน 
๑๘ พระปัญญา  ปญฺญาวุฑโฺฒ วิเวกธรรมฯ ป.ธ.๓ นางพัชรี โทนุบล ๑ ทุน 

๑๙ พระมหาทรงพล  รตนโชโต วิเวกธรรมฯ ป.ธ.๗ นางพวงเพชร วงษ์โกวิท ๒ ทุน 
๒๐ พระพรชัย  ฐานวโร วิเวกธรรมฯ ป. ๑-๒ อ.พัลลภา น้อยโนนทอง  ๑ ทุน 
๒๑ พระมหารุ่งชัย ยสินฺธโร วิเวกธรรมฯ ป.ธ.๔ ชมรมช่วยชูใจ ๒ ทุน 
๒๒ พระมหาสุพจน์ สภุทฺโท วิเวกธรรมฯ ป.ธ.๔ น.ส.กังสดาล สุวรรณรงค์ ๑ ทุน 

๒๓ พระชัยยา โชตญิาโณ วิเวกธรรมฯ ป. ๑-๒ คุณเสาวลักษณ์ แก่นโสม ๑ ทุน 
๒๔ พระภัทรพล ภทฺทรปญโฺญ วิเวกธรรมฯ ป. ๑-๒ อ.พวงเพชร คงเจริญกุล ๑ ทุน 

๒๕ พระสรุัตน์ ปญญฺาวโร  วิเวกธรรมฯ ป. ๑-๒ นางวิไลวรรณ วงศ์ชัยศรี ๑ ทุน 
๒๖ พระพิเชษฐ์ วิชยวํโส วิเวกธรรมฯ ป. ๑-๒ น.ส.พรชมพู ราชธา ๑ ทุน 
๒๗ พระมหาอรรถชัย ญาณธโร วิเวกธรรมฯ ป.ธ.๔ น.ส.กัญญณันท์ ศลิป์ประกอบ ๑ ทุน 

๓ ทุน 

๔ ทุน 
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๒๘ พระธีรวัฒน์ ญาณสิทฺธิวาที มจร. ปี ๒ นางภัลลภา สำแดง ๑ ทุน 
๒๙ พระเอกพัน สิริวณณฺเมธ ี มจร. ปี ๒ นางสุภาภร ผาสุข ๑ ทุน 

๓๐ พระมหาโกสน อตฺถจาร ี มจร. ปี ๔ นางรัตนาภรณ์ สำแดง ๑ ทุน 
๓๑ พระชัยภัก ชยเมธ ี มจร. ปี ๔ อ.ทรัพย์สมบรูณ์ พระแสงแก้ว ๑ ทุน 

๓๒ พระกิรศักดิ์ ปญฺญาวโร วิเวกธรรมฯ ป. ๑-๒ อ.เรณู ศดิชัย ๑ ทุน 
๓๓ พระศราวิน คณุพหุโล วิเวกธรรมฯ ป. ๑-๒ อ.ธัญญลักษณ์ สินสืบผล ๑ ทุน 
๓๔ สามเณรวิทยา   คำรัง มจร. ปี ๑ คุณปทิติ-คณุวีรลักษณ์ สินสืบผล ๑ ทุน 

๓๕ สามเณรธนพล  เงินถาวร มจร. ปี ๑ คุณราชัย กลุจินต์  ๑ ทุน 
๓๖ สามเณรดลนชัย  พรมศร ี มจร. ปี ๑ นางอารีกุล-นายหริัญ คุรเุจรญิ ๑ ทุน 

๓๗ สามเณรพงศกร  ศรีบุญม ี มจร. ปี ๑ นางเบญจา จันทรส์อง ๑ ทุน 
๓๘ สามเณรพงศธร  ศรีบุญม ี มจร. ปี ๑ นายบุญยิ่ง มาทรัพย์ ๑ ทุน 
๓๙ สามเณรอำพล ชัยฉลาด มจร. ปี ๑ อ.ประเทือง นามมนตรี ๑ ทุน 
๔๐ สามเณรยงยุทธ ทองวิธิ มจร. ปี ๑ อ.เผื่อน นามมนตรี ๑ ทุน 

๔๑ สามเณรอภิชาติ เงินโคกกรวด วิเวกธรรมฯ ป. ๑-๒ ดาบตำรวจสรุิย์ ขอดคำ ๑ ทุน 
๔๒ สามเณรธนรัตน์ สุวรรณภักดี วิเวกธรรมฯ ป. ๑-๒ นางประณตี ขอดคำ ๑ ทุน 
๔๓ สามเณรชินวัตร     วิชาราช วิเวกธรรมฯ ม.๖ นางรุ่งโรจน์ ทัศนพงศ์ ๑ ทุน 

๔๔ สามเณรประวิทย์    หมื่นยุทธ วิเวกธรรมฯ ม.๖ นางวนิดา กฤษณกมล ๑ ทุน 
๔๕ ส.ณ.พลพิทักษ์   ชุมพงษ์ศักดิ์ วิเวกธรรมฯ ม.๖ นางวิลาวัณย์ ศรีฤาชา ๑ ทุน 

๔๖ สามเณรพลวัตร    เทียบแสน วิเวกธรรมฯ ม.๖ นางสาวศิวากร ศิริวงษ์ ๑ ทุน 
๔๗ สามเณรพริภพ    ปัญญาสิม วิเวกธรรมฯ ม.๖ นางอวยพร ทองป้อง ๑ ทุน 

๔๘ สามเณรจีรพัฒน์ เชียงอิน วิเวกธรรมฯ ม.๖ นางสาวประภาพร โปรยบำรุง ๑ ทุน 
๔๙ สามเณรพิทักษ์โยธิน เสนามนตร ี วิเวกธรรมฯ ม.๖ ผอ.เกตนส์ินี โกมลไสย ๑ ทุน 

๕๐ สามเณรภิรมย์พร ศรเีพ็ญ วิเวกธรรมฯ ม.๖ นางสาวพิชญา ช่างจตุรัส ๑ ทุน 
๕๑ สามเณรลักษณะชัย  สันพล ี วิเวกธรรมฯ ม.๖ อ.กัลวัฒน์ มัญชะสิงห์ ๑ ทุน 

๕๒ สามเณรพิทักษ์พงษ์ พรมชินวงศ์ วิเวกธรรมฯ ม.๖ นางจันทรา ดังกลาง ๑ ทุน 
๕๓ สามเณรชีวภมูิ จันทร์โท วิเวกธรรมฯ ม.๖ นางจันทรา ดังกลาง ๑ ทุน 
๕๔ สามเณรทวีศักดิ์ หมายงาม วิเวกธรรมฯ ม.๖ อ.สุรีรตัน์ ยาคลี ๑ ทุน 

๕๕ สามเณรประเวช สุทุม วิเวกธรรมฯ ม.๖ อ.เรืองรัตน์ ดเีลิศ ๑ ทุน 
๕๖ สามเณรกมัปนาท พรมบญุพันธ์ วิเวกธรรมฯ ม.๕ อ.สุกัญญา ศรีจำนง ๑ ทุน 
๕๗ สามเณรกวีศักดิ์  คุณทะวงษ ์ วิเวกธรรมฯ ม.๕ อ.อารมณ์ ภารา ๑ ทุน 
๕๘ สามเณรจิรกิตต์  สายไหม วิเวกธรรมฯ ม.๕ อ.อารมณ์ ภารา ๑ ทุน 

๕๙ สามเณรพงศธร  นามสิงห ์ วิเวกธรรมฯ ม.๕ อ.ผ่องศรี ยุบล ๑ ทุน 
๖๐ สามเณรพงศภัค จันทร์หน ู วิเวกธรรมฯ ม.๕ นางณัฐกานต์ ภูวงศ์ผา ๑ ทุน 

๖๑ สามเณรวราพล นาวารีย ์ วิเวกธรรมฯ ม.๕ อ.พัชรี โทนุบล ๑ ทุน 
๖๒ สามเณรสิทธิชัย  เงินถาวร วิเวกธรรมฯ ม.๕ พ.ต.ต.เดชศักดา โทนุบล ๑ ทุน 
๖๓ สามเณรณัฐพงษ์ เดชมะเริง วิเวกธรรมฯ ม.๕ อ.บุษปเกศ อินทรกำแหงฯ ๑ ทุน 

๒ ทุน 

๒ ทุน 
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๖๔ สามเณรวรีะพงษ์ วงษ์ธรรม วิเวกธรรมฯ ม.๕ อ.ถุงเงิน พันธ์ดี ๑ ทุน 
๖๕ สามเณรสรลั ปราดเปรียว วิเวกธรรมฯ ม.๕ คุณแมล่ัดดา ปัทมดลิก ๑ ทุน 

๖๖ สามเณรสุระชัย การินทร ์ วิเวกธรรมฯ ม.๕ คุณแมล่ัดดา ปัทมดลิก ๑ ทุน 
๖๗ สามเณรธนชัย โพธ์ินลิ วิเวกธรรมฯ ม.๔ คุณแมล่ัดดา ปัทมดลิก ๑ ทุน 

๖๘ สามเณรนพชัย สอนเคน วิเวกธรรมฯ ม.๔ คุณแมล่ัดดา ปัทมดลิก ๑ ทุน 
๖๙ สามเณรภูชิต รักษาอยู ่ วิเวกธรรมฯ ม.๔ คุณแมล่ัดดา ปัทมดลิก ๑ ทุน 
๗๐ สามเณรปฏิภาณ กำจดัภัย วิเวกธรรมฯ ม.๔ คุณแมล่ัดดา ปัทมดลิก ๑ ทุน 

๗๑ สามเณรอานนท์ หร่ายกลาง วิเวกธรรมฯ ม.๔ คุณแมล่ัดดา ปัทมดลิก ๑ ทุน 
๗๒ สามเณรทักษิณ แสนคณุท้าว วิเวกธรรมฯ ม.๔ คุณแมล่ัดดา ปัทมดลิก ๑ ทุน 

๗๓ สามเณรจิรโชติ  ภญิโญพันธ์ วิเวกธรรมฯ ม.๔ คุณแมล่ัดดา ปัทมดลิก ๑ ทุน 
๗๔ สามเณรทศวรรษ หลาวเพ็ชร ์ วิเวกธรรมฯ ม.๔ คุณแมล่ัดดา ปัทมดลิก ๑ ทุน 
๗๕ สามเณรอภิเชษฐ์ อาวรรณด ี วิเวกธรรมฯ ม.๔ คุณแมส่วาสดิ์ รงคุต ๑ ทุน 
๗๖ สามเณรอภิสิทธ์ิ  สรุิสาร วิเวกธรรมฯ ม.๔ คุณแมส่วาสดิ์ รงคุต ๑ ทุน 

๗๗ สามเณรศุภณัฐ บัวแยง วิเวกธรรมฯ ม.๔ แม่นิภา มัธยมจันทร์ ๑ ทุน 
๗๘ ส.ณ.อภิสิทธ์ิ แผนไธสง วิเวกธรรมฯ ม.๓ แม่นิภา มัธยมจันทร์ ๑ ทุน 
๗๙ ส.ณ.จิรพงษ์ แสนบุตร วิเวกธรรมฯ ม.๓ แม่รำไพ ชัยกิจ ๑ ทุน 

๘๐ ส.ณ.วราวุฒิ กระแสร ์ วิเวกธรรมฯ ม.๓ แม่เบญจมาศ ศิรภิัทร ๑ ทุน 
๘๑ ส.ณ.อภิชาติ ศรมีะโรง วิเวกธรรมฯ ม.๓ ว่าท่ี ร.ต.ครรชิต ชัยกิจ ๑ ทุน 

๘๒ ส.ณ.ศุภชัย อ่อนด ี วิเวกธรรมฯ ม.๓ นางกนกวรรณ โสภณพงษ์ ๑ ทุน 
๘๓ ส.ณ.รวิสตุ ภู่วงศ ์ วิเวกธรรมฯ ม.๓ นางวันทนีย์ รถมณีทวีศรี ๑ ทุน 

๘๔ ส.ณ.ศุภกฤต สีฉัน วิเวกธรรมฯ ม.๓ นางสยุมพร อำมาตย์โคตร ๑ ทุน 
๘๕ ส.ณ.ดำเนิน พรมบุญพันธ ์ วิเวกธรรมฯ ม.๓ นางแสงสวรรค์ สังวรดี ๑ ทุน 

๘๖ ส.ณ.ธรีะพันธ์ ศรมีา วิเวกธรรมฯ ม.๓ นางเล็ก อักษร ๑ ทุน 
๘๗ ส.ณ.ประมุข พระวงษ์ วิเวกธรรมฯ ม.๓ นายวิเชียร กิ่งเมืองเก่า ๑ ทุน 

๘๘ ส.ณ.เดชกมนต์ อินทะเกต ุ วิเวกธรรมฯ ม.๓ อ.จริยา มาลาเพ็ชร์ ๑ ทุน 
๘๙ ส.ณ.พงษ์ปณต จันทร์หน ู วิเวกธรรมฯ ม.๓ น.ส.ชูชีพ วัฒนขำ ๑ ทุน 
๙๐ ส.ณ.อัครพล  สามงามนิ่ม วิเวกธรรมฯ ม.๓ นางฉอ้อน จุ้ยมณี ๑ ทุน 

๙๑ ส.ณ.ธนะชัย พันธ์แก้ว วิเวกธรรมฯ ม.๓ นางสมบัติ ไกยสวน ๑ ทุน 
๙๒ ส.ณ.ภูวนาถ ช่างหล่อ วิเวกธรรมฯ ม.๓ นางสมบัติ พลเชียงสา ๑ ทุน 
๙๓ ส.ณ.สุพศิน เกษสสีังข ์ วิเวกธรรมฯ ม.๓ อ.บรรจง อ่อนจันทร์ ๑ ทุน 
๙๔ ส.ณ.รังสรรค์ บ้งเวียง วิเวกธรรมฯ ม.๓ แม่สว่างศรี พลเชียงสา ๑ ทุน 

๙๕ ส.ณ.ณัฐศาสตร์ แก้วสาธร วิเวกธรรมฯ ม.๓ นางสิริรัชชนา เนาว์โสภา ๑ ทุน 
๙๖ ส.ณ.ณัฐพล ปานกลาง วิเวกธรรมฯ ม.๒ นางสำเภา ศรีคณุ ๑ ทุน 

๙๗ ส.ณ.ธรีะยุทธ ชูเนตร วิเวกธรรมฯ ม.๒ นางหล่อ หงส์สินี ๑ ทุน 
๙๘ ส.ณ.พลศรตุ มะธิปะโน วิเวกธรรมฯ ม.๒ นายสงวน พรมวาสน์ ๑ ทุน 
๙๙ ส.ณ.พัทธดนย์ มะธิปะโน วิเวกธรรมฯ ม.๒ นางหวาน ศรีพลเมือง ๑ ทุน 

๑๐ ทุน 

๒ ทุน 

๒ ทุน 
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๑๐๐ ส.ณ.วัฒนา แก้วพูน วิเวกธรรมฯ ม.๒ อ.สุมาลี ศุภเอม ๑ ทุน 
๑๐๑ ส.ณ.วิศวชัย บญุม ี วิเวกธรรมฯ ม.๒ นางกัณฑิมา บวรพานิช ๑ ทุน 

๑๐๒ ส.ณ.สรศักดิ์ โพธ์ิดา วิเวกธรรมฯ ม.๒ ผศ.ดร.ภรณี ดรีาษฎร์วิเศษ ๑ ทุน 
๑๐๓ ส.ณ.อดุลวิทย์ คำมุงคุณ วิเวกธรรมฯ ม.๒ นางศุภวรรณ นันตติกลุ ๑ ทุน 

๑๐๔ ส.ณ.อตัฐพล หน่อแก้ว วิเวกธรรมฯ ม.๒ นางสวนีย์ เรืองโชติพัฒน์ ๑ ทุน 
๑๐๕ พระประพันธ์ ประเสริฐศร ี มจร. ปี ๔  คุณณัชชา กลิ่นขจร ๑ ทุน 
๑๐๖ ส.ณ.อิษฎา ภูทองพันธ์ วิเวกธรรมฯ ม.๒ นางเต็มดวง คำภักดี ๑ ทุน 

๑๐๗ ส.ณ.จอห์น บารโต วิเวกธรรมฯ ม.๒ นางสุพัฒนา สีหะวัฒนะ ๑ ทุน 
๑๐๘ ส.ณ.ศุภกร เฉลยลาภ วิเวกธรรมฯ ม.๒ นางสุพัฒนา สีหะวัฒนะ ๑ ทุน 

๑๐๙ ส.ณ.ณัฐวิท ลัดนลิ วิเวกธรรมฯ ม.๒ นางสุพัฒนา สีหะวัฒนะ ๑ ทุน 
๑๑๐ ส.ณ.กวีวุฒิ คณุเงิน วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางสุพัฒนา สีหะวัฒนะ ๑ ทุน 
๑๑๑ ส.ณ.เกรียงไกร  พรภ ู วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางสุพัฒนา สีหะวัฒนะ ๑ ทุน 
๑๑๒ ส.ณ.จักริน จันทะโยธ ี วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางพิกุล ฤทธิ์มนตรี ๑ ทุน 

๑๑๒ ส.ณ.ชยพล วงษาเนาว์ วิเวกธรรมฯ ม.๑ คุณสมคิด เสง่ียมศักดิ์ ๑ ทุน 
๑๑๔ ส.ณ.ฐติิศักดิ์ นวลแสง วิเวกธรรมฯ ม.๑ นายอุดม สุวรรณรงค์ ๑ ทุน 
๑๑๕ ส.ณ.ดนัยวัฒน์ พลยศ วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางพรรณี สุวรรณรงค์ ๑ ทุน 

๑๑๖ ส.ณ.ไตรภูมิ เกียรติวิเศษชัย วิเวกธรรมฯ ม.๑ พันโทดำรง ดรดีเลิศ ๑ ทุน 
๑๑๗ ส.ณ.ถริวุฒิ  เบ้าเฮียง วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางผิวนวล ดรดีเลิศ ๑ ทุน 

๑๑๘ ส.ณ.ธนธรณ์ ละอองคำ วิเวกธรรมฯ ม.๑ นายคณติ วิริยปิยะ ๑ ทุน 
๑๑๙ ส.ณ.ธนพร  วิชาธรรม วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางพงษ์จันทร์ วิริยปิยะ ๑ ทุน 

๑๒๐ ส.ณ.ปภังกร ไชยเบ้า วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางสลับศรี เด่นวรพงษาสุข ๑ ทุน 
๑๒๑ ส.ณ.ปริญญา สรุิทะรา วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางสมพงษ์ โพธิจันทร์ ๑ ทุน 

๑๒๒ ส.ณ.ไผ่ทอง  ดวงเสนา วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางสมหมาย สิทธิเราะ ๑ ทุน 
๑๒๓ ส.ณ.พลกฤษ คำโนนเขียว วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางจิราพร วิไลประเสริฐ ๑ ทุน 

๑๒๔ ส.ณ.พิชิตชัย เกยีนทอง วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางสุพีร์ รัตนพันธ์ ๑ ทุน 
๑๒๕ ส.ณ.พรีพงษ์  เขียววงศรี วิเวกธรรมฯ ม.๑ พันเอกทองดี ทองล้น ๑ ทุน 
๑๒๖ ส.ณ.พุฒิพงศ์  วงศ์ศรียา วิเวกธรรมฯ ม.๑ ดาบตำรวจประมูล พรรณศิวรักษ์ ๑ ทุน 

๑๒๗ ส.ณ.ภูวนัย อาสาวัง วิเวกธรรมฯ ม.๑ คุณจารุภรณ์ โทนุบล ๑ ทุน 
๑๒๘ ส.ณ.มนตรี เทียบคำ วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางวรรณี สุวรรณสาร ๑ ทุน 
๑๒๙ ส.ณ.มนัส  สูนขาว วิเวกธรรมฯ ม.๑ อ.ละมัย หสัโรห์ ๑ ทุน 
๑๓๐ ส.ณ.รัฐพงษ์  กองลี วิเวกธรรมฯ ม.๑ อ.สงวน-อ.วาสนา พรมวาสน ์

๑๓๑ ส.ณ.วรวุฒิ เทพสาร วิเวกธรรมฯ ม.๑ บริษัทขอนแก่นพาสติกจำกัด ประชา
สโมสร ๑ ทุน 

๑๓๒ ส.ณ.ศิรสิทธ์ิ วิภาคะ วิเวกธรรมฯ ม.๑ บริษัทขอนแก่นพาสติกจำกัด ประชา
สโมสร ๑ ทุน 

๑๓๓ ส.ณ.ศุภกรณ์ สาโท วิเวกธรรมฯ ม.๑ บริษัทขอนแก่นพาสติกจำกัด ประชา

  ๕ 
ทุน 

   ๕ 
ทุน 
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สโมสร ๑ ทุน 
๑๓๔ ส.ณ.สมเกียรติ แสนพันธ์ุ วิเวกธรรมฯ ม.๑ บริษัทขอนแก่นพาสติกจำกัด ประชา

สโมสร ๑ ทุน 

๑๓๕ ส.ณ.เพชรมณี โพระก ุ วิเวกธรรมฯ ม.๑ บริษัทขอนแก่นพาสติกจำกัด ประชา
สโมสร ๑ ทุน 

๑๓๖ ส.ณ.อนุชิต  บุญคำ วิเวกธรรมฯ ม.๑ นายปิยพันธ์ พรมบุตร ๑ ทุน 
๑๓๗ ส.ณ.อภิวัฒน์ สุรสิาร วิเวกธรรมฯ ม.๑ นายปิยพันธ์ พรมบุตร ๑ ทุน  

๑๓๘ ส.ณ.อสันี ทิลารักษ์ วิเวกธรรมฯ ม.๑ นายปิยพันธ์ พรมบุตร ๑ ทุน 
๑๓๙ ส.ณ.บญุเติม อินทรสม วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางศรีผกา ธนะสีลังกูร ๑ ทุน 
๑๔๐ ส.ณ.เอกรินทร์ ศรีโยธา วิเวกธรรมฯ ม.๑ นางรัชนี ปานแย้ม ๑ ทุน 

 
 

รับรองตามนี้ 
 

(พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์) 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ ทุน 
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รายชื่อผู้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
 
 



๙๕ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปกีารศึกษา 2563   โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 
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แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

        
 

         
 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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หนังสือผลงานนักเรียน 
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รางวัลเกียรติยศของโรงเรียน 
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ผลงานวิชาการโรงเรียน 
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ผลงานวิชาการโรงเรียน 
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