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  ๑ 

 
รายงานประจ าปีตามมาตรฐานสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR ) 
โรงเรียนสมเด็จพระพทุธชินวงศ์ 

วัดศรีโสดา พระอารามหลวง  ต าบลสเุทพ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังกัด 

       กลุ่มโรงเรยีนพระปรยิัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที ่๕ 

       มหาเถรสมาคม  กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
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  ๒ 

ค าน า 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒ )พ.ศ.๒๕๔๕ ระบุให้

หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน

คุณภาพภายในเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน

ประจ าปเีสนอตอ่หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา รวมท้ังเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อให้เกิดการน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม ในประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ในราชกิจจา

นุเบกษาเล่ม ๑๒๗ ตอนท่ี ๒๓ ก วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ข้อท่ี ๖ ท่ีระบุให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น

รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ

พจิารณาและเปิดเผยรายงานตอ่สาธารณชน และข้อ ๑๔(๗) ท่ีระบุให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท ารายงานประจ าปีท่ี

เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

 การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีความสอดคล้อง

กับความต้องการ ความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ท่ีมีกระบวนการด าเนินงาน ควบคุม 

ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง ประเมินและรับรองคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง มเีปูาหมายชัดเจน มีระบบการบริหารจัดการท่ี

มปีระสิทธิภาพตลอดเวลา 

 รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๐  ขอขอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ไปปรับปรุงแก้ไข สู่การพัฒนาตามนโยบาย ปรัชญาการ

ปฏรูิปการศึกษา และเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อไป 

 

 

 

คณะผูจ้ัดท า 

๒๕ มถิุนายน ๒๕๖๐ 
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  ๓ 

สารบัญ 

ค าน า            ก 

สารบัญ           ข 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน         ๑ 

• ข้อมูลทั่วไป          ๑ 

• ข้อมูลครูและบุคลากร         ๔ 

• ข้อมูลนักเรียน          ๗ 

• สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศกึษา     ๙ 

• ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรยีน       ๑๐ 

• สรุปการใช้แหลง่เรียนรูภ้ายในและภายนอกสถานศกึษา     ๑๕ 

• ข้อมูลงบประมาณ         ๒๐ 

• สภาพชุมชนโดยรวม         ๒๐ 

• สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและขอ้เสนอแนะ     ๒๒ 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      ๒๔ 

• มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยีน       ๒๔ 

• มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศกึษา  ๓๒ 

• มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ   ๓๕ 

• มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิผล    ๓๙ 

• ผลการประเมินภาพรวม        ๔๑ 

ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ   ๔๓ 

• จุดเด่น          ๔๓ 

• จุดควรพัฒนา          ๔๕ 

• แนวทางการพัฒนาในอนาคต        ๕๐ 

• ความต้องการการช่วยเหลือ        ๕๑ 

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก          ๕๓ 

• หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ      ๕๓ 

- ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR)  

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐  

- กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวธิีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ.๒๕๕๓ 

- รายงานผลการทดสอบทางการศกึษาขั้นพื้นฐาน (O-NET,B-NET) ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
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  ๔ 

- ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

-ส าเนาเกียรติบัตรแสดงผลงานดีเด่นของสถานศกึษา ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
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  ๕ 

ตอนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

  

๑. ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสสถานศึกษา ๗๐๕๐๐๑๐๕๐๖       

๒. ชื่อสถานศกึษา(ไทย) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์    สังกัด ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี  ๑  ถึงระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี  ๖ 

๓. ชื่อสถานศกึษา(ภาษาอังกฤษ) SOMDEJ PHRABUDDHA CHINNAWONG SCHOOL  

๔. สถานที่ตั้ง  ตัง้อยู่เลขที่ ๑๗ หมูท่ี่ ๒ วัด ศรโีสดา ต าบล สุเทพ    

อ าเภอ     เมือง จังหวัด เชยีงใหม่     รหัสไปรษณีย์๕๐๒๐๐         

เขตพื้นที่การศกึษา  เขตพื้นที่มัธยมศึกษา ที่ ๓๔     

โทรศัพท์ (๐๕๓) ๒๒๓๖๓๖,(๐๕๓)๘๙๒๙๐๖ โทรสาร.(๐๕๓) ๘๙๒๗๖๔   

 E – Mail  : somdej102@gmail.com เว็ปไซด์  http://www.somdej.ac.th.   

 

๒. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

วัดศรีโสดา  เป็นที่ตั้งส านักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค  เพื่อการ

เผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร การจัดการศึกษาแต่เดิมด าเนินการ ณ วัดเบญจมบพิตร 

กรุงเทพมหานคร ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นต้นมา  ถือก าเนิดจากโครงการพระธรรมจาริก  โดยภายหลัง

จากการที่เยาวชนชาวเขา ๑๒ คน ขอบรรพชาเป็นสามเณรและศึกษาภาษาไทยที่วัดเบญจมบพิตร  

ส าหรับเป็นแนวทางการศึกษาพระปริยัติธรรม  ผลจากการรื้อฟื้นภาษาไทยท าให้สามเณรชาวเขา 

สามารถสอบได้นักธรรมช้ันตรี ,โท,เอก  ในเวลาต่อมา วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓   พระธรรม

กิตติโสภณ (สุวรรณ   สุวณฺณโชโต , ป.ธ.๗  ต่อมา คอื สมเด็จพระพุทธชินวงศ์)  พร้อมด้วยข้าราชการ  

กรมประชาสงเคราะห์  ได้ท าบุญทอดกฐินและเปิดปูาย  “ศูนย์อบรมพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุ

สามเณรชาวเขา”  เพื่อเป็นศูนย์ด าเนินงานด้านการศึกษา  เผยแผ่ พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขา มีพระครู

สิรธิรรมจารี  เจา้อาวาสวัดศรโีสดา รับสนองนโยบายตามวัตถุประสงค์ 

 พุทธศักราช  ๒๕๑๔ จัดตัง้โรงเรียนผู้ใหญ่(ชาวเขา)วัดศรีโสดา ในขณะนั้น  หลักสูตรการศึกษา

นอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จัดการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับใช้ประกอบการศึกษาพระ

ปริยัติธรรมแผนกธรรม  ต่อมาเปิดสอนช้ันบาลีไวยากรณ์ ถึง ป.ธ.๓ ที่วัดช่างเคี่ยน  ใช้ครูสอนจากวัด

เบญจมบพิตร ผู้ที่สอบผ่านและต้องการศึกษาช้ันที่สูงขึ้น  ให้ไปศึกษาต่อที่วัดเบญจมบพิตรและวัด

ปากน้ า   กรุงเทพฯ   ปรากฏว่าท าใหเ้ยาวชนชาวเขานยิมเข้ามาบวชเรียนจ านวนมาก 

mailto:somdej102@gmail.com
http://www.somdej.ac.th/
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  ๖ 

พุทธศักราช ๒๕๓๒ เปิดท าการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ต่อมา

กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตจัดตั้ง “โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์”  วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๓๓  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ด าเนินการแบบศึกษา

สงเคราะห ์  ประเภทอยู่ประจ า  สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ปี

แรกเปิดรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๑ จ านวน  ๕๙ รูป  ท าให้เยาวชนชาวเขานิยมเข้ามาบวชเรียน

จ านวนมาก  จนต้องขยายและได้รับอนุญาต จัดการเรยีนการสอนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕  ตามหนังสือที่ ศธ. (ศน.) ๐๔๐๔ / ๖๑๔๐  

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  มีลักษณะเฉพาะ คือรับเด็ก เยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง

การศึกษาซึ่งเป็นกุลบุตรชาวไทยภูเขา  เช่น  กะเหรี่ยง  แม้ว  เย้า  มูเซอ อีก้อ ลีซอ ถิ่น ขมุ เป็นต้น 

ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ  ภาคกลางบางส่วน   ตามโครงการพระธรรม

จาริก  สนับสนุนส่งเสริม  เยาวชนชาวเขา ให้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรม  ด าเนินการแบบศึกษา

สงเคราะห์ ไม่เสียค่าเล่าเรียน มุ่งผลิตนักเรียน ให้มีความรู้  ความสามารถ  คุณธรรมจริยธรรม 

สมณสัญญา สูคุ่ณภาพชวีิตที่ดี เป็นศาสนทายาทที่สามารถสืบทอด เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่น

กันดารบนพื้นที่สูง  ตามโครงการพระธรรมจาริกได้    

 

มีเขตพื้นที่ติดต่อ 

ทศิเหนือ ติดล าหว้ยน้ าขุน่ 

ทศิใต้  ติดหมู่บ้านหว้ยแก้ว 

ทศิตะวันออก ติดถนนขึน้ดอยสุเทพ (อนุสาวรยี์ครูบาศรวีิชัย) 

ทศิตะวันตก ติดอุทยานแหง่ชาติดอยสุเทพ-ปุย 

 

ล าดับผู้อ านวยการโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  

๑. พระครูพิพิธธรรมพิจารย์    เป็นอาจารย์ใหญ่    ( ปีการศึกษา ๒๕๓๓-๒๕๓๘ ) 

๒. พระครูสุตกิจจานุกูล(เสงี่ยม  ธีรปญฺโญ) เป็นผู้อ านวยการ ( ปีการศึกษา ๒๕๓๙-๒๕๔๑ ) 

๓. พระครูสิรปิริยัตยานุศาสก์*(นนทพันธ์ ปภสฺสโร)เป็นผูอ้ านวยการ ( ปีการศกึษา ๒๕๔๕-๒๕๕๑ ) 

๔. พระครูปลัดธงชัย  ปุญฺญชโย**   เป็นผูอ้ านวยการ  ( ปีการศึกษา ๒๕๕๒-ปัจจุบัน ) 

* 5 ธันวาคม 2554 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูธวัชชัยสังฆพทิักษ์  
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  ๗ 

ค าขวัญโรงเรียน 

การศึกษาดี  มีระเบียบวินัย  ใจยึดมั่นคุณธรรม  น าพัฒนาสังคม  นิยมประชาธิปไตย 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 

“จรถ ภิกฺขเว จารกิ  พหุชนหติาย พหุชนสุขาย  โลกานกุมฺปายะ  ฯเปฯ  เทเสถ  ภกิฺขเว  ธมฺม ” 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไป  จงแสดงธรรม  เพื่อประโยชน์  ความสุขแก่ชนหมู่มาก  

เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเถดิ 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

“ มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาบริหารการจัดการศึกษา

จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

นักเรยีนเป็นศาสนทายาทที่ดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง” 

 

พันธกจิ (MISSION) 

       ๑. ส่งเสรมินักเรยีนให้เป็นศาสนทายาททีด่ีในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาบนพืน้ทีสู่ง 

       ๒. ส่งเสรมิกระบวนการบรหิารและจัดการสถานศึกษาอยา่งมสี่วนร่วม 

       ๓. ส่งเสรมิกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

       ๔. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยา่งมีประสิทธภิาพ 

 

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) 

       ๑. ส่งเสรมินักเรยีนให้เป็นศาสนทายาททีด่ีในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาบนพืน้ทีสู่ง 

       ๒. ส่งเสรมิกระบวนการบรหิารและจัดการสถานศึกษาอยา่งมสี่วนร่วม 

๒.๑ ด้านครู/บุคลากร 

๒.๒ ด้านการบริหารสถานศึกษาอยา่งมีส่วนร่วม 

       ๓. ส่งเสรมิกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

๓.๑ ผู้เรยีนมีความใฝ่เรยีน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

๓.๒ ผู้เรยีนมีกระบวนการคิด วเิคราะห์ สังเคราะห์ 

๓.๓ ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

๓.๔ ผู้เรยีนมีทักษะและกระบวนการท างาน 

       ๔. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยา่งมีประสิทธภิาพ 
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  ๘ 

กลยุทธ ์

กลยุทธ์ข้อ ๑. ส่งเสรมินักเรยีนให้เป็นศาสนทายาทที่ดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง 

กลยุทธ์ข้อ ๒. ส่งเสรมิกระบวนการบรหิารและจัดการสถานศึกษาอย่างมีส่วนรว่ม 

กลยุทธ์ข้อ ๓. ส่งเสรมิกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ข้อ ๔. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ๙ 

 โครงสร้างการบรหิารงานโรงเรียนสมเด็จพระพทุธชินวงศ์ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

พระเทพโกศล 

ผู้รับใบอนุญาต 

-งานแผนงานบริหารวชิาการ 
- งานบริหารหลักสูตร 
- งานพัฒนาการเรียนการสอน 
- งานทะเบียน  วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา 

- งานห้องสมุดแหล่งการเรียนรู ้
- งานเลขานุการคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรและงานวชิาการ

สถานศึกษา 
- งานจัดท าส ามะโนนักเรียน 

- งานการรับและโอนย้ายนักเรียน 

-  งานเลขานุการคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-  งานประกันคุณภาพ มาตรฐานด้าน 

    กระบวนการและปัจจัยทุกตัวบ่งชี้ 
- งานนิเทศ  แนะแนวการศึกษา 

- งานบริการสารสนเทศวชิาการ 
- งานติดตามประเมินผลวชิาการ 
- งานมาตรฐานด้านผลผลิตทุกตัวบ่งช้ี 

- งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

-งานแผนงานบริหารทั่วไป 

- งานโภชนาการ 

- งานปกครอง 

- งานกรรมการและกิจกรรม   

    นักเรียน 

- งานประจ าชั้นเรียน 

- งานระดับคุณภาพการเรียนรู้ 

- งานศาสนพธิี  ศาสนปฏิบัติ 

- งานบริการสารสนเทศ 

   ประชาสัมพันธ์ 

- งานติดตาม ประเมนิผลบริหาร 

   ทั่วไป 

- งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

- งานแผนงานบริหารงบประมาณ 
- งานจัดท า  จัดสรรงบประมาณ 
- งานสารบรรณ 
- งานการเงนิการบัญช ี
-  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

- งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
- งานบริการสารสนเทศงบประมาณ 
- งานติดตามประเมินผลงบประมาณ 
- งานพัสดุครุภัณฑแ์ละสนิทรัพย ์
- งานอัตราก าลัง ก าหนดต าแหนง่ 
- งานอื่นๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

-  งานแผนงานบริหารบุคคล 
-  งานสรรหา บรรจุ  แต่งต้ัง 
-  งานสร้างเสริมและรักษาวนิัย 
-  งานพัฒนาบุคลากร 
-  งานอนามัยและปฐมพยาบาล 
-  งานบริการสารสนเทศบุคลากร 
-  งานตดิตามประเมินผลบุคลากร 
- งานยานพาหนะและบ ารุงรักษา 
- งานการประชุม  สัมมนา 
- งานสวัสดิการทั่วไป 

-  งานอื่นๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

พระวิมลมุนี 
ผู้จัดการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พระครูธวัชชยัสังฆพิทักษ ์

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

พระครูประกาศธรรมานยุุต 

รองผู้อ านวยการ 

พระอนชุิต อธิปญฺโญ 

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ 

พระสุรินทร์  สุธีโร 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

พระปลัดเสาร์ค า สุภภาโส 

รองผู้อ านวยการฝาุยบริหารบุคคล 

พระสมุห์ตวิานนท์ วริิยธมฺโม 

รองผูอ้ านวยการฝุายบริหาร

วิชาการ 
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  ๑๐ 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

๑. ผู้จัดการโรงเรียนช่ือ          พระวิมลมุนี    อายุ          ๕๒     ปี 

    วุฒิการศกึษา ป.ธ. ๕, ปว.ค.,พธ.บ. , ศษ.ม.สังกัดวัด ศรโีสดา  พระอารามหลวง   

    ต าบล      สุเทพ       อ าเภอ    เมือง   จังหวัด        เชยีงใหม่        

    ได้รับการแตง่ตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี)         ๔     มิถุนายน        พ.ศ.    ๒๕๕๒   

    ต าแหนง่(พระสังฆาธิการ)   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง     

 

๒. ผูอ้ านวยการโรงเรียนชื่อ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการ          

    อายุ     ๕๒   ปี  วัน/เดือน/ปีเกิด     ๑๓    สิงหาคม  ๒๕๐๙    สัญชาติ ไทย     

    เชือ้ชาติ ไทย วุฒิการศกึษา น.ธ.เอก , ศษ.บ. ,กศ.ม. วิชาเอก บริหารการศึกษา  

    สังกัดวัด  ศรโีสดา พระอารามหลวง    ต าบล   สุเทพ   อ าเภอ   เมอืงเชียงใหม่            

    จังหวัด เชยีงใหม่  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี)    ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒  

    ต าแหนง่ (พระสังฆาธิการ)      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง     

 

๓. รองผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ  พระครูประกาศธรรมานุยุต  ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการ      

อายุ     ๖๓    ปี  วัน/เดือน/ปีเกิด     ๒๗    ธันวาคม  ๒๔๙๘    สัญชาต ิไทย เชื้อชาติ   ไทย  

วุฒิการศึกษา   น.ธ.เอก , พธ.บ. ,กศ.ม. วิชาเอก   บริหารการศึกษา สังกัดวัด  ศรีโสดา พระ

อารามหลวง    ต าบล   สุเทพ   อ าเภอ   เมืองเชยีงใหม่   จังหวัด   เชยีงใหม่     

ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อ(วัน/เดือน/ปี)  ๑๒   มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๔๗      

ต าแหน่ง (พระสังฆาธิการ)  ผูช่้วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง    

  

๔. รองผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ  

อายุ     ๓๔   ปี  วัน/เดือน/ปีเกิด     ๑๒    กันยายน  ๒๕๒๕    สัญชาต ิ ไทย เชื้อชาติ   ไทย  

วุฒิการศึกษา   น.ธ.เอก, พธ.บ. ,ศษ.ม. วิชาเอก   การสอนสังคมศึกษา    

สังกัดวัด  ศรโีสดา พระอารามหลวง    ต าบล   สุเทพ   อ าเภอ   เมืองเชยีงใหม่     

จังหวัด   เชียงใหม่    ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี)  ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗. จาก

โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่         

ต าแหน่ง (พระสังฆาธิการ)  ผูช่้วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง     
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  ๑๑ 

๕. รองผูอ้ านวยการโรงเรียนชื่อ  พระสมุหต์ิวานนท์ วิรยิธมฺโม  ต าแหน่ง   รองผูอ้ านวยการ 

อายุ ๓๕ ปีวัน/เดือน/ปีเกิด  ๑๖ มีนาคม  ๒๕๒๖ สัญชาต ิ       ไทย                                 

เชื้อชาต ิ  ไทย      วุฒิการศึกษา    น.ธ.เอก,พธ.บ.วิชาเอก   สังคมศกึษา ฯ                                                    

สังกัดวัด ศรโีสดา พระอารามหลวง    ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่    จังหวัด เชยีงใหม่ 

ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อ(วัน/เดือน/ปี)   ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๑            

จากโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่                

 

๖. ผูช่้วยผูอ้ านวยการโรงเรียนชื่อ  พระมหาสมพงษ์ สมว โส   ต าแหน่ง   ผูช่้วยผู้อ านวยการ 

อายุ  ๒๘    ปีวัน/เดือน/ปีเกิด  ๑ มกราคม ๒๕๓๓   สัญชาต ิ     ไทย                              

เชื้อชาต ิ  ไทย      วุฒิการศึกษา    ปธ.๕  น.ธ.เอก,พธ.บ. วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ                                              

สังกัดวัด ศรโีสดา พระอารามหลวง    ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่    จังหวัด เชยีงใหม่ 

ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อ(วัน/เดือน/ปี)   ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๘            

จากโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่                

 

๓. ข้อมูลครูบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2560 

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อายุ 
วุฒกิารศึกษา 

สาขาวิชาเอก ต าแหนง่ 
วัน /เดอืน/ปี 

ท่ีแต่งต้ัง ทางโลก ทางธรรม 

1 พระเทพโกศล 83 M.A. ป.ธ.6 ประวัตศิาสตร์และโบราณคด ี ผู้รับใบอนุญาต 1 ต.ค. 33 

2 พระวิมลมุน ี 52 ศษ.ม. ป.ธ.5 บริหารอาชีวศกึษา ผู้จัดการ 16 ส.ค. 36 

3 พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ 52 กศ.ม. น.ธ.เอก บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ 16 พ.ค. 33 

4 พระครูประกาศธรรมานุยุต 63 กศ.ม. น.ธ.เอก บริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการ 16 ส.ค. 36 

5 พระปลัดเสารค์ า สุภภาโส 34 ศน.บ. น.ธ. เอก บริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการ ก าลังด าเนนิการ 

6 พระสมุหต์วิานท์ วิริธมฺโม 35 พธ.บ. น.ธ. เอก การสอนสังคมศึกษา รองผู้อ านวยการ ก าลังด าเนนิการ 

 

๓.๑ ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ า 

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อายุ 
วุฒกิารศึกษา 

สาขาวิชาเอก ต าแหนง่ 
วัน /เดอืน/ปี 

ท่ีแต่งต้ัง ทางโลก ทางธรรม 

1 พระสุรนิทร์สุธีโร 39 ค.บ. น.ธ. เอก การศึกษานอกระบบ คร ู 12 พ.ค. 47 

2 พระทนงวุฒอิชิโต 55 ศศ.บ. น.ธ. เอก ภาษาอังกฤษ คร ู 1  พ.ย. 42 

3 นางสาวหฤทัย มงคลเจรญิสิน 26 ค.บ. - คณิตศาสตร์ คร ู 1 ก.พ. 60 

4 นายฐาปนา ภัทรเมธีนนท์ 41 ศศ.บ. นธ.เอก วทิยาศาสตร์(การสอนมัธยม) คร ู 1 ต.ค. 58 

5 นายเดชาเมธีวัฒนากุล 46 ศษ.ม. น.ธ. เอก บริหารการศึกษา คร ู 20 พ.ย.39 
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  ๑๒ 

6 นางทิพวมิลวรรณชัย 46 ศษ.ม. ธ.ศ.โท การสอนภาษาไทย คร ู 12 มี.ค.47 

7 น.ส.พิมพิไลยป์าละกวงศ์ณอยุธยา 53 ค.บ. ธ.ศ.ตรี อุตสหกรรมศิลป์ คร ู 12 มี.ค.47 

8 นางสาวลัดดา แซ่ฒา่ 26 ค.บ. - วทิยาศาสตร์ คร ู 1 ต.ค. 59 

9 นางสาวศิริพรร่มตน้นุ่น 44 ค.บ. ธ.ศ.โท ภาษาไทย คร ู 12 มี.ค.47 

10 นายนพรัตน์  บุญตัน 30 พธ.บ. น.ธ. เอก การสอนพระพุทธศาสนา คร ู ก าลังด าเนนิการ 

11 พระมนตรี  ปุญฺญกุสโล 34 พธ.บ. น.ธ. เอก การสอนพระพุทธศาสนา คร ู 17 ก.ย.56 

12 นางสาวสริิกรสามะบุตร 37 ศป.บ. ธ.ศ.ตรี พัฒนาชุมชนฯ คร ู 1 พ.ค.47(รร.) 

13 นายบุญเลิศ  ตระกูลรุง่อ าไพ 35 พธ.บ. น.ธ. เอก สังคมสงเคราะห ์ คร ู 19 พ.ค.48(รร.) 

14 นางสาวเพ็ญผกา ชัยพกิุสิต 31 วท.บ. - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร คร ู 9 พ.ค.54 

15 นายสุรชัย   เมฆสวรรค์บ ารุง 29 พธ.บ น.ธ.เอก การ  สอนพระพุทธศาสนา คร ู ก าลังด าเนนิการ 

16 พระสันต ิสนฺตจิิตฺโต 26 รป.บ. น.ธ.เอก รัฐประสาศานศาสร ์ คร ู 28 มิ.ย. 57 

17 พระวันชัย ชยชโย 25 รป.บ น.ธ.เอก รัฐประสาศานศาสร ์ คร ู 27 พ.ค. 57 

18 พระอนุชิต อธิปญฺโญ 27 พธ.บ. น.ธ.เอก, พุทธปรัชญา คร ู ก าลังด าเนนิการ 

19 พระสุชาต ิสุชาตธฺโม 24 พธ.บ. น.ธ.เอก ภาษาอังกฤษ คร ู ก าลังด าเนนิการ 

 

จ านวนครูท่ีสอนวชิาตรงเอก  6  รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ  30.00 

จ านวนครูท่ีสอนวชิาไม่ตรงเอก  14  รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ  70.00 

๓.๒ เจ้าหน้าที่   

ที ่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

1 นายเจษฎาภรณท์าค าวงศ์ 60 นธ.เอก,พธ.บ.,ค.บ. งานห้องสมุด/แหล่งการเรยีนรู้ 

2 พระสุพอเลิศ สุภคฺโค 23 น.ธ.เอก,ม.6 เจ้าหน้าที่งานอนามัย/ปฐมพยาบาล 

3 พระณรงค์ศักดิ์ ปันสี 23 น.ธ.เอก,ม.6 เจ้าหน้าที่ งานปกครอง และกิจกรรม 

4 พระวรีะชาติ หงสก์นกรัตน์ 23 น.ธ.เอก,ม.6 เจ้าหน้าที่ หอ้งงานธุรการ 

5 พระสมบูรณ์  สมฺปุณฺโณ 24 นธ.โท,พธ.บ. เจ้าหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

6 นายสุวิทย์  สกุลนิติ 32 นธ.โท ม.6 พนักงานขับรถ 

 

๓.๓ ครูสอนภาษาบาล ี

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อายุ 
วุฒกิารศึกษา 

สาขาวิชาเอก ต าแหนง่ 
วัน /เดอืน/ปี 

ท่ีแต่งตัง้ ทางโลก ทางธรรม 

1 พระมหาสมพงษ์ สมว โส 28 พธ.บ. ป.ธ. 5 ภาษาอังกฤษ คร ู 23 ม.ค. 58(รร.) 
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  ๑๓ 

ครูสอนพิเศษ 

ที ่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

1 พระครูใบฎีกาสุวรรณ เตชวโร 38 พธ.บ/รป.บ./นธ.เอก ครูสอนวิชาพระธรรมจาริกศกึษา 

2 นายภูชิสส์ไชย์ บงกชผอ่งอ าไพ  พธ.บ.,ปธ.3,นธ.เอก ครูสอนภาษาบาลี 

3 นายสาธิต  ชนะวรรณชน 30 ม.3,นธ.เอก,ปธ.5 ครูสอนภาษาบาลี 

ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม  2560 

 

๔. ข้อมูลนักเรียน  

- จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๓๔๑  รูป  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ) 

 
 
๑. จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิน้ ๓๔๑  รูป 

๒.จ านวนนักเรียนในโรงเรยีนทั้งสิน้ ๓๔๑ จ าแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน 

๓. จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายภาพตามเกณฑข์องกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๓๔๑  รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๒ 

๔. จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑข์องกรมอนามัย ๓๔๑ รูปคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๒ 

๕. จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนัก / สว่นสูง ตามเกณฑข์องกรมอนามัย.....๓๔๑...........รูป 

๖. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม........-...........รูปคิดเป็นรอ้ยละ.....-............... 

๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๒ 
0 0 0 0 0 ๑ 

๗๔ 

๘๖ 

๕๙ 

๕๐ 

๓๕ ๓๗ 

๗๔ 

๘๖ 

๕๙ 

๕๐ 

๓๕ ๓๗ 

๒๔.๖๖ 
๒๘.๖๖ 

๑๙.๖๖ ๑๖.๖๖ ๑๗.๕๐ ๑๘.๕๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ร้อยละของสถิติจ านวนนักเรยีน ปี ๒๕๖๐ 

จ านวน ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน พระภิกษุ จ านวนนกัเรียน สามเณร จ านวนนกัเรียน รวม เฉลี่ย ต่อห้อง 
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  ๑๔ 

๗. จ านวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนา..........-..............รูป คิดเป็นรอ้ยละ.........-................ 

๘. จ านวนนักเรียนตอ้งการความช่วยเหลืองพิเศษ ....-......รูปคิดเปน็ร้อยละ....-................. 

๙. จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ ......-.............................รูป  คิดเป็นร้อยละ......-................. 

๑๐. จ านวนนักเรียนต่างชาติ  ๒  รูป  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๖ 

๑๑. จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) .....๔.......รูป คิดเป็นร้อยละ....๑.๒............... 

๑๒. สถิตขิาดเรียนต่อเดือน ปีการศึกษาที่ผ่านมา.......๕........รูปคิดเป็นรอ้ยละ....๑.๕............. 

๑๓. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าช้ัน .....๒..............รูป คิดเป็นรอ้ยละ......๐.๖........................... 

๑๔. จ านวนนักเรียน ที่จบหลักสูตร ม.๓  จ านวน ๔๔  รูป  คิดเป็นรอ้ยละ ๗๔.๕๘ 

ม.๖  จ านวน ๓๐ รูป  คิดเป็นร้อยละ   ๘๑.๐๙  อัตราส่วนนักเรียน : ครู   ๒๐: ๑ 

๑๕. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศลิปะ ดนตรี นาฏศลิป์ วรรณคดี และนันทนาการ  ตามสมณ

วิสัย ที่โรงเรยีนก าหนด  ๓๓๘  รูป  คิดเป็นรอ้ยละ  ๙๙.๑๒ 

๑๖. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดขีองพ่อแม่ ผูป้กครอง และเจา้อาวาส ๓๓๘ รูป คิดเป็น

ร้อยละ  ๙๙.๑๒ 

๑๗. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๓๓๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๒ 

๑๘. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สังคมในประเทศ ๓๓๘ รูป คิดเป็นรอ้ยละ  

๙๙.๑๒  

๑๙. จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสบืค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒ 

๒๐. จ านวนนักเรียนที่ผา่นเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรของ

โรงเรียน  ๓๓๘ รูป  คิดเป็นรอ้ยละ ๙๙.๑๒ 

๒๑. จ านวนนักเรียนที่ผา่นเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่

ก าหนดในหลักสูตรของโรงเรียนคิดเป็นรอ้ยละ ๙๙.๑๒ 

๒๒. จ านวนนักเรียนที่ผา่นการสอบสนามหลวง แผนกธรรม และสนามหลวง แผนกบาลี  ของโรงเรียน 

๑๑๔  รูป   คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ 
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  ๑๕ 

๕. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

 

๔๐.๔๒ 

๑๙.๗๗ 

๒๔.๙๖ 

๘๑.๑๑ 

๒๔.๖๘ 

๖๕.๗๙ 

๓๙.๐๙ 

๓๘.๐๙ 

๓๔.๐๗ 

๓๙.๖๔ 

๔๔.๔๐ 

๔๖.๘๖ 

๔๖.๗๘ 

๔๖.๘๒ 

๔๑.๐๒ 

๔๑.๓๖ 

๗๗.๙๔ 

๑๒.๒๔ 

๙๒.๔๒ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร ์

ประวัติศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

สุขศึกษา และพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

ภาษาบาลี 

ธรรม 

พุทธประวัติ 

วินัย 

หน้าที่พลเมือง 

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

คอมพิวเตอร ์

พระธรรมจาริกศึกษา 

การพูด 

การปกครองของไทย 

ร้อยละ 
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  ๑๖ 

๖. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรยีน 

O - NET ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 

 

 
 

O - NET ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 

 

๓๔.๙๘ 

๑๖.๗๕ 

๒๗.๐๐ ๒๖.๓๘ 

๔๙.๖๒ 

๒๘.๑๓ 
๓๓.๒๕ ๓๒.๐๘ 

๓๙.๔๐ 

๑๙.๖๙ 
๒๗.๙๘ ๒๖.๕๑ 

๔๘.๒๙ 

๒๖.๓๐ 
๓๒.๒๘ ๓๐.๔๕ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สน.พุทธ คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 

๓๔.๘๔ 

๑๔.๒๖ 

๒๓.๐๐ 

๒๙.๖๘ 

๒๑.๒๙ 

๕๑.๘๕ 

๒๗.๔๖ 

๓๒.๑๖ 

๓๖.๘๕ 

๓๒.๐๕ 

๓๖.๔๒ 

๑๕.๑๔ 

๒๓.๓๑ 

๒๙.๗๘ 

๒๐.๗๒ 

๔๙.๒๕ 

๒๔.๕๓ 

๒๙.๓๗ 

๓๔.๗๐ 

๒๘.๓๑ 

๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖๐.๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมฯ 

อังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย สังกัด สน.พุทธ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 
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  ๑๗ 

B - NET ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 

 

 
 

B - NET ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 

 
 

๓๑.๒๑ 

๓๖.๑๓ 

๓๑.๗๕ 

๓๔.๐๐ ๓๓.๒๘ 

๓๗.๑๓ 
๓๖.๑๐ 

๓๔.๔๑ ๓๔.๑๘ 

๓๖.๕๕ ๓๖.๐๑ 

๓๓.๙๒ ๓๓.๕๑ 

๓๖.๘๕ ๓๖.๕๐ 

๓๔.๐๔ 

๒๘.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๓๒.๐๐ 

๓๔.๐๐ 

๓๖.๐๐ 

๓๘.๐๐ 

ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ วินัย 

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับส านักงานกลุ่มฯ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ ภาค คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 

๒๙.๘๘ 

๓๔.๕๙ 

๓๖.๘๘ 

๓๖.๐๐ 

๓๒.๕๐ 

๓๓.๘๖ 

๓๗.๑๓ 

๓๗.๐๒ 

๓๒.๙๘ 

๓๔.๐๒ 

๓๗.๖๘ 

๓๖.๐๗ 

๓๔.๕๕ 

๓๕.๑๕ 

๓๘.๕๓ 

๓๖.๘๘ 

๐.๐๐ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๔๐.๐๐ ๔๕.๐๐ 

ภาษาบาลี 

ธรรม 

พุทธประวัติ 

วินัย 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย ระดับ ภาค 

คะแนนเฉลี่ยระดับส านักงานกลุ่มฯ คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 
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  ๑๘ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 

 
 

๔๑.๒๔ 

๓๔.๙๘ 

๒๒.๑๓ 
๑๖.๗๕ 

๓๒.๒๖ 
๒๗.๐๐ ๒๖.๒๖ ๒๖.๓๘ 

๐.๐๐ 
๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๒๕.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๓๕.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๔๕.๐๐ 

ปี กศ. ๒๕๕๙ ปี กศ. ๒๕๖๐ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 

๔๑.๕๕ 

๓๔.๘๔ 

๒๐.๕๐ 

๑๔.๒๖ 

๒๙.๓๐ 

๒๓.๐๐ 

๓๑.๔๐ ๒๙.๖๘ 

๒๒.๐๐ ๒๑.๒๙ 

๐.๐๐ 
๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๒๕.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๓๕.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๔๕.๐๐ 

ปี กศ. ๒๕๕๙ ปี กศ. ๒๕๖๐ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ อังกฤษ 
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  ๑๙ 

ผลการสอบธรรมสนามหลวงประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

 
 

ผลการสอบบาลีสนามหลวง  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐  

โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
 

๑๙๙ 

๘๐ 

๑๑ 

๖๕ 

๒๕ 

๑๐ 

๑๓๔ 

๕๕ 

๑ 

๐ ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ 

นักธรรมชั้น ตรี 

นักธรรมชั้น โท 

นักธรรมชั้น เอก 

จ านวนนักเรียนสอบตก จ านวนนักเรียนสอบได้ จ านวนนักเรียนส่งเข้าสอบ 

๒๐ 

๑ 

๑ 

๓ 

๒ 

๒ 

๒ 

๒๐ 

๑ 

๑ 

๐ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

บาลีไวยากรณ์ 

ป.๑-๒ 

ป.ธ.๓ 

ป.ธ.๔ 

ป.ธ.๕ 

ป.ธ.๖ 

จ านวนนักเรียนสอบตก จ านวนนักเรียนสอบได้ จ านวนนักเรียนส่งเข้าสอบ 
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  ๒๐ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ B-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ B-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 

 

๓๗.๘๔ 

๓๑.๒๑ 

๓๘.๗๙ 
๓๖.๑๓ ๓๖.๐๐ 
๓๑.๗๕ 

๓๖.๒๖ 
๓๑.๒๑ 

๐.๐๐ 
๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๒๕.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๓๕.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๔๕.๐๐ 

ปี กศ. ๒๕๕๙ ปี กศ. ๒๕๖๐ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ B-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ วินัย 

๓๒.๑๐ ๒๙.๘๘ 
๓๕.๖๐ ๓๔.๕๙ 

๔๗.๐๐ 

๓๖.๘๘ 
๓๔.๒๐ ๓๖.๐๐ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

ปี กศ. ๒๕๕๙ ปี กศ. ๒๕๖๐ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ B-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ วินัย 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา : โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์      ปีการศึกษา ๒๕๖๐    

 

 

  ๒๑ 

๗. สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 ๗.๑ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. หอ้งสมุดดุสิตตานนท์ 

๒. หอ้งชาติพันธุ์ศกึษา  

๓. หอ้งบรรยายสรุป ราชวิมลเมธี 

๔. หอ้งคอมพิวเตอร์ 

๕. หอ้งกิจกรรม/แนะแนว 

๖. ห้องพยาบาล 

๗. ห้องสมาธิภาวนา 

๘. โบสถ์/วิหาร 

๙. ห้องภาษาไทย 

๑๐. ห้องคณิตศาสตร์ 

๑๑. ห้องศิลปะ 

๑๒. ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

   ๗.๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรยีนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. สวนสมุนไพรสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์ 

๒. สวนสัตว์เชยีงใหม่ 

๓. อุทยานแหง่ชาติสุเทพ-ปุย 

๔. หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๕. หอ้งสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

๖. สล่าสิบหมู่ วัดศรสีุพรรณ 

๗. อาศรมพระธรรมจาริก 

๘. อนุสาวรยี์ครูบาศรวีิชัย 

ตลอดปีการศึกษา 

๔ 

- 

- 

- 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 
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  ๒๒ 

 ๗.๓ ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่าน 

  ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน  ตามผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี ๒๕๖๐ 

มาตรฐานการศกึษาระดับขัน้พื้นฐาน 

เพื่อการประเมนิคุณภาพภายนอก 

การประเมินคณุภาพภายใน 

ผลการประเมนิ

ตนเองของ

สถานศึกษา 

ผลการตดิตาม 

ตรวจสอบ โดย

หน่วยงานตน้สงักัด 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเ้รียน ด ี รอผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศกึษา พอใช ้ รอผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   ด ี รอผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล พอใช ้ รอผลการประเมิน 

๗.๔ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ของส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมนิคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี 

    

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค ์     

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝุเรียนรู้และเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง                        

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น      

มาตรฐานที่ ๕ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้ของผู้เรียน     

มาตรฐานที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     

มาตรฐานที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนาสถานศกึษา     

มาตรฐานที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

มาตรฐานที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้

สถานศึกษา 

    

มาตรฐานที่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่สง่ผลสะท้อนเปน็เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา                             

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ ๑๑ ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 

    

มาตรฐานที่ ๑๒ ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความ

เป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

    

โรงเรียนมีผลการประเมินคะแนนรวม ๘๐.๐๕ ระดับคุณภาพ   ดี   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง           ไม่รับรอง 
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  ๒๓ 

๗.๕ จุดท่ีควรพัฒนา 

 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา  

 ๑) ผู้เรียนขาดการใฝุเรียนใฝุรู้ ขาดทักษะการคิด เนื่องจากผู้เรียนมาจากหลายชาเผ่ามี มีปัญหา

ด้านการสื่อสารทางภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 

 ๒)ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่ามาตรฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

และภาษาต่างประเทศ และควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนในรายวิชาตามเปูาหมายเฉพาะของสถานศึกษาใน

รายวิชาพุทธประวัติ ธรรม วินัย กระทู้และวิชาภาษาบาลี เนื่องจากผู้เรียนทุกรูปเป็นชาติพันธ์พื้นที่สูง ขาด

ความรู้พื้นฐาน ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน และขาดความพร้อมทางการเรียน 

 ๓)สถานศึกษายังขาดร่องรอยหลักฐานการยอมรับจากชุมชนในด้านคุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษา สุขภาพใจ เผยแผพ่ระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง ในการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 

 ๔)ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษายังไม่สามารถเป็น

แบบอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ดใีนการแก้ปัญหาในสถานศกึษา 

 ๒. ด้านการบรหิารจัดการศึกษา  

 ๑) การบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษายังขาดการให้ความส าคัญด้านการพัฒนาวิชาการ 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน และขาดการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานไปยังส านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่มกีารประชุม 

 ๒) สถานศกึษาขาดการนิเทศติดตามผล และน าผลจากการประเมินโครงการโดยเฉพาะโครง 

การในกลุ่มอัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมไปวิเคราะห ์ปรับปรุงใหม้ีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม 

 ๓. ด้านการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 ครูบางส่วนยังขาดการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ขาดการน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมา

ออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเพื่อ

น าผู้เรียนไปสู้เปูาหมาย ขาดการวิเคราะห์ผลการประเมินและน าผลมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน

รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษายังขาดการประสานงานกับฝุายที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพ

ภายในใหถู้กต้องครบถ้วน ครู บุคลการบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑว์ิธีการประเมินการประกัน

คุณภาพภายใน การจัดระบบเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การสรุปผลด าเนินงานของสถานศึกษาและการ

ประมวลการประเมินคุณภาพภายใน  
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  ๒๔ 

๘. ข้อมูลงบประมาณ 

  งบประมาณปี ๒๕๖๑ (รับ-จา่ย) ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ

๑. เงินอุดหนุนรายหัว 

      ๑.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๗๔ รูป 

      ๑.๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ๘๖ รูป 

      ๑.๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๕๙ รูป 

 

 

๓,๓๖๕,๒๘๐ 

 

     ๑.๔  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ จ านวน ๕๐ รูป 

     ๑.๕ ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๓๕ รูป 

     ๑.๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๓๗ รูป 

 

๑,๕๘๐,๔๖๐ 

 

๒. เงนิอุดหนุนอืน่ๆ 

    ๒.๑ คา่กิจกรรพัฒนาผู้เรยีน ม.ตน้ 

    ๒.๒ คา่กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ม.ปลาย 

    ๒.๓ คา่ตอบแทนครูสอนบาลี ๑ รูป 

   ๒.๔ คา่ภัตตาหาร เดือนละ  ๒๘๕,๗๙๕  บาท 

 

จ านวน  ๑๘๓,๓๒๐   บาท 

จ านวน  ๑๑๗,๓๒๕   บาท 

จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐    บาท 

จ านวนเงนิ ๓,๔๒๙,๕๔๐ บาท 

 

 

 

 

รวม จ านวน ๘,๗๙๕,๙๒๕ บาท  

รวมท้ังสิ้นจ านวน ๘,๗๙๕,๙๒๕ บาท (แปดลา้นเจ็ดแสนเก้าหม่ืนห้าพนัเกา้ร้อยยีส่ิบห้าบาทถ้วน) 

 

๙. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑) โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รับการอุปถัมภ์จากกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ ส านักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค มูลนธิิวัดศรีโสดา และองค์กรการ

กุศลต่างๆ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมอุปถัมภ์ทรัพย์เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ในด้านต่างๆ เช่น 

เครื่องอัฐบริขาร ขา้วสาร อาหารแห้ง อื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุนชนบ้านห้วยแก้ว 

ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่

รู้จักโดยทั่วไป คือ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ผู้ลงจอบแรกของการขุดถนนขึ้น

ดอยสุเทพ  

 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก 

คือ ค้าขายท าไร่ ท าสวน เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
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  ๒๕ 

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีอาคารสถานที่พร้อมเหมาะสม สะดวก ไม่ห่างไกลจากแหล่ง

เรียนรู้ตา่งๆ เชน่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพ สวนสัตว์เชียงใหม่ 

ส าหรับนักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชุมชนบนพื้นที่สูง เป็นกลุ่มชาติพันธ์ อาศัยอยู่ในภาคเหนือ

ตอนบนและภาคกลางบางสว่น โรงเรียนจึงเป็นสถานศึกษาที่รับเยาวชนชาวเขาเข้ามาบวชเรียนด ารงตน

ในสมณเพศฝึกอบรมให้ประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เน้นหนักกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี กลุ่มชาติพันธ์อย่างเหมาะสมกับสมณภาวะ โดยด าเนินการลักษณะเดียวกับศึกษา

สงเคราะห์ ประเภทอยู่ประจ า ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด และสามารถส่วนภูมิภาคยังสนับสนุนให้

ทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ อาศรมพระธรรมจาริกบน

พืน้ที่สูง ตามโครงการพระธรรมจาริก   

ข้อจ ากัดงบประมาณได้รับจ านวนจ ากัด จึงไม่เพียงพอต่อการบริหารการศึกษา เนื่องจาก

รับภาระค่าใช้จ่ายพื้นฐาน บุคลากรขาดการบ ารุงขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการของครู นักเรียนมาจากครบ

ครัวที่มีฐานะยากจนไม่มีทุนทรัพย์บ ารุงการเรียนการสอนเคยชินกับวัฒนธรรมตามกลุ่มชาติพันธ์ขาด

ความกระตอืรอืร้น ผูป้กครองอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 

 

๑๐. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  

อาคารเรยีนจ านวน ๔ หลัง ประกอบด้วย ส้วม ๓๐ ห้อง ม ีลานวัด โบสถ์วหิาร ศาลาการ

เปรียญ 

๑๐.๑ ข้อมูลอาคารเรียน / หอพักนักเรียน 

อาคาร ๑ ใช้เป็น   อาคารเรยีน  หอพัก  

เริ่มสรา้ง พ.ศ. ๒๕๒๕ ใช้การได้ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

อาคาร ๒ ใช้เป็น   อาคารเรยีน  หอพัก  

เริ่มสรา้ง พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้การได้ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

อาคาร ๓ ใช้เป็น   อาคารเรยีน  หอพัก  

เริ่มสรา้ง พ.ศ. ๒๕๓๐ ใช้การได้ พ.ศ. ๒๕๓๐  

อาคาร ๔ ใช้เป็น   อาคารเรยีน  หอพัก  

เริ่มสรา้ง พ.ศ. ๒๕๓๗  ใช้การได้ พ.ศ. ๒๕๓๗  
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  ๒๖ 

๑๐.๒ ในอาคารเรียนทั้งหมด มีห้องพเิศษ ดังน้ี 

 หอ้งผู้บริหาร  ๑ หอ้ง  หอ้งพักครู  ๑ หอ้ง  

 หอ้งธุรการ  ๑ หอ้ง  หอ้งประชุม  ๒ หอ้ง  

 หอ้งสมุด  ๑ หอ้ง  หอ้งวิทยาศาสตร์ ๒ หอ้ง  

 หอ้งคอมพิวเตอร์  ๑ หอ้ง  หอ้งปฏิบัติการทางภาษา- หอ้ง  

 หอ้งสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ ๑๕ หอ้ง  หอ้งอบรมสมาธิ  ๑ หอ้ง  

 หอ้งพยาบาล  ๑ หอ้ง  หอ้งอื่นๆ  ๑ หอ้ง  

 

๑๐.๓ ข้อมูลสื่อการเรียนการสอน/ครุภัณฑ์ 

พิมพ์ดดีไฟฟูา    ๑ เครื่อง  ใช้ได้  ใช้ไม่ได้  

คอมพิวเตอร์ผู้บริหาร/ครู  ๑๐ เครื่อง  ใช้ได้  ใช้ไม่ได้  

คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน  ๕๑ เครื่อง  ใช้ได้  ใช้ไม่ได้  

เครื่องถ่ายเอกสาร   ๑ เครื่อง  ใช้ได้  ใช้ไม่ได้  

เครื่องโรเนียว/อัดส าเนา   ๑ เครื่อง  ใช้ได้  ใช้ไม่ได้  

เครื่องพมิพ์ (Printer)   ๑๑ เครื่อง  ใช้ได้  ใช้ไม่ได้  

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม  ๓ เครื่อง  ใช้ได้  ใช้ไม่ได้  

เครื่องรับสัญญาณการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม    ๒ เครื่อง  ใช้ได้ ใช้ไม่ได้  

โทรทัศน ์    ๑๓ เครื่อง  ใช้ได้  ใช้ไม่ได้  

เครื่องเล่น (VCD/MP3)   ๒ เครื่อง  ใช้ได้  ใช้ไม่ได้  

เครื่องขยายเสียง   ๓ เครื่อง  ใช้ได้  ใช้ไม่ได้  

เครื่องฉายข้ามศรีษะ(Overhead)  ๓ เครื่อง  ใช้ได้  ใช้ไม่ได้  

โทรศัพท์    ๒ เครื่อง  ใช้ได้  ใช้ไมไ่ด้ 

 

๑๑. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

 ๑) หอ้งสมุดมีขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จ านวนหนังสอืในห้องสมุดซึ่งสามารถ

แยกได้ดังนี ้

 หมวดเบ็ดเตล็ดทั่วไป    มีจ านวนประมาณ  ๓๖๐   เล่ม 

 หนังสือเกี่ยวกับปรัชญา    มีจ านวนประมาณ  ๑๘๐   เล่ม 

 หนังสือเกี่ยวกับศาสนา    มีจ านวนประมาณ  ๒,๑๐๐  เล่ม 

 หนังสือเกี่ยวกับสังคมศาสตร์   มีจ านวนประมาณ  ๑,๕๑๐  เล่ม 
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  ๒๗ 

 หนังสือเกี่ยวกับภาษาศาสตร์    มีจ านวนประมาณ  ๓๒๐   เล่ม 

 หนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์   มีจ านวนประมาณ  ๔๕๐   เล่ม 

 หนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยี   มีจ านวนประมาณ  ๓๙๐   เล่ม 

 หนังสือเกี่ยวกับศลิปะและนันทนาการ  มีจ านวนประมาณ  ๑๒๐   เล่ม 

 หนังสือเกี่ยวกับวรรณคดี   มีจ านวนประมาณ  ๒๘๐   เล่ม 

 หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร ์  มีจ านวนประมาณ  ๔๒๐   เล่ม 

 หนังสือแม็ค     มีจ านวนประมาณ  ๒๑๐   เล่ม 

 หนังสือที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอีกประมาณจ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม และก าลังด าเนินการลงทะเบียน

อยู่ ๑,๐๐๐ เล่ม รวมหนังสือทั้งหมดมปีระมาณ ๗,๓๔๐  เล่ม 

 การสบืค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ สมัครสมาชิก 

 จ านวนนักเรียนที่ใช้หอ้งสมุดในปีการศกึษาที่รายงาน  เฉลี่ย  ๑๐๖  รูป  ต่อ/เดือน คิดเป็นรอ้ย

ละ ๓๑.๐๙  ของนักเรียนทั้งหมด 

  คอมพิวเตอร์สบืค้นขอ้มูล ๑๕ เครื่อง 

๒) หอ้งปฏิบัติการ 

  หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  ๑    หอ้ง 

 ๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน ๙๐  เครื่อง 

   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  ๖๑ เครื่อง 

   ใช้เพื่อสบืค้นขอ้มูลทางอนิเทอร์เน็ต  ๑๕  เครื่อง 

   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๓๓๘ รูป 

ต่อวัน  คิดเป็นรอ้ยละ ๗๗.๒   ของนักเรียนทั้งหมด   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  จ านวน ๑๓ เครื่อง 

 

๑๓. สถติิการใช้บริการแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ 
๑ ๑ 

๑ ๑ 
๑ ๑ 

๑ ๑ 
๑ ๑ 

๑ ๑ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

สถิติการใช้จ านวนครัง้/ปี 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ไนท์ซาฟารี สวนสตัว์เชียงใหม ่ พืชสวนโลก(สวนราชพฤษ์) สวนพฤษาศาสตร์ 
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  ๒๘ 

๑๔. สถิติการใช้บรกิารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วย

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๓ 

 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา  

 ๑) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ประกวดผลงานน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ประกวดสมุดจดงาน สมุดบันทึกการอ่านและประกวดท าโครงงาน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานทาง

วิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบรางวัลใหเ้ป็นก าลังใจผูท้ี่มผีลงานดี 

 ๒) ผู้เรียนควรได้รับการเรียนรู้จากโครงงานภาษา กิจกรรมวาทศิลป์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

ด้าน การสื่อสาร การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จากสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ นวัตกรรมใหม่ๆที่นา่สนใจ 

 ๓) ผู้เรียนควรได้รับการเรียนรู้จากกิจกรรมการสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต 

หอ้งสมุด หอ้งปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา จากวิทยากรภายนอกภูมิปัญญาท้องถิ่น

๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๖๐๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๘๐ 
๓๐ ๒๐ ๒๕ ๑๐ ๑๒ 

๔๐ 
๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

๑๒๐ ๑๒๐ 
๑๒๐ 

๑๒ ๑๒ ๑๒ 

๑๒๐ 
๖๐ 

๘๐ 

๖๐ 
๔๐ ๒๐ 

๗๕ 

๓๒ 
๒๐ 

๓๔ 
๑๒ ๖ 

๒๐ 

๒๒ 
๑๙ 

๑๔ 

๒ 
๑ 

๖๐ 

๖๐ 
๖๐ 

๖๐ 

๖๐ 
๖๐ 

๔๐ 

๔๐ 
๔๐ 

๒๐ 

๒๐ 
๒๐ 

ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 

ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ ICTชุมชน 

สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเมืองเชียงใหม ่

วิหารวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ห้อง Smart Class Room 
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  ๒๙ 

ในด้านที่สถานศึกษาขาดแคลนให้มากขึ้น และสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนซ่อมเสริมในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและ

ในวันหยุดต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

 ๔) ผู้เรียนควรได้รับการเรียนรู้จากบุคลากรที่จบตรงเอกด้านพระพุทธศาสนาจากผู้ที่มีความ

เช่ียวชาญ มีประสบการณ์ มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ควรจัดกิจกรรมหล่อหลอมความเชื่อทาง

วัฒนธรรมใหเ้ป็นหนึ่งเดียว เช่น กิจกรรมท าวัตรสวดมนต์การปฏิบัติธรรม การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม/เข้า

ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีไทยอย่างต่อเนื่อง 

 ๕) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการเรียน เช่น การให้

ทุนการศกึษา จัดที่พัก อาคารสถานที่ ที่มคีวามสะดวกสบายให้แก่ผู้เรียนที่มีผลการเรียนดีขึ้น สรรหาครูภาษา

บาลีที่มีประสบการณ์ เช่น ฆราวาส ที่เคยบวชเรียน ศิษย์เก่าเข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดหา

งบประมาณจา้งสอน 

 ๖) สถานศึกษาควรน าผลการประเมินโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนองต่อค าขวัญ ปรัชญา 

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษามา

ด าเนินการปรับปรุง พัฒนาให้เกิดการยอมรับจากชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนด้านคุณภาพตาม

มาตรฐานการศกึษา สุขภาพใจและการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูงอย่างต่อเนื่อง 

 ๗) สถานศึกษาควรน าผลการประเมินโครงการพิเศษ มาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุง

พัฒนาการจ าท าโครงการและกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนใหเ้หมาะสม เช่น กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดการพัฒนาตนเอง และพัฒนาโครงการพิเศษให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี และเป็นแบบอย่างส าหรับ

สถานศกึษาอื่น 

 

 ๒.  ด้านการบรหิารจัดการศึกษา 

 การบริหารงานของคณะกรรมการโรงเรียนยังขาดการให้ความส าคัญด้านการพัฒนาวิชาการใน

การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ และขาดการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานไปยังส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภายใน ๑๕ วันหลังจากประชุมทุกๆครั้ง 

 

 ๓. ด้านการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 ๑) ครูควรด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนให้เป็นรายบุคคล ตามความรู้ความสามารถ 

ความถนัดและควรสนใจตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่

ท้าทายความสามารถความสามารถของผูเ้รียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 ๒) ควรน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนที่ตอบสนองความ

แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อน าผู้เรียนไปสู่เปูาหมาย เช่น กิจกรรมการเรียนการสอน

แบบศูนย์การเรียนรู้ การมอบหมายงานเป็นรายบุคคล ชุดการสอน เกมการศกึษาต่างๆ เป็นต้น 
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  ๓๐ 

 ๓) ครูควรน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมทั้ง

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เช่น การวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงของ

แบบทดสอบ(IOC) เป็นต้น 

 ๔) ครูควรน าปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน มาท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ

และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ตรงกับภาระงานและมีหลักฐานร่องรอย หลักฐาน

เอกสารต่างๆที่สามารถตรวจสอบได้ 

  

 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

  สถานศกึษาควรประสานกับฝาุยที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพภายในให้

ถูกต้อง ควรถ้วนและจัดอบรมการท าความเข้าใจเพิ่มเติมแก่ครู บุคลากรในหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินการ

ประกันคุณภาพภายในโดยเฉพาะเรื่องการจัดระบบเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่ก าหนดตลอดทั้งปี

การศกึษา การสรุปผลการด าเนินงานของสถานศกึษาและประมวลผลการประเมินคุณภาพภายใจ โดยเน้น

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทุกโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายใจ 
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  ๓๑ 

ส่วนที่ ๒   

ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 

มาตรฐานที่ ๑  คณุภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ  :  ด ี

 

กระบวนการพัฒนา 

สถานศกึษามีกระบวนการพัฒนาผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การด าเนินการโครงอบรม

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนเป็นรายกลุ่มสาระวิชา จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ไหว้พระสวดมนต์ 

ท าสมาธิภาวนา ปฏิบัติธรรมประจ าปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศาสนทายาทที่ดี สถานศึกษาได้พัฒนา

ผู้เรียนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้การเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศกึษา   

โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับช้ัน ม. ๑-๖ พัฒนาครูทุกคนให้มี

ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน

การสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

แบบบูรณาการ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และรู้เท่าทันสื่อ

และสิ่งไม่พึงประสงค”์ โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับช้ัน ม.๑-๖ จัดกิจกรรมการพัฒนา

ให้เหมาะสมสมณสารูป พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ 

รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต ส่งเสริมการออกก าลังกาย 

วางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง และลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตาม

นโยบายของรัฐ  

 

ผลการพัฒนา 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม

มาตรฐานการอา่นในแต่ละระดับช้ัน  ม.๑-๖ สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่าง

สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ 

จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรูเ้ท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้

เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมี

ประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับใน
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  ๓๒ 

กฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่อง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินใน

ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  

ประเด็น ผลการประเมนิ 

ความสามารถในการ

อา่นการเขียน  (ม.๑ – 

ม.๖)(ระดับ ๓ ขึน้ไป) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอา่น การเขียน 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ความสามารถในการ

สื่อสาร คิดค านวณ  

และคิดวเิคราะห ์

(ระดับ ๓ ขึน้ไป) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร  

คิดค านวณ และคิดวเิคราะห ์ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี ๑ – ๖   

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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  ๓๓ 

ประเด็น ผลการประเมนิ 

ความสามารถ

ในการใช้

เทคโนโลยี 

(ม.๑ – ม.๖) 

(ระดับ ๓ ขึน้

ไป) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๑ – ๖   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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  ๓๔ 

ประเด็น ผลการประเมนิ 

ผลสัมฤทธิ์

ทางการ

เรียน(ระดับ 

3 ขึ้นไป) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๑ – ๖   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

๔๐.๔๒ 

๑๙.๗๗ 

๒๔.๙๖ 

๘๑.๑๑ 

๒๔.๖๘ 

๖๕.๗๙ 

๓๙.๐๙ 

๓๘.๐๙ 

๓๔.๐๗ 

๓๙.๖๔ 

๔๔.๔๐ 

๔๖.๘๖ 

๔๖.๗๘ 

๔๖.๘๒ 

๔๑.๐๒ 

๔๑.๓๖ 

๗๗.๙๔ 

๑๒.๒๔ 

๙๒.๔๒ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

สุขศึกษา และพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

ภาษาบาลี 

ธรรม 

พุทธประวัติ 

วินัย 

หน้าที่พลเมือง 

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

คอมพิวเตอร์ 

พระธรรมจาริกศึกษา 

การพูด 

การปกครองของไทย 

ร้อยละ 
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  ๓๕ 

ประเด็น ผลการประเมนิ 

ผลการ

ทดสอบ

ระดับชาติ 

 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน 

(O-NET) ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 

 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน 

(O-NET)ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๖  ปีการศกึษา  ๒๕๖๐  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

๓๔.๙๘ 

๑๖.๗๕ 

๒๗.๐๐ ๒๖.๓๘ 

๔๙.๖๒ 

๒๘.๑๓ 
๓๓.๒๕ ๓๒.๐๘ 

๓๙.๔๐ 

๑๙.๖๙ 
๒๗.๙๘ ๒๖.๕๑ 

๔๘.๒๙ 

๒๖.๓๐ 
๓๒.๒๘ ๓๐.๔๕ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สน.พุทธ คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 

๓๔.๘๔ 

๑๔.๒๖ 

๒๓.๐๐ 

๒๙.๖๘ 

๒๑.๒๙ 

๕๑.๘๕ 

๒๗.๔๖ 

๓๒.๑๖ 

๓๖.๘๕ 

๓๒.๐๕ 

๓๖.๔๒ 

๑๕.๑๔ 

๒๓.๓๑ 

๒๙.๗๘ 

๒๐.๗๒ 

๔๙.๒๕ 

๒๔.๕๓ 

๒๙.๓๗ 

๓๔.๗๐ 

๒๘.๓๑ 

๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖๐.๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมฯ 

อังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย สังกัด สน.พุทธ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 
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  ๓๖ 

ประเด็น ผลการประเมนิ 

คุณลักษณะ

อันพงึ

ประสงค์ของ

ผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มผีลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 

 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มผีลการประเมินการมสี่วนรว่ม 

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

เข้าร่วม 

ไมเ่ข้าร่วม 
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  ๓๗ 

ประเด็น ผลการประเมนิ 

 

 

คุณลักษณะ

อันพึง

ประสงค์

ของผู้เรยีน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มผีลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและ 

ความเป็นไทย  ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

 

 ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ื่น  

สุขภาวะทางจติ  ภูมิคุม้กันและความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑ – ๖  ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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  ๓๘ 

ประเด็น ผลการประเมนิ 

 

 

คุณลักษณะ

อันพงึ

ประสงค์ของ

ผู้เรียน 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย 

ตามเกณฑม์าตรฐาน 
 

 
 

๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

เข้าร่วม 

ไมเ่ข้าร่วม 
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  ๓๙ 

 

๓. จุดเด่น 

ผูเ้รียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไ้ด้ดว้ยตนเอง ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ

พอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่ ากว่าระดับชาติ และ

น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ทุกกลุ่มสาระที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอดผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา ตามระเบียบเสขิยา

วัตร ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมท าวัตรสวดมนต์ 

๔. จุดควรพัฒนา 

ผู้เรียนในระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียน

ในระดับช้ัน ม.๔ – ม.๖ ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อเพศบรรพชิต ประพฤติวัตรที่

สมควรแก่สมณสารูปที่ดี 

 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  :  ด ี

๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการวเิคราะหส์ภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และ

จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเปูาหมาย ปรับ

วิสัยทัศน ์ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการ

ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ

ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศกึษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณมอบ 

หมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ มีการ

ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีมีการ 

ตรวจสอบ ติดตาม วางแผน อย่างตอ่เนื่อง 
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  ๔๐ 

๒. ผลการพัฒนา 

๒.๑ สถานศกึษามีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ

ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศกึษา ความตอ้งการของชุมชน ท้องถิ่น และ

สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศกึษาชาติ 

๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา

ผูเ้รียนทุกกลุ่มเปูาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญ ตาม

มาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใชไ้ด้ ด าเนนิการ

อย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผูเ้รียนให้ใฝเุรียนรู้ 

๒.๓ สถานศกึษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้

สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความตอ้งการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศกึษา 

๒.๔ ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝุาย และเครือขา่ยการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา มีสว่นร่วมในการรว่ม

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศกึษา 

๒.๕ สถานศกึษามีการนเิทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศกึษา ที่

เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวข้องมีสว่นร่วมในการจัดการศกึษา 

๒.๖ สถานศกึษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝุายมีส่วนรว่ม ยึดหลัก

ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผูเ้รียนตามแนวทางปฏิรูป

การศกึษา 
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  ๔๑ 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนาครู

บุคลากรทาง

การศึกษา 

 

 

 
 

การมสี่วน

ร่วมของ

เครือขา่ยใน

การวาง

แผนการ

พัฒนา

คุณภาพ

การศกึษา 

 

 
 

 

91% 

9% 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจ านวนสถิติในการพัฒนาครู

บุคลากร ปี 2560 

จ านวนท่ีเข้าอบรม จ านวนท่ีไมเ่ข้าร่วมการอบรม 

20 20 20 

1 

10 

20 

ร้อยละของคะแนนเฉลีย่เครือข่ายในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ปีการศกึษา 2560 

จ านวนทัง้หมด 10 ครัง้ ร้อยละ 
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  ๔๒ 

การนเิทศ 

ก ากับ 

ติดตาม และ

ประเมินผล 

 
 

 

 

๒. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่

หลากหลายวิธี เชน่ การประชุมแบบมีสว่นร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝุายมี

ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ

พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการ

นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้

ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา  

๓. จุดควรพัฒนา 

๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ผูเ้รียน 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง มีสว่นร่วมรับผดิชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
 

79.33 

80 

75.25 

75.15 

72.35 

72.18 

83.24 

86.23 

79.98 

77.65 

แจ้งให้นกัเรียนทราบเร่ืองท่ีจะเรียนรู้และเกณฑ์การสอบ… 

ครูมีความรู้กว้างขวางสามารถท าให้นกัเรียนเข้าใจและ… 

สอนตรงตามเนือ้หาวิชาท่ีเรียนไมอ่อกนอกเร่ืองมาก 

ให้ท าการบ้านสม ่าเสมอและเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชา 

ตรวจสอบและแก้ไขงานของนกัเรียนสม ่าเสมอและ… 

มีการสอบเก็บคะแนนระหวา่งภาคเรียนและแจ้งผลการ… 

หากนกัเรียนสอบเก็บคะแนนระหวา่งภาคเรียนไมผ่่าน… 

ครูมีเมตตารู้จกัควบคมุอารมณ์และวาจาท่ีเหมาะสมต่อ… 

เข้าสอบและเลิกสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาอยา่ง… 

มีการสอนแทรกคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพงึ… 

คะแนนเฉลี่ยเวลาการมาปฏิบติังาน 
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  ๔๓ 

 

 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  :  ดี 

๑. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  โดยการ

ด าเนนิงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

โครงการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และงานอนามัย

สถานศกึษา 

 

๑.นักเรียนได้ฝึกปฏบิัติทักษะด้าน

สุขภาพ จนเกิดเป็นสุขนิสัยท่ีติดตัวและ

เป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมต่อไป 

๒. นักเรียน บุคลากร ในโรงเรียนและ

ชุมชน มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 

๓. นักเรียนได้รับการดูแลเฝ้าระวังการ

เจริญเติบโตให้สมวัย 

๔. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ท่ี

สมบูรณ์แข็งแรง 

๕. นักเรียนดูแลรักษาตนเองเม่ือ

เจ็บป่วยเล็ก  ๆน้อย  ๆและท าการปฐม

พยาบาลเบื้องต้นได ้

๖. นักเรียนป้องกันตนเองให้ปลอดภัย

จากโรคติดต่อและอุบัติเหตุต่างๆ 

 

 

โครงการวันแม่

แห่งชาต ิ 

โครงการวันไหว้

ครู  

 

๑. นักเรียนมีความเอือ้อาทรและ

กตัญญูต่อครูอาจารย์  บิดามารดา 

๒. นักเรียนมีความกตัญญูต่อครู 

๑. มคีุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม

หลักสูตร  

๒. นักเรียนเอือ้อาทรผู้อืน่และ

กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

๓. นักเรียนยอมรบัความคดิและ

วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

 

 

ข้อ 
1% 

ดีเยี่ยม 
4% 

ดีมาก 
36% 

ดี 
58% 

พอใช้ 
1% 

ปรับปรุง 
0% 

0

20

40

60

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ร้อยละค่าเฉลี่ยของตัวชี้วดัความส าเร็จของการด าเนิน

โครงการ 

นกัเรียนมีความเอือ้อาทรและกตญัญตู่อครูอาจารย์  บิดามารดา 

นกัเรียนมีความกตญัญตู่อครู 

นกัเรียนเอือ้อาทรผู้ อ่ืนและกตญัญกูตเวทีต่อผู้มีพระคณุ 

นกัเรียนยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
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  ๔๔ 

 

 

โครงการส่งเสริม

การนุ่งห่มเป็น

ปริมณฑลและ

ปฏิบตัิตามเสขิ

ยาวัตร 

- นกัเรียนปฏิบตัิตามเสขยิวัตร และ

นุ่งห่มเป็นปริมณฑลเป็นศาสนทายาท

สร้างความเส่ือมใส 

- นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านยิมพึงประสงค์ 

- นกัเรียนประพฤติปฏิบตัิธรรม และ

ด ารงตนเป็นบรรพชติท่ีดี 

- นกัเรียนประพฤติตนเป็นคนดี ทั้ง

ทางการ วาจา ใจ เป็นประโยชนต์่อ

ตนเองและสังคม 

- นกัเรียนมีจิตส านกึในการอนุรกัษ์

ศิลปะและวัฒนธรรมและศาสนา

ประจ าชาติให้คงอยู ่เกิดความซาบซึ้ง

ถึงวัฒนธรรมและอัตตลักษณ์ของไทย 

 

 

โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตย 

- นักเรียนมคีวามเช่ือในระบบ

ประชาธิปไตย 

- นักเรียนปฏิบัติตามกฎหมารัฐธรรมนูญ

ใหม่เกี่ยวกับการเลือกต้ัง 

- นักเรียนมปีระสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ

การปกครองระบบประชาธิปไตย  เช่น 

การสมัครรับเลือกต้ัง การใช้สิทธิเลือกต้ัง 

- นักเรียนมกีารด าเนินชีวิตตามวิถีทาง

ประชาธิปไตย 

- การท างานเป็นทมี เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมอืและการมีส่วนร่วมของทุกรูป/คน 

โดยมีผู้บริหารหรือเป็นผู้บังคับบัญชาเป็น

หัวหน้าทีม 
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ข้อ 

ดีเยี่ยม 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 

ปรับปรุง 

14% 

51% 

30% 

3% 2% 

ร้อยละของค่าเฉลี่ยในการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการ ดีเยี่ยม ผลการด าเนินการ ดีมาก ผลการด าเนินการ ดี 

ผลการด าเนินการ พอใช้ ผลการด าเนินการ ปรับปรุง 
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  ๔๕ 

โครงการส่งเสริม

กิจกรรมวันส าคัญ

ประกอบด้วย  

๑.วันเข้าพรรษา        

๒.วันวิสาขบูชา 

๓.วันมาฆบูชา           

๔.วันแม่แห่งชาติ 

๕.วันออกพรรษา        

๖.วันปิยมหาราช 

๗.วันลอยกระทง        

๘.วันพ่อแห่งชาติ 

๙.วันรัฐธรรมนูญ       

๑๐.วันพืชมงคล 

๑๑.วันฉัตรมงคล         

๑๒.วัน

อาสาฬหบูชา 

 

- นักเรียนมคุีณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

- นักเรียนน าหลักธรรมค าสอนของ

พระพุทธศาสนาไปใช้ในการด ารงชีวิต 

- นักเรียนมคีวามกตัญญูกตเวทีต่อ

สถาบันของชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 

- นักเรียนมคีวามกตัญญูกตเวทีต่อบิดา 

มารดา ครู อาจารย์ 

- นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี ทั้ง

ทางการ วาจา ใจ เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและสังคม 

- นักเรียนมจิีตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะ

และวัฒนธรรมและศาสนาประจ าชาติให้

คงอยู่ เกิดความซาบซึ้งถึงวัฒนธรรมและ

เอกลักษณ์ของไทย 

- นักเรียนแสดงออกถึงความกตัญญู

กตเวทีต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ และ

โรงเรียน 

- เกิดความสัมพันธ์ระหว่างครู – 

นักเรียน, นักเรียน-โรงเรียน, ลูก-พ่อแม่ 

 
โครงการนิเทศ

เพื่อพัฒน

คุณภาพ

การศึกษา 

-เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

องค์กร โดยสนับสนุนให้บุคลากรมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ

พัฒนางานวชิาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

-เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

ระหว่างบุคลากรในการพัฒนา

องค์กร 

 

 

 
 

5% 
14% 

32% 

44% 

3% 2% 

ร้อยละของค่าเฉล่ียของตัวชีวั้ดความส าเร็จ 

ข้อ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ร้อยละค่าเฉลี่ยของตัวชี้วดัความส าเร็จของการด าเนิน

โครงการ 

นกัเรียนมีความเอือ้อาทรและกตญัญตู่อครูอาจารย์  บิดามารดา 

นกัเรียนมีความกตญัญตู่อครู 

นกัเรียนเอือ้อาทรผู้ อ่ืนและกตญัญกูตเวทีต่อผู้มีพระคณุ 

นกัเรียนยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
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  ๔๖ 

โครงการ

พัฒนา 

ศาสนทายาท

การเผยแพร่

พระพุทธ 

ศาสนาบน

พื้นท่ีสูง 

 

 

๑. เพื่อให้สามเณรนักเรียนเพิ่ม

ทักษะการเผยแพร่

พระพุทธศาสนาและฝึก

ประสบการณ์โดยตรงในการ

ท างานกับพระธรรมจาริก 

๒. เพื่อสร้างอุดมการณ์ศาสน

ทายาทให้กับสามเณรนักเรียน 

๓. เพื่อให้สามเณรนักเรียนได้

ปฏบัิตงิานสถานท่ีจริง 

 

 
 

 

๒. จุดเด่น 

๑. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการส่งเสริมการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

๒. ครูออกแบบการจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรูจ้ากสื่อเทคโนโลยีดว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

๓. จุดควรพัฒนา 

๑. ควรใหข้้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

๒. ครูควรให้นักเรียนมีสว่นร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

๓. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรูโ้ดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหลง่เรียนรูท้ี่

หลากหลาย 
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ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ร้อยละของค่าเฉลี่ยตัวชี้วดัความส าเร็จของโครงการ 
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  ๔๗ 

มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพในที่มีประสทิธิผล 

ระดับคุณภาพ  :  ด ี

๑. กระบวนการพัฒนา และผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนประเมินคุณภาพภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ๘  ประการ 

 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 

ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 2 ปีการศึกษา 

 
 

 

๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศกึษามุน่เนน้

คุณภาพตามมาตรฐาน 

๓. จัดการและบริหารข้อมูล

สารสนเทศท่ีเป็นระบบ 

๔. จัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษา 

๕. ด าเนนิการติดตามตรวจ 

สอบคุณภาพการศึกษา 

๖. ประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานของสถานศกึษา 

๗. จัดท ารายงานประจ าปท่ีี

เป็นการประเมินคุณภาพ

ภายใน 

๘. ด าเนนิการพัฒนาคุณ 

ภาพอยา่งต่อเนื่อง 
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ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

จดัท าแผนพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษามุน่เน้นคณุภาพ
ตามมาตรฐาน 

จดัการและบริหารข้อมลูสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 

จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 

ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

ประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นการประเมินคณุภาพภายใน 

ด าเนินการพฒันาคณุภาพอยา่งต่อเน่ือง 

๑ 
๒ 

๓ 
๔ 

๕ 
๖ 

๗ 
๘ 

ปี 2560 ปี 2559 
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  ๔๘ 

การมสี่วนร่วมรับผิดชอบของผู้

ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องทุกฝุายร่วม

รับผิดชอบตอ่ผลการจัด

การศึกษาที่มคีุณภาพ 

 

ความพงึพอใจต่อผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน 

 

 
 

 

 

๒. จุดเด่น 

โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้าง

ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ที่

ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 

๓. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน 

นักเรียนมกีารประเมนิตนเองในการเรียนรู้ แตก่็ยังขาดการตดิตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียน

เป็นรายคน 
 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

การเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมของโรงเรียน 

การบริหารของผู้บริหารโรงเรียน 

การจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของนกัเรียน 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการเขียนของ… 

ความสามารถในการอ่านของนกัเรียน 

ปรับปรุง 

พอใช้ 

ดี 

ดีมาก 

ดีเยี่ยม 
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  ๔๙ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

มาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

  เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู้เรยีน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรยีน พอใช้ 

 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑข์องแต่ละระดับช้ัน  

ด ี

๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาเหมาะสมกับสมณสารูป 

ด ี

 

๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พอใช้ 

๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา  ด ี

๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ จากผล

การทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ 

พอใช้ 

๖. ความพร้อมในการศกึษาต่อ การฝกึงานหรอืการท างาน  ด ี

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน   

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

๑. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับหลัก

พระธรรมวนิัยกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ด ี

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นการเป็นศาสนทายาทและความเป็นไทย ด ี

๓. ความเอือ้อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีตอ่ผูม้ีพระคุณ ด ี

๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม  ด ี

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   

 ๑. การมเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ด ี

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา  ด ี

    ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผูเ้รียน 

รอบด้านทุกกลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

ด ี

    ๒.๒  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญ ด ี
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  ๕๐ 

ทางวิชาชีพ  

๒.๓  การวางแผนการบริหารและการจัดการขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ด ี

    ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อ 

การจัดการเรียนรูอ้ย่างมคีุณภาพ  

พอใช้ 

๓. การมสี่วนรว่มของผูเ้กี่ยวข้องทุกฝุาย และการรว่มรับผดิรับชอบต่อผลการ

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ด ี

๔. การก ากับ ตดิตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศกึษา  พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

 ๑. การมกีระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนมีสว่นร่วม ด ี

๒. การจัดการเรยีนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น พอใช้ 

๓. การตรวจสอบและประเมินความรูค้วามเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพ 

ด ี

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  

 การใชร้ะบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา

ให้ดียิ่งขึน้ 

ด ี

สรุปภาพรวม ด ี
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  ๕๑ 

บทที่ ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา ความต้องการการช่วยเหลือ 

 

สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ สถานศึกษาได้วางแผนและด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้

มาตรฐานตรงตามวิสัยทัศน์และเปูาหมายของโรงเรียน โดยอาศัยการบริหารอย่างเป็นระบบมี

ประสิทธิภาพ ยึดหลักการการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมคิดร่วมท าทั้งภายในองค์กรและการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่ง เสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ โดยให้

ความรู้และส่งเสริมการท าวิจัย การสร้างสื่อการสอน การวัดผลและการประเมินผล ตลอดจนการใช้

ระบบนิเทศภายในเพื่อช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 

ส าหรับนักเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาเล่าเรียนใน

การแสดงความสามารถตามศักยภาพและความสนใจ การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การ

ปลูกฝังคุณลักษณะการใฝุเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา

สนับสนุนทางด้านวิชาการและการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในรูปแบบของเครือข่ายบวร (บ้าน  วัด 

โรงเรียน) 

การด าเนินงานเหล่านี้ส่งผลต่อการเรียนรู้โดยตรง และปรากฏผลการประเมินทุกด้านอยู่ในการ

ระดับพอใช้ถึงดี ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม และผลงานทางด้านปลูกฝั่งคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ปรากฎให้เห็นจากประกาศเกียรติคุณทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่นักเรียนได้รับ โรงเรียนที่มี

ผลงานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จากส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศกึษา กลุ่มที่ ๕ (จังหวัดเชยีงใหม่ ล าพูน และแมฮ่่องสอน) 

 

๓. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

     ๓.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรยีน 

 จุดเด่น 

- นักเรียนมีสถานภาพเป็นพระภิกษุ-สามเณรในบวรพระพุทธศาสนาจึงเป็นการง่ายต่อการ

ฝึกฝนความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบและกฏเกณฑ์ของ

สถานศกึษาการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นพระภิกษุ-สามเณรในการแสดงออกซึ่ง

ความซื่อสัตย์สุจริต การเสียสละต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นสิ่งที่นักเรียนได้ตระหนักมาอย่างสม่ าเสมอ

ในฐานะเป็นศาสนทายาทที่ดี 
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  ๕๒ 

- นักเรียนซึ่งเป็นพระภิกษุ-สามเณรได้น าเอาหลักของความประหยัด คือ ปัจจัย ๔ ที่พระวินัย

บัญญัติมาเป็นแนวปฏิบัติในการใชส้ิ่งของและทรัพย์สนิทั้งของตนและส่วนรวม 

- นักเรียนมพีืน้ฐานความรูเ้กี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- นักเรียนสามารถน าความรู้พื้นฐานมาใช้เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของ

กิจกรรมและโครงงานฯ 

- นักเรียนรว่มมอืกับชุมชนและสถานศกึษาในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

- นักเรียนเข้าใจสภาพธรรมชาติอย่างแท้จริงต่อการเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

ประจ าปี 

- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่นักเรียนคือพระภิกษุ-สามเณรที่

เพียงพอ 

- นักเรียนกล้าแสดงออกในการจัดท าผลงานและจัดนิทรรศการในสถานที่ต่างๆ รางวัลหรือ

เกียรตบิัตรที่ได้รับเป็นเครื่องแสดงออกถึงผลงานที่เกิดขึ้น 

- นักเรียนสามารถท างานในรูปของคณะท างานร่วมกับชุมชนได้ 

- สถานศกึษาอยู่ในเขตชุมชนเมืองจงึสามารถหาแหลง่เรียนรู้ที่หลากหลายใหแ้ก่นักเรียนได้ 

- นักเรียนเป็นพระภิกษุ-สามเณรจึงมีเจตคติที่ดีตอ่อาชีพสุจริต 

- กลุ่มนักเรียนมสี่วนรว่มในการเรียนรู้และกระบวนการสอนแบบพุทธวิธีเข้าใจในกระบวนพุทธ

วิธีที่ครูน ามาสอน 

- นักเรียนสามารถใช้ความคิดสรา้งสรรคง์านในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย 

- ครูผู้สอนส่วนหนึ่งเป็นพระสงฆ์มีประสบการณ์ความช านาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบพุทธวิธีที่ชว่ยใหน้ักเรียนได้ฝกึคิดวิเคราะห ์สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ มอีงค์รวมและตัดสินใจเลือก

ได้อย่างเหมาะสม (วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 

- สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

๒๕๕๑ ซึ่งท าให้สถานศกึษามีหลักสูตรที่สนองความต้องการของนักเรียน 

- กระบวนการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระใช้กระบวนการเรียนรู้แบบพุทธวิธี ที่เน้นนักเรียนเป็น

ส าคัญและน ากระบวนการเรียนรู้แบบพุทธวิธีและทักษะชีวิต ๑๒ ข้อ มาก าหนดไว้ในโครงร่างและแผน

จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ทุกแผนการเรียน 

- สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของ

สถานศกึษา ท าให้นักเรียนได้ทราบถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด 

- การที่นักเรียนนั่งสมาธิหลังท าวัตรเช้าเป็นการสง่เสริมสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี  

- นักเรียนน าเอากิจวัตรของสงฆ์ ๑๐ ประการ มาปฏิบัติเป็นการออกก าลังกายที่ถูกต้องและ

เหมาะสมแก่สมณะวิสัย 
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  ๕๓ 

- นักเรียนมากกว่าร้อยละ  ๙๙.๑๒ มีภาวะโภชนาการดี 

- สถานะภาพของนักเรียนที่เป็นพระภิกษุ-สามเณรในบวรพระพุทธศาสนา จึงรู้คิด รู้จักใช้

หลักพระธรรมวินัย ควบคู่กับกิจวัตรประจ าวันในฐานะศาสนทายาทอย่างเหมาะสมกับสมณสารูป 

  

 จุดท่ีควรพัฒนา  

- สามเณรบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ทางโรงเรียนมอบหมายจากการรายงาน

ของคณะกรรมการนักเรียน 

- สามเณรบางรูปยังขาดความตระหนักและขาดจิตส านึกต่อการอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 

- สามเณรบางรูปขาดนสิัยความเป็นนักอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสถานศกึษา 

- ขาดกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เป็นของสถานศกึษาเฉพาะ 

- สามเณรบางรูปยังไม่เห็นความส าคัญของการท างานเป็นทีม ให้ความส าคัญกับการท างาน

เดียว 

- เวลาเรียนไม่เพียงพอแก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะภาคเรียนที่ ๑ ของทุก

ปีการศึกษา 

-  สามเณรบางรูป/บางสว่น ยังวิเคราะห ์สังเคราะหข์้อมูลผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูลยังไม่

เป็นระบบ 

- ค่านิยมและสื่อที่ไม่เหมาะสมจากภายนอกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสามเณรในทางที่เป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาการคิด วิเคราะห ์และสังเคราะห์ 

- สามเณรบางรูป/บางสว่นขาดนสิัยรักการอา่น ท าใหข้าดข้อมูลในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

อย่างสรา้งสรรค ์สภาพครอบครัวของสามเณรบางรปูมีปัญหา 

- ครูยังขาดประสบการณ์ในการส่งเสริมเนื้อหากระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อันจะ

ถ่ายทอดไปสู่ตัวนักเรียน 

- สถานศกึษาขาดการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะแบบบูรณาการคู่ขนาน และ

การเรียนรูแ้บบโครงงานในกลุ่มสาระอื่นๆ 

- เวลาเรียนไม่เพียงพอเนื่องจากมีกิจกรรมมากเกินไป ทั้งกิจกรรมของสถานศึกษาเอง และ

กิจกรรมของคณะสงฆ ์

- สามเณรให้ความส าคัญในการสอบวัดมาตรฐานระดับชาติ (O-net) น้อยกว่าที่โรงเรียน

ตั้งเปูาหมายไว้ 
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  ๕๔ 

- ครูผู้สอนมีภาระงานนอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป ท าให้งานสอนไม่ได้รับการพัฒนา

เท่าที่ควร 

- ผูเ้รียนไม่มีห้องสมุดประจ าโรงเรียน ที่เกี่ยวกับเนื้อหารายสาระระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

- ผูเ้รียนขาดความเอาใจใส่ตอ่การศกึษาค้นคว้าเท่าที่ควร สื่อและอุปกรณ์ในการศึกษาค้นคว้า

มีไมเ่พียงพอกับความตอ้งการของผูเ้รียน หอ้งเรียนยังขาดสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน 

- สามเณรขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง โดยเฉพาะเจ้าอาวาสที่นักเรียน

ได้มาพ านักอาศัยอยู่ 

- สามเณรไม่สามารถเลือกฉันภัตตาหารให้ครบ ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการได้ตามเงื่อนไขที่

ควรจะเป็น 

- ผูเ้รียนมีปัญหาทางโภชนาการเนื่องจากพฤติกรรมด้านการบริโภคควรได้รับการดูแลแก้ไข 

- นักเรียนบางส่วนชอบที่จะแสดงออกซึ่งสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี ที่ไม่

เหมาะสมกับสมณสารูป ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย เช่น การขับร้องเพลง การส่งเสียงเฮฮา ชอบแสดง

ลักษณะนิสัยเหมอืนวัยรุ่นทั่วไป 

  

๒) ด้านการจัดการศึกษา 

 จุดเด่น 

- สถานศกึษามีโครงสรา้งการบริหารงาน มีระเบียบว่าด้วยเรื่องต่างๆ เป็นของสถานศึกษาเอง 

มีค าสั่งการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งคู่มือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การของท างานที่เน้นการมสี่วนรว่ม 

- ผู้บริหารและครู มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

- ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ใช้

กระบวนการบริหารงานที่มีโรงเรียนเป็นฐาน (SBM) โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น ๔ กลุ่มงานบริหาร 

ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

และกลุ่มงานบริหารกิจการ โดยให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางนโยบายด้านการ

บริหารของสถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  

- ครูที่จบการศกึษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ๑๐๐% 

- ครูส่วนมากอยู่ในวัยท างานมีความพร้อมในการรับรู้และเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องและอย่างสม่ าเสมอ 

- สถานศกึษามีนโยบายใหค้รูได้มกีารวัดและประเมินผลหลังจากจบคาบช่ัวโมงการสอน 
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  ๕๕ 

- ครูทุกรูป/คน สามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่

เป็นปัจจุบันท าให้สามารถจัดท าแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มคีุณภาพและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา

ก าหนด (แบบบันทึกการตรวจแผนจัดกิจกรรมการเรยีนรู้) 

- ฝาุยบริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในช้ันเรยีน 

- ครูตระหนักและเห็นความส าคัญของงานวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อน าผลไปพัฒนานักเรียน 

- ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศนก์ว้างไกลในการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศกึษา 

- สถานศกึษามีผังโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 

- สถานศกึษาได้รับความรว่มมอืจากคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน โครงการพระธรรม

จาริก   ชุมชนห้วยแก้ว คณะสงฆ์วัดศรีโสดา พระอารามหลวง และชุมชนวัดศรีสุพรรณ ทั้งในด้านการ

ระดมทรัพยากรและการจัดกิจกรรมต่างๆ ในสถานศกึษาเป็นอย่างดเีสมอมา 

- เนื่องจากโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความพร้อมพอสมควร

ด้านบุคลากร แหลง่เรียนรู ้ 

- สถานศกึษามีหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความตอ้งการของนักเรียน 

- สถานศึกษา/ผู้บริหารให้การสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมงาน /โครงการตาม

ความสามารถของนักเรียนอย่างเหมาะสม 

- นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 

- นักเรียนได้เข้าร่วมการประกวด/แขง่ขันตามความสามารถของตนเอง 

- นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวด/แขง่ขัน ทั้งในสถานศกึษาและนอกสถานศกึษา  

- นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ สืบสานสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ภูมปิัญญาไทย 

 

 จุดท่ีควรพัฒนา  

- หน้าที่และภาระงานของผู้บริหารในยุคปฏิรูปการศึกษามีมาก ประกอบกับผู้บริหารมีหน้าที่

และภาระงานทางคณะสงฆ์(วัด)อีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบภายในวัดที่เป็นเจ้าอาวาส 

ท าให้การพัฒนาสถานศึกษาได้ไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานประจ าของ

สถานศกึษา 

- สถานะภาพของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ 

ขาดสวัสดิการและแรงจูงใจในการท างาน ท าให้ครูลาออกเพื่อไปท างานที่อื่น 

- ครูมีหน้าที่ภาระงานที่นอกเหนือจากงานสอนมาก ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาการ

เรียนการสอนที่จะส่งผลใหเ้กิดแก่นักเรียน 
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  ๕๖ 

- สถานศึกษายังขาดการจัดระบบเอกสารหลักฐานการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

- หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนโครงสรา้งปลีกย่อยอยู่เสมอ ท าให้ครูบางสว่นเกิดความสับสน 

- ครูบางรูป/คน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี

องค์ประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

- ครูบางรูป/คน สร้างเกณฑ์การประเมินผลที่ยังไม่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหมด

และเครื่องมือการประเมินส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านการวิเคราะหจ์ากผู้เช่ียวชาญ 

- หอ้งเรียนบางห้องมีจ านวนนักเรียนที่มีปัญหามาก ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนได้ไม่ทั่วถึง 

- จ านวนนักเรียนตอ่หอ้งเรียนมแีนวโน้มลดลงอย่างน่าตกใจ 

- การใชง้บประมาณยังขาดการควบคุมให้เป็นไปตามแผนโดยเฉพาะเงินนอกงบประมาณ 

- การมอบหมายงานบางสว่นไม่ชัดเจนและมีเงื่อนไขด้านเวลาจ ากัด 

- ผูบ้ริหารมภีาระงานมาก ท าให้การบริหารล่าช้าและพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้ไม่เต็มที่ 

- สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (การพัฒนาสื่อ IT ของโรงเรียน) ไม่

เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา 

- ภาระงาน/กิจกรรมจากภายนอก มักมากระทบการด าเนินงานภายในสถานศกึษา 

- คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขาดการประสานงานร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมที่

เกิดขึ้น 

- ขาดแคลนครูท าการสอนที่ช านาญเฉพาะทางในบางสาขาขาดแคลนวิทยากรภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเพื่อน ามาส่งเสริมการเรยีนการสอน 

- ขาดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และห้องเก็บสื่อ วัสดุ อุปกรณ์

ที่ใชใ้นการเรียนการสอนไม่มทีี่เก็บ 

- ขาดการส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น

ส าคัญจากสถานศกึษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

- งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนและส่งเสริมตามโครงการโดยเฉพาะโครงการที่

พัฒนาดา้นสื่อ IT ของสถานศึกษา 

- สถานศึกษาขาดห้องเก็บรวบรวมสื่อนวัตกรรมที่ครูจะต้องน าไปใช้ประกอบในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้

- ครูมีโอกาสน้อยมากที่จะได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นนักเรียนเป็น

ส าคัญจากสถานศกึษาอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 
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  ๕๗ 

 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 จุดเด่น 

- สถานศกึษาโดยเฉพาะบริเวณอาคารเรียนมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับบริการให้นักเรียนได้พัฒนา

ตามธรรมชาติตนเองเต็มศักยภาพ ทั้งในส่วนของ ชุมชน และวัด 

- แผนการเรียนรูบู้รณาการในทุกระดับชั้น ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถเต็มตาม

ศักยภาพ 

- นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมคีวามสุขสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการให้นักเรียนเป็นคน

ดี เก่ง และเป็นศาสนทายาทที่ดขีองพระพุทธศาสนา 

- สถานศกึษาได้รับความรว่มมอืจากนักเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 

- สถานศกึษามีช่ือเสียงเป็นที่ศรัทธา เชื่อมั่นจากนักเรียน ผูป้กครองและชุมชมทั่วไป 

- ครูมีสว่นร่วมในการท างานอย่างพรอ้มเพรียง ร่วมกันคิด ร่วมกันท า 

- ผู้บริหารให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่าง

สม่ าเสมอ 

 

 จุดท่ีควรพัฒนา  

- ขาดการประสานงานที่ดี 

- การน านักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ไม่ได้รับความสะดวกจากผู้บริหารเท่าที่ควรเพราะติด

เงื่อนไขในเรื่องการเดินทางตลอดถึงความเหมาะสมต่างๆ 

- ผูบ้ริหารขาดการประสานงานกับผูร้่วมงาน ท าให้กิจกรรมการด าเนินงานติดขัดไม่คล่องตัว 

- สถานศึกษา ไม่ค่อยสะอาด รกรุงรัง ไม่เป็นสัดส่วน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ (ห้องกลุ่ม

งานบริหารวิชาการ หอ้งกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกลุ่มงาน

บริหารกิจการนักเรียน หอ้งวิทยาศาสตร์ หอ้งแนะแนว และหอ้งตอ้นรับแขก) 

- คณะผู้บริหารมภีาระหนา้ที่มากเกินไป ไม่ค่อยมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

- ผูป้กครองของนักเรียนเกือบทั้งหมดไม่ได้มถีิ่นที่อยู่ในชุมชนใกล้สถานศึกษา จึงท าให้มีปัญหา

พอสมควรในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชน 

 

 ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 จุดเด่น 

 - โรงเรียนได้น ากระบวนการเรียนรู้แบบพุทธวิธี ซึ่งเป็นหลักค าสอนหรือกระบวนการสอนของ

พระพุทธเจ้า ประกอบด้วย พุทธวิธีแบบอริยสัจ ๔ พุทธวิธีแบบไตรสิกขา พุทธวิธีแบบอุปมา-อุปไมย 
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  ๕๘ 

พุทธวิธีแบบปุจฉา-วิสัชชนา พุทธวิธีแบบพหูสูต  พุทธวิธีแบบอิทธิบาท ๔ และพุทธวิธีแบบโยนิโส

มนสิการ ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มาด าเนินการเรียนการสอนและบรรจุไว้ในแผนจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้ครูน าไปปฏิบัติ 

 จุดท่ีควรพัฒนา  

 - ความตอ่เนื่องในการจัดกิจกรรมที่เอือ้ต่อการสร้างอัตลักษณ์ 

 - ควรมีการพัฒนาคุณลักษณะของผูเ้รียนเป็นการเฉพาะของตนเอง 

 

๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 

 จุดเด่น 

       คณะครู บุคลากร ผู้บริหาร ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานมีความรู้ความสามารถให้ความ

ร่วมมือในการท างาน รู้จักการท างานเป็นทีม พัฒนาตนเอง เห็นคุณค่าของความเป็นครู เสียสละเพื่อ

การศกึษาของนักเรียนอยู่เสมอ จงึได้จัดท าโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ

พัฒนาครูบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

- โรงเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากคณะสงฆ์ โครงการพระธรรมจาริก 

  

 จุดท่ีควรพัฒนา  

 ควรเพิ่มการอบรมครูในด้านต่างๆ และด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่าง

กลุ่มสาระและการวิจัยในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ พัฒนาห้องเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้

แบบระบบสื่อ IT ครบวงจร พร้อมกับสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ครูควรพยายาม

ลดงานหรอืการบ้านของนักเรียน พยายามจัดให้นักเรียนได้เรียนในหอ้งประจ าช้ันของตัวเอง ลดกิจกรรม

จากภายนอกและเพิ่มการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา 

 

๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑.  สร้างจิตส านึก  การพัฒนาให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศกึษา  โดยถือว่า

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาเป็นวัฒนธรรมการท างานปกติของสถานศึกษา 

  ๒. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของผู้เรยีนให้

มากขึ้นพรอ้มทั้งบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับการพัฒนาการศกึษาของชาติ 
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  ๕๙ 

  ๔. พัฒนาครูเพิ่มขีดความสามารถในการท างานและการจัดการเรยีนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

  ๕. ส่งเสริมการท างานแบบมีสว่นร่วมของครู  ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ 

  ๖. พัฒนาระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสื่อสารระหว่างครู นักเรียน ชุมชน 

ให้มคีวามทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาการศกึษา 

  ๗. พัฒนางานประกันคุณภาพในสถานศกึษาให้เป็นรูปธรรม เป็นระบบที่สอดคล้องกับการ

ปฏิบัติงาน 

  ๘. จัดการเรียนการสอนผา่นสื่อ และเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย 

             ๙. ควรมกีารจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนเป็นผู้ที่มมีีนิสัยรักการอ่านมากกว่านี ้เช่น 

การบันทึกการอ่านควรมขีองรางวัลใหก้ับนักอ่านที่อา่นได้มากที่สุด 

             ๑๐.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าผลการเรียนของนักเรียนจากผล

การทดสอบอย่างเป็นรูปธรรมและกระตุ้นให้เห็นถึงความส าคัญของการสอบ o-net และควรศึกษาวิจัย

เพื่อหาสาเหตุที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนตกต่ า 

             ๑๑. ควรให้ครูท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกทักษะกระบวนการคิดไว้ทุก

กลุ่มสาระ พรอ้มทั้งบันทึกหลังสอนแล้วน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 

             ๑๒. ควรมีการบันทึกการใชแ้หล่งเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทุกครั้งที่ใช ้และ

จัดเก็บให้สะดวกต่อการใช้ 

  ๑๓. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวติ มีคา่นิยมที่ถูกต้อง 

รักหวงแหนอนุรักษ์ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม สามารถรับรู้

แยกแยะและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

  ๑๔. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกโดยมีช่ัวโมง

การอบรมไม่น้อยกว่า ๒๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

 ๑๕. เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มงาน สนับสนุนการเรยีนรู้และการบริการให้ดียิ่งขึน้

ด้วยระบบเทคโนโลย ี

 ๑๖. พัฒนาคุณภาพระบบสื่อ IT สถานศกึษา  ให้ครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ใหก้ับนักเรียน 

 ๑๗. จัดสวัสดิการและมอบขวัญก าลังใจซึ่งกันและกันภายในองค์กรให้ยั่งยืน 

 ๑๘. พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศกึษาให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

 ๑๙. ผูบ้ริหารควรส่งเสริมสวัสดิการของครูเพื่อความมั่นคงในชวีิตครอบครัว 
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  ๖๐ 

๕. ความต้องการการช่วยเหลือ 

- ความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการเสนอจัดท าโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ/กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๕)  เพื่อแบ่งเบาภาระจาก

สถานศึกษา 

- ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดครู /วิทยากร จากวิทยาลัยในวัง เพื่อมาถวาย

ความรูใ้ห้นักเรียน 

-  ความช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มี

ความสมบูรณแ์ละทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน 

- ความช่วยเหลือจากคณะสงฆ์ที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ติดตามประเมินผล 

ตลอดจนจัดการศึกษาของโรงเรยีนพระปรยิัติธรรม แผนสามัญศึกษา  รว่มกันสถานศึกษา 

- ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดในการให้ข้อมูล  หลักเกณฑ์  งบประมาณ และแนวปฏิบัติ

เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่โรงเรยีนต้นแบบของโรงเรยีนพระปรยิัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 
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  ๖๑ 

 

ส่วนที่  ๔ ภาคผนวก 

  หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ 
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  ๖๒ 

 
ค าสั่งโรงเรียนสมเดจ็พระพุทธชินวงศ์ 

ท่ี พช.๐๑๒ /๒๕๖๑ 

เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐  

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

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการ

ประเมินทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยจัดท ารายงานประจ าปี เพื่อพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศกึษา  

ตามประกาศกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 

ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ข้อ ๖ ระบุให้สถานศึกษาจัดท า

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้น

สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อ ๑๔ (๗)ที่ระบุให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท ารายงานประจ าปี

เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง(SAR) ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๖๐ ดังนี้  

 ๑.คณะกรรมการอ านวยการ 

  ๑. พระครธูวัชชัยสังฆพิทักษ์   ประธานกรรมการ 

  ๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต   รองประธานกรรมการ 

  ๓. พระสุรินทร์  สุธีโร   รองประธานกรรมการ 

  ๔. พระปลัดเสารค์ า สุภภาโส  กรรมการ 

  ๕. พระมหาสมพงษ์ สมว โส   กรรมการ 

  ๖. พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  กรรมการ 

  ๖. พระสมุห์ตวิานนท์  วิรยิธมฺโม  กรรมการและเลขานุการ 

  ๗. พระวันชัย  ชยชโย   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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  ๖๓ 

มีหน้าที่    ก าหนดนโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตนเอง(SAR) สะท้อนจุดเด่นและจุดที่ควร

พัฒนา อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษาแนะน า รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้

งานประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียนประสบผลส าเร็จด้วยดี 

๒.คณะกรรมการรวบรวมจัดท าเคร่ืองมือข้อมูลหลักฐานมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรยีน 

  ๑. พระสมุห์ตวิานนท์ วิรยิธมฺโม  ประธานกรรมการ 

  ๒. พระสุรินทร์  สุธีโร   รองประธานกรรมการ 

  ๓. พระมนตรี  ปุญฺญกุสโล   กรรมการ 

  ๔. พระณรงคศ์ักดิ์ ฐานสริ ิ    กรรมการ 

  ๕. นายนพรัตน์  บุญตัน    กรรมการ 

  ๖. พระสันติ  สนฺตจติโต   กรรมการ 

๗. พระสมบูรณ์  สมปุณฺโณ   กรรมการ 

๘. พระวันชัย  ชยชโย    กรรมการ 

๙. นางสาวพิมพิไลย์ ปาละกวงค์ ณ อยุธยา  กรรมการ 

๑๐. นางสาวลัดดา   แซ่เฒ่า    กรรมการ 

๑๑. นายเจษฎาภรณ์ ทาค าวงศ์   กรรมการ 

๑๒. นางสาวศริิพร ร่มต้นนุ่น   กรรมการ 

๑๓. นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต  กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. พระวันชัย  ชยชโย   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าที่  ๑.จัดท า จัดหา รวบรวม เอกสารหลักฐานจากฝุาย/หมวด/งานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้าน 

ผูเ้รียน มาตรฐานที่ ๑,๓ 

๒.น าเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านั้นแยกตามมาตรฐานคุณภาพทุกตัวบ่งชีไ้ว้ในหอ้งที่จัดเตรียม 

ไว้ เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นแก่คณะกรรมการประเมิน ให้เรียบร้อย 

 ๓.ดูแล อ านวยความสะดวกน าเสนอสถิตขิ้อมูลสารสนเทศด้านผู้เรยีนแก่กรรมการประเมิน 

 ๓.คณะกรรมการรวบรวมจัดท าเคร่ืองมือข้อมูลหลักฐานมาตรฐานด้านผู้บริหาร 

  ๑. พระปลัดเสาร์ค า สุภภาโส  ประธานกรรมการ 

  ๒. พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  รองประธานกรรมการ 

  ๓. พระทนงวุฒิ  อชิโต   กรรมการ 

  ๔. นางสาวหฤทัย มงคลเจรญิสิน  กรรมการ 

  ๕. นางสาวลัดดา แซ่เฒ่า   กรรมการ 

  ๖. นางทิพวิมล  วรรณชัย  กรรมการและเลขานุการ 
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  ๖๔ 

หน้าที่ ๑. จัดท า จัดหา รวบรวม เอกสารหลักฐานจากฝุาย/หมวด/งานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้าน

ผูบ้ริหาร มาตรฐานที่ ๒,๔ 

๒. น าเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านั้นแยกตามมาตรฐานคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ไว้ในห้องที่จัดเตรียม

ไว้ เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นแก่คณะกรรมการประเมิน ให้เรียบร้อย 

๓. ดูแลอ านวยความสะดวกน าเสนอสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านผู้เรียนแก่คณะกรรมการ  

ประเมิน 

 ๔. คณะกรรมการรวบรวมจัดท าเคร่ืองมือข้อมูลหลักฐานมาตรฐานด้านครู 

  ๑. พระปลัดเสารค์ า สุภภาโส  ประธานกรรมการ 

  ๒. พระทนงวุฒิ  อชิโต   รองประธานกรรมการ 

  ๓. พระมหาสมพงษ์ สมว โส   กรรมการ 

  ๔. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  กรรมการ 

  ๕. นายบุญเลิศ  ตระกูลรุ่งอ าไพ  กรรมการ 

๖. พระวรีะชาติ  วีรชาโต   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. จัดท า จัดหา รวบรวมเอกสารหลักฐานจากฝุาย/หมวด/งานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านครู  

มาตรฐานที่ ๒ 

๒. น าเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านั้นแยกตามมาตรฐานคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ไว้ในห้องที่จัดเตรียม

ไว้ เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นแก่คณะกรรมการประเมิน ให้เรียบร้อย 

 ๓. ดูแล อ านวยความสะดวก น าเสนอสถิตขิ้อมูลสารสนเทศด้านครูแก่กรรมการประเมิน 

๕. คณะกรรมการรวบรวมจัดท าเครื่องมือข้อมูลหลักฐานมาตรฐานด้านสังคมแห่งการ

เรยีนรู้ 

  ๑. พระสมุหต์ิวานนท์ วิรยิธมฺโม  ประธานกรรมการ 

  ๒. พระทนงวุฒิ  อชิโต   รองประธานกรรมการ 

  ๓. พระสุรชัย  มหาวิรโิย  กรรมการ 

  ๔. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  กรรมการ 

  ๕. นายบุญเลิศ  ตระกูลรุ่งอ าไพ  กรรมการ 

๖. นางสาวหฤทัย มงคลเจรญิสิน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. จัดท า จัดหา รวบรวมเอกสารหลักฐานจากฝุาย/หมวด/งานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้าน

สังคมแห่งการเรียนรู ้มาตรฐานที่ ๓ 
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  ๖๕ 

๒. น าเอกสารหลักฐานตา่งๆเหล่านั้นแยกตามมาตรฐานคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ไว้ในห้องที่จัดเตรียม

ไว้ เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นแก่คณะกรรมการประเมิน ให้เรียบร้อย 

 ๓. ดูแล อ านวยความสะดวก น าเสนอสถิตขิ้อมูลสารสนเทศด้านครูแก่กรรมการประเมิน 

๖. คณะกรรมการรวบรวมจัดท าเคร่ืองมือข้อมูลหลักฐานมาตรฐานด้านอัตลักษณ์และมาตรการ

ส่งเสรมิ 

  ๑. พระสมุหต์ิวานนท์ วิรยิธมฺโม  ประธานกรรมการ 

  ๒. พระปลัดเสาร์ค า สุภภาโส  รองประธานกรรมการ 

  ๓. พระวีระชาติ  วีรชาโต   กรรมการ 

  ๔. พระมนตร ี  ปุญญกุสโล  กรรมการ 

  ๕. นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์  กรรมการ 

๖. พระวันชัย  ชยชโย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑.จัดท า จัดหา รวบรวมเอกสารหลักฐานจากฝุาย/หมวด/งานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านอัต

ลักษณ์และมาตรการสง่เสริม มาตรฐานที่ ๒,๔ 

๒.น าเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านั้นแยกตามมาตรฐานคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ไว้ในห้องที่จัดเตรียม

ไว้ เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นแก่คณะกรรมการประเมิน ให้เรียบร้อย 

 ๓.ดูแล อ านวยความสะดวก น าเสนอสถิตขิ้อมูลสารสนเทศด้านครูแก่กรรมการประเมนิ 

๗.คณะกรรมการรวบรวมจัดท าเครื่องมือข้อมูลหลักฐานด้านแผนกธรรม-บาลี 

  ๑. พระมหาประพัฒน ์ ปิยธมฺโม  ประธานกรรมการ 

  ๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต   รองประธานกรรมการ 

  ๓. พระมหาเนติวุฒิ เนติวุฑฺโฒ  กรรมการ 

  ๔. พระมหาพุทธิพงษ์ วรว โส   กรรมการ 

  ๕. พระมหาธีรศักดิ์ อาทโร   กรรมการ 

  ๖. นายสาธิต  ชนะวรรณชน  กรรมการ 

  ๗. นายภูชิสส์ไชย บงกชผ่องอ าไผ  กรรมการ 

  ๘. พระมหาสมพงศ ์ สมว โส   กรรมการและเลขานุการ 

  ๙. พระวันชัย  ชยชโย   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. จัดท า จัดหา รวบรวม เอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน การเรียนการสอนแผนกธรรม บาลี 

ประกอบการประเมนิ  
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  ๖๖ 

  ๒. น าเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านั้น จัดเป็นระบบ แยกประเภทหรือเข้าแฟูม ไว้ในห้องที่

จัดเตรียมไว้ เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นแก่คณะกรรมการประเมิน ให้เรียบร้อย 

 ๓. ดูแล อ านวยความสะดวกน าเสนอสถิติขอ้มูลแผนกธรรม-บาลี แก่กรรมการประเมนิ 

๘. คณะกรรมการประมวลผลและรายงานการประเมินตนเอง 

  ๑. พระครธูวัชชัยสังฆพิทักษ์   ประธานกรรมการ 

  ๒. พระครปูระกาศธรรมานุยุต   รองประธานกรรมการ 

  ๓. พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส กรรมการ 

๔. พระอนุชิต   อธิปญฺโญ กรรมการ 

  ๕. พระวีระชาติ   วีรชาโต  กรรมการ 

  ๖. นางสาวศริิพร  ร่มต้นนุ่น กรรมการ 

  ๗. นางทิพวิมล   วรรณชัย กรรมการ 

  ๘. พระสมุหต์ิวานนท์  วิรยิธมฺโม กรรมการและเลขานุการ 

  ๙. พระวันชัย   ชยชโย  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. ด าเนนิการวิเคราะหข์้อมูลที่คณะกรรมการมาตรฐานทั้ง ๓ ด้าน รวบรวมเป็นรูปเล่ม 

๒. ประมวลผล สรุปอภปิรายผลการประเมนิตนเองปีการศกึษา ๒๕๖๐ ให้เรียบร้อย 

๓. จัดท ารายงานการประเมนิตนเองเป็นรูปเล่ม เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการศกึษา 

ทั้งนีต้ั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                                         
(พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์) 

ผูอ้ านวยการ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
 


