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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

(Self – Assessment Report : SAR) 

 
 

สังกัด 
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ 
มหาเถรสมาคม กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ 

         ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต ๓๔ 
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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  ฉบับนี้  
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย ๓ มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๓ มาตรฐาน
ได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
เพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจน
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สมเด็จพระพุทธชินวงศ ์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป 
 
 

                                    
   (พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
   ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 
 
เรื่อง             หน้า 
ค าน า                 ก 
สารบัญ                ข 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา           ๑ 

ข้อมูลทั่วไป              ๑ 
ข้อมูลครูและบุคลากร             ๑ 
ข้อมูลนักเรียน              ๒ 
สถิติจ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒          ๓ 
โครงสรา้งการบริหารงานโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์        ๔ 

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  (o-net)        ๕ 
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  (B-net)       ๑๐ 

สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา         ๑๑ 
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑     ๑๔ 
 

ส่วนที ่๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา          ๑๕ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน           ๑๕ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ         ๑๘ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      ๑๙ 

 
 

ส่วนที ่๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ        ๒๑ 
 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ        ๒๑ 

 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก             ๒๖ 
- ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๗ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑   ๓๑ 
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ส่วนที่ ๑   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสสถานศึกษา ๗๐๕๐๐๑๐๕๐๖                             
๒. ชื่อสถานศึกษา(ไทย) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์    สังกัด ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

๓. ชื่อสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)    SOMDEJ PHRABUDDHA CHINNAWONG SCHOOL  
๔. สถานที่ตั้ง  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๑๗  หมู่ที่   ๒    วัด   ศรีโสดา ต าบล สุเทพ                       
อ าเภอ     เมือง จังหวัด      เชียงใหม่     รหัสไปรษณีย์     ๕๐๒๐๐                       
เขตพ้ืนที่การศึกษา  เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ที่ ๓๔     
โทรศัพท์  (๐๕๓) ๒๒๓๖๓๖,(๐๕๓)๘๙๒๙๐๖ โทรสาร.  (๐๕๓) ๘๙๒๗๖๔   

 E – Mail  : somdej๑๐๒@gmail.com เว็ปไซด์  http://www.somdej.ac.th.  
 
๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูประจ า พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ รวมทั้งหมด 

จ านวน ๖ ๒๐ - ๓ ๕ ๓๔ 

 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
บุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน - ๒๖ ๘ - ๓๔ 
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สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

 
 
๓. ข้อมูลนักเรียน 
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สถิติจ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
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             โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

พระเทพโกศล 

ผู้รับใบอนุญาต 

-งานแผนงานบริหารวชิาการ 
- งานบริหารหลักสูตร 
- งานพัฒนาการเรียนการสอน 
- งานทะเบียน  วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา 

- งานห้องสมุดแหล่งการเรียนรู ้
- งานเลขานุการคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรและงานวชิาการ

สถานศึกษา 
- งานจัดท าส ามะโนนักเรียน 

- งานการรับและโอนยา้ยนักเรียน 

-  งานเลขานุการคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
-  งานประกันคุณภาพ มาตรฐานด้าน 

    กระบวนการและปัจจัยทุกตัวบ่งชี ้
- งานนิเทศ  แนะแนวการศึกษา 

- งานบริการสารสนเทศวชิาการ 
- งานติดตามประเมินผลวชิาการ 
- งานมาตรฐานด้านผลผลิตทุกตัวบ่งช้ี 

- งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

-งานแผนงานบริหารทั่วไป 

- งานโภชนาการ 

- งานปกครอง 

- งานกรรมการและกิจกรรม   

    นักเรียน 

- งานประจ าชั้นเรียน 

- งานระดับคุณภาพการเรียนรู้ 

- งานศาสนพธิี  ศาสนปฏิบัติ 

- งานบริการสารสนเทศ 

   ประชาสัมพันธ์ 

- งานติดตาม ประเมนิผลบริหาร 

   ท่ัวไป 

- งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 
 
 
 

-  งานแผนงานบริหารบุคคล 
-  งานสรรหา บรรจุ  แต่งต้ัง 
-  งานสร้างเสริมและรักษาวนัิย 
-  งานพัฒนาบุคลากร 
-  งานอนามัยและปฐมพยาบาล 
-  งานบริการสารสนเทศบุคลากร 
-  งานติดตามประเมินผลบุคลากร 
- งานยานพาหนะและบ ารุงรักษา 
- งานการประชุม  สัมมนา 
- งานสวัสดิการทั่วไป 

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานแผนงานบริหารงบประมาณ 
- งานจัดท า  จัดสรรงบประมาณ 
- งานสารบรรณ 
- งานการเงนิการบัญช ี

-  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

- งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
- งานบริการสารสนเทศงบประมาณ 
- งานติดตามประเมินผลงบประมาณ 
- งานพัสดุครุภัณฑ์และสินทรัพย์ 
- งานอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง 
- งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระวมิลมุนี 

ผู้จัดการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ ์

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและงานวิชาการ 

พระครูประกาศธรรมานุยุต 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคล 

พระอนุชิต อธิปญฺโญ 

หัวหน้างานบริหารบรหิารบคุคล 

พระมหาสมพงษ์ สมว โส 

ผูช่้วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

พระปลัดเสาร์ค า สุภภาโส 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม 

รองผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารวชิาการ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา : โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ๘ 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-NET สูงข้ึน ระดับดี แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
เทียบจากค่าสถิติแยกตามรายวิชา จากนักเรียนจ านวน ๗๓ รูป ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-NET สูงข้ึน ระดับดี แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
เทียบจากค่าสถิติแยกตามรายวิชา จากนักเรียนจ านวน ๓๓ รูป ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
 
 
 

๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๒๐ 

ม.๑ 

ม.๒ 

ม.๓ 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

ปี กศ. ๒๕๖๑ ปี กศ. ๒๕๖๐ ปี กศ. ๒๕๕๙ 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

ม.๔ 

ม.๕ 

ม.๖ 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

ปี กศ. ๒๕๖๑ ปี กศ. ๒๕๖๐ ปี กศ. ๒๕๕๙ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา : โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ๙ 

 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
เทียบจากค่าสถิติแยกตามรายวิชา จากนักเรียนจ านวน ๗๓ รูป ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
เทียบจากค่าสถิติแยกตามรายวิชา จากนักเรียนจ านวน ๓๓ รูป ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 
 

๓๘.๕๕ 

๒๐.๔๘ 
๒๗.๙๓ 

๒๓.๕๕ 

๕๖.๖๙ 

๓๒.๐๕ 
๓๗.๕๗ 

๓๑.๓๔ 

๔๓.๐๘ 

๒๓.๒๓ 
๓๐.๒๔ 

๒๕.๖๙ 

๕๔.๔๒ 

๓๐.๐๔ 
๓๖.๑๐ 

๒๙.๔๕ 

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 

๒๙.๐๙ 

๑๖.๑๒ 

๒๒.๙๔ 

๒๙.๔๘ 

๒๐.๑๓ 

๕๐.๓๔ 

๓๔.๒๓ 

๓๒.๗๓ 

๓๖.๖๙ 

๓๕.๒๗ 

๓๔.๗๓ 

๑๘.๓๕ 

๒๔.๖๕ 

๓๐.๙๔ 

๒๑.๘๕ 

๔๗.๓๑ 

๓๐.๗๒ 

๓๐.๕๑ 

๓๕.๑๖ 

๓๑.๔๑ 

๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖๐.๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร ์

สังคมฯ 

อังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย สังกัด สน.พุทธ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา : โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ๑๐ 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน B-NET สูงข้ึน ระดับดี  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

พระพุทธศาสนา (B-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๗๓ รูป 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (B-NET) 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน B-NET สูงข้ึน ระดับดี  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

พระพุทธศาสนา (B-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๗๓ รูป 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (B-NET) 

 
 

๓๓.๙๘ 
๓๗.๙๓ 

๓๒.๗๔ ๓๓.๗๙ ๓๓.๔๓ 

๓๙.๘๓ 
๓๕.๔๘ ๓๔.๘๙ ๓๔.๒๗ 

๔๑.๔๗ 
๓๘.๖๐ ๓๗.๒๘ 

๓๔.๑๑ 

๔๐.๘๒ 
๓๗.๐๓ ๓๖.๕๙ 

๐.๐๐ 

๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๒๕.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๓๕.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๔๕.๐๐ 

ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ วินัย 

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับส านักงานกลุ่มฯ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ ภาค คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 

๒๗.๕๙ 

๓๓.๘๖ 

๓๙.๓๘ 

๓๘.๒๘ 

๓๐.๓๐ 

๓๖.๖๕ 

๔๒.๕๑ 

๓๙.๕๐ 

๓๑.๓๕ 

๓๙.๔๗ 

๔๕.๖๕ 

๔๒.๔๒ 

๓๑.๙๖ 

๓๘.๖๒ 

๔๓.๖๒ 

๔๑.๙๐ 

๐.๐๐ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๔๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๕๐.๐๐ 

ภาษาบาลี 

ธรรม 

พุทธประวัต ิ

วินัย 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย ระดับ ภาค 

คะแนนเฉลี่ยระดับส านักงานกลุ่มฯ คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา : โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ๑๑ 

 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานักธรรม ตรี โท เอก 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

 
แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
เทียบจากค่าสถิติแยกตามรายวิชา จากนักเรียนจ านวน ๗๓ รูป ของปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒๕ 

๖๔ 

๒๒ 

๔๘ 

๒๐ 

๙ 

๑๗๗ 

๔๔ 

๑๓ 

๐ ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ 

นักธรรมชั้น ตรี 

นักธรรมชั้น โท 

นักธรรมชั้น เอก 

จ านวนนักเรียนสอบตก จ านวนนักเรียนสอบได้ จ านวนนักเรียนส่งเข้าสอบ 

๓๔.๙๘ ๓๘.๕๕ 

๑๖.๗๕ ๒๐.๔๘ 
๒๗.๐๐ ๒๗.๙๓ ๒๖.๓๘ ๒๓.๕๕ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

ปี กศ. ๒๕๖๐ ปี กศ. ๒๕๖๑ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา : โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ๑๒ 

 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

เทียบจากค่าสถิติแยกตามรายวิชา จากนักเรียนจ านวน ๓๓ รูป ของปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

๓๔.๘๔ 
๒๙.๐๙ 

๑๔.๒๖ ๑๖.๑๒ 
๒๓.๐๐ ๒๒.๙๔ 
๒๙.๖๘ ๒๙.๔๘ 

๒๑.๒๙ ๒๐.๑๓ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

ปี กศ. ๒๕๖๐ ปี กศ. ๒๕๖๑ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ อังกฤษ 

๖๕ 

๔๘ 

๒๕ 
๒๐ 

๑๐ ๙ 
๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 

ผลการสอบธรรมสนามหลวงประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

นักธรรมช้ัน ตรี นักธรรมช้ัน โท นักธรรมช้ัน เอก 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา : โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ๑๓ 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน B-NET สูงข้ึน ระดับดี 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๗๓ รูป 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน B-NET สูงข้ึน ระดับดี 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๖) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๓๓ รูป 

 
 
 

๓๑.๒๑ 
๓๓.๙๘ ๓๖.๑๓ ๓๗.๙๓ 

๓๑.๗๕ ๓๒.๗๔ ๓๑.๒๑ 
๓๓.๗๙ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

ปี กศ. ๒๕๖๐ ปี กศ. ๒๕๖๑ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ B-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ วินัย 

๒๙.๘๘ 
๒๗.๕๙ 

๓๔.๕๙ ๓๓.๘๖ 
๓๖.๘๘ 

๓๙.๓๘ 
๓๖.๐๐ 

๓๘.๒๘ 

๐.๐๐ 
๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๒๕.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๓๕.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๔๕.๐๐ 

ปี กศ. ๒๕๖๐ ปี กศ. ๒๕๖๑ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ B-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ วินัย 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา : โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ๑๔ 

 

๑๘. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ม.๑ – ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 

๓๒.๕๔ 

๑๓.๓๕ 

๑๙.๓๙ 

๔๙.๐๖ 

๕๐.๖๘ 

๑๘.๘๑ 

๕๖.๑๘ 

๓๔.๒๖ 

๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖๐.๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

สุขศึกษา และพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ 

ชุดข้อมูล2 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา : โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ๑๕ 

 

๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ม.๑ ๑๑๒ ๑ ๑๘ ๗๙ ๑๔ ๙๓  ๘๓.๐๓ 
ม.๒ ๙๔ ๐ ๕ ๕๖ ๘ ๖๔ ๖๘.๐๘ 
ม.๓ ๗๓ ๖ ๔๙ ๔๑ ๑๐ ๕๑ ๖๙.๘๖ 
ม.๔ ๕๒ ๓ ๒๒ ๔ ๖ ๑๐ ๑๙.๒๓ 
ม.๕ ๕๐ ๐ ๐ ๓๒ ๗ ๓๙ ๗๘ 
ม.๖ ๓๓ ๐ ๑ ๒๕ ๓ ๒๘ ๘๔.๘๔ 
รวม ๔๑๔ ๑๐ ๙๕ ๒๓๗ ๔๘ ๒๘๔ ๖๘.๕๙ 

 

 
 

๓) ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๑๑๒ ๐ ๖ ๘๗ ๑๕ ๑๐๘ ๙๖.๔๒ 
ม.๒ ๙๔ ๐ ๐ ๕๓ ๑๐ ๖๓ ๖๗.๐๒ 
ม.๓ ๗๓ ๕ ๒๐ ๓๙ ๘ ๔๗ ๖๔.๓๘ 
ม.๔ ๕๒ ๓ ๐ ๔๑ ๖ ๔๗ ๙๐.๓๘ 
ม.๕ ๕๐ ๐ ๐ ๒๙ ๗ ๓๖ ๗๒ 
ม.๖ ๓๓ ๐ ๑ ๒๖ ๔ ๓๐ ๙๐.๙๐ 
รวม ๔๑๔ ๘ ๒๗ ๒๗๕ ๕๐ ๓๒๕ ๗๘.๕๐ 

 

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๑๒๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

จ านวนนกัเรียน 

ผลการประเมิน ไมผ่่าน 

ผลการประเมิน ผ่าน 

ผลการประเมิน ดี 

ผลการประเมิน ดีเยี่ยม 

ระดบัดี ขึน้ไป 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา : โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ๑๖ 

 

 
 

๔) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑   ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖  ในระดับผ่านดีขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ ผลการประเมิน ระดับผ่าน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๐ ๖ ๒๐ ๓ ๒๙ ๘๗.๘๗ 
๒. ความสามารถในการคิด ๒ ๒๐ ๕ ๔ ๓๑ ๙๓.๙๓ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๑ ๒๒ ๔ ๓ ๓๐ ๙๐.๙๐ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๐ ๑๗ ๖ ๖ ๒๙ ๘๗.๘๗ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี ๓ ๑๕ ๙ ๕ ๓๒ ๙๖.๙๖ 

รวม ๖ ๘๐ ๔๔ ๒๑ ๑๕๑ ๙๑.๕๑ 

 
 

๕) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ในระดับผ่านดีขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ ผลการประเมิน ระดับผ่าน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๒ ๕๐ ๖ ๓ ๖๑ ๘๓.๕๖ 

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๑๒๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

จ านวนนกัเรียน 

ผลการประเมิน ไมผ่่าน 

ผลการประเมิน ผ่าน 

ผลการประเมิน ดี 

ผลการประเมิน ดีเยี่ยม 

ระดบัดี ขึน้ไป 

๐ 
๕ 

๑๐ 
๑๕ 
๒๐ 
๒๕ 
๓๐ 
๓๕ 

ผล
กา

รป
ระ
เม
ิน 

สมรรถนะส าคัญ 

ผลการประเมิน ไมผ่่าน 

ผลการประเมิน ผ่าน 

ผลการประเมิน ดี 

ผลการประเมิน ดีเยี่ยม 

ระดบัผ่าน ขึน้ไป 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา : โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ๑๗ 

 

๒. ความสามารถในการคิด ๑ ๓๐ ๒๐ ๕ ๕๖ ๗๖.๗๑ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๙ ๒๔ ๑๗ ๓ ๕๓ ๗๒.๖๐ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๔ ๒๔ ๓๐ ๗ ๖๕ ๘๙.๐๔ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๒ ๓๐ ๒๑ ๔ ๕๗ ๗๘.๐๘ 

รวม ๑๘ ๑๕๘ ๙๔ ๒๒ ๒๙๒ ๘๐.๐๐ 
 
 

 
 

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สถิติจ านวนการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

ผล
กา

รป
ระ
เม
ิน 

สมรรถนะส าคัญ 

ผลการประเมิน ไมผ่่าน 

ผลการประเมิน ผ่าน 

ผลการประเมิน ดี 

ผลการประเมิน ดีเยี่ยม 

ระดบัผ่าน ขึน้ไป 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา : โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ๑๘ 

 

 
 

สถิติจ านวนการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๐ 

๕๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
๔๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
๒๐ 

๒๒ ๑๙ ๑๔ ๒ ๑ ๑๐ 
๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๔๐ 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 

แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเมืองเชียงใหม่ วิหารวัดศรีโสดา พระอารามหลวง 

ห้อง Smart Class Room 

๑ ๑ ๑ 
๐ ๐ ๐ 

๑ ๑ 
๐ 

๐ ๐ ๐ 

๑ ๑ 
๑ 

๐ ๐ ๐ 

๑ ๑ 
๑ 

๐ ๐ ๐ 

๐ ๐ 
๐ 

๐ ๐ 
๑ 

๑ ๑ 
๑ 

๑ ๑ 
๑ 

๑ ๑ 
๑ 

๑ ๑ 
๑ 

๑ ๑ 
๑ 

๑ 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 เวียงกมูกาม สวนสตัว์ดสุิต 

บางแสน จงัหวดัชลบรีุ วดัเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร วดัพระธาตดุอยสเุทพวรมหาวิหาร 

วดัผาลาด 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา : โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ๑๙ 

 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การด าเนินการโครงอบรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนเป็นรายกลุ่มสาระวิชา จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ไหว้พระสวดมนต์ ท าสมาธิภาวนา 
ปฏิบัติธรรมประจ าปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศาสนทายาทที่ดี  สถานศึกษาได้พัฒนาผู้ เรียนโดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้การเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
กิจกรรมทุกกิจกรรมสถานศึกษาจะเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์ในการท ากิจกรรมได้ด้วยตนเอง 

โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ม. ๑-๖ เช่น คัดแยกผู้เรียนที่อ่อนในการ
อ่านและเขียนแล้วส่งเสริมเพ่ิมทักษะการอ่านให้ผู้เรียนสามารถอ่านได้ ด้านการพัฒนาครูทุกรูป/คนให้มีการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน  เพ่ือพัฒนาตนเองและเพ่ิมทักษะความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนของตนเองให้ตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียน  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและให้เหมาะสมตามสภาพจริงของผู้เรียน มีแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ สหกรณ์ มีการก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลแบบบูรณาการที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนตามบริบทของสถานศึกษาได้มีการด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างศา
สนทายาทที่มีความเหมาะสมกับสมณสารูปของผู้เรียน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์”   โดยการจัดค่าย
คุณธรรม ปฏิบัติธรรมประจ าปีกับนักเรียนทุกระดับชั้น ม.๑-๖ จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมสมณสารูป พัฒนา
คุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะ
แนวและการดูแลสุขภาวะจิต ส่งเสริมการตรวจสุขภาพ วางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง 
และลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ตามนโยบายของรัฐ  
 
๒. ผลการด าเนินงาน 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่าน
ในแต่ละระดับชั้น  ม.๑-๖ สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้
จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่า
ทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้มีความตระหนักถึงโทษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ และเลือก
รับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์ต่อร่างกาย และใช้ชีวิตที่มีความเหมาะสมกับสมณสารูป ในการดูแลสุขภาพให้
แข็งแรง เช่น การเดินบิณฑบาต  การเล่นโยคะ กวาดลานวัด เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายภาพที่แข็งแรงตาม
มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ ให้ผู้เรียนมีสุขอนามัยที่ดีต่อตนเอง  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านได้ รวมทั้ง

สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ า
กว่าระดับชาติ และน้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ทุกกลุ่มสาระที่
มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอดผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง
ความมีวินัย เคารพกฎกติกา ตามระเบียบเสขิยาวัตร 
ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมท าวัตรสวดมนต์ เจริญภาวนา 

ผู้เรียนในระดับชั้น  ม.๑ – ม.๓ ยังต้องเร่งพัฒนา
ด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ในการพัฒนาทักษะ
การอ่านให้คล่อง การสื่อสารให้ชัดเจนถูกต้องตามหลัก
ภาษาและการมุ่งส่งเสริมแก้ไขทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนและ
สถานศึกษา ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ ยังต้องได้รับ
การส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อเพศบรรพชิต ประพฤติ
วัตรข้อปฏิบัติที่เหมาะสมตามสมณสารูปที่ดี และการ
สร้ า งความตระหนั ก ในการ ให้ มี ค ว ามศรั ทธา ใน
พระพุทธศาสนา 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
แผนพัฒนาที่ ๑ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  

ดังนั้นโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน 
ได้แก่  

๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ   ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 
แผนพัฒนาที่ ๒ 

๑) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  
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๒) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

๓) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

๔) ส่งเสริมให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

๕) ส่งเสริมให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

๖) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจต
คติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

๗) ส่งเสริมให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

๘) ส่งเสริมให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมตาม
สมณสารูป 
 
แผนพัฒนาที่ ๓ 

 ๑) โครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนภาษาไทย  กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้  กิจกรรมอ่านคล่อง
เขียนคล่อง 

๒) โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน  กิจกรรมสุขกายสบายใจธรรม  กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านพุทธศิลปะ  กิจกรรมส่งเสริมคนดีศรีสมเด็จ  

๓) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน  กิจกรรม 
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  

๔) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ  กิจกรรมนิทรรศการผลงานการ
เรียนรู้  กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา                       

๖)โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
กิจกรรมพิชิต O-NET  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  กิจกรรมคลินิกนักเรียนเรียนรวม   

๖) โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 
๗) โครงการวันกตัญญู ๒๒ กันยา น้อมร าลึกสมเด็จพระพุทธชินวงศ์(สุวรฺณโชตมหาเถร) 
๘) โครงการการนุ่งห่มเป็นปริมณฑลและหลักปฏิบัติเสขิยวัตร (กิจของสงฆ์) 
๙) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๑๐) โครงการส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยปฐมพยาบาล 
๑๑) โครงการวันเด็กแห่งชาติ รินฝันปันน้ าใจ 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ

จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีมีการ 
ตรวจสอบ ติดตาม วางแผน อย่างต่อเนื่อง 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา

ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 

๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม

๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
    ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา : โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ๒๓ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
๑. ด้านครู/บุคลากร/นักเรียน 

๑.๑ โครงการอบรมครูบุคลากรจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.๒ โครงการทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
๑.๓ โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วิจัยในชั้นเรียน) 

๒. ด้านการบริหารสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
๒.๑ โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
๒.๒ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ 
๒.๓ โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม ๔ ฝ่าย  
๒.๔ โครงการส่งเสริมพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒.๕ โครงการปัจฉิมนิเทศการศึกษา 
๒.๖ โครงการปฐมนิเทศการศึกษา 
๒.๗ โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
๒.๘ โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
๒.๙ โครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
(Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีก
ทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะการคิด  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกรูป/คนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  ๑ เรื่อง   



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา : โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ๒๔ 

 

๒. ผลการด าเนินงาน 
ความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียน
และน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น

ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
     ๑. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการส่งเสริมการเรียนการสอน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๒. ครูออกแบบการจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     ๑. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
     ๒. ครูควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     ๓. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     ๔. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
     ๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

 

โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูป
ของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

๑. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกกลุ่มสาระ 
๒. โครงการค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-net / B-net 
๓. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนวและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์) 
๔. โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 
๕. โครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๓-๕ ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนว
ทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 
๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
    -  นั ก เ รี ย นมี ส ถานภาพเป็ นพระภิ กษุ -สาม เณร ในบวร
พระพุทธศาสนาจึงเป็นการง่ายต่อการฝึกฝนความมรีะเบียบวินัยความ
รับผิดชอบ ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบและกฏเกณฑ์ของ
สถานศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนซึ่งเป็น
พระภิกษุ-สามเณรในการแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต การ
เสียสละต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นสิ่งที่นักเรียนได้ตระหนักมาอย่าง
สม่ าเสมอในฐานะเป็นศาสนทายาทท่ีดี 
   -  นักเรียนซึ่งเป็นพระภิกษุ-สามเณรได้น าเอาหลักของความ
ประหยัด คือ ปัจจัย ๔ ที่พระวินัยบัญญัติมาเป็นแนวปฏิบัติในการใช้
สิ่งของและทรัพย์สินทั้งของตนและส่วนรวม 
    - นักเรียนเข้าใจสภาพธรรมชาติอย่างแท้จริงต่อการเข้าร่วม
โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมประจ าปี 
    - มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่นักเรียนคือพระภิกษุ-สามเณรที่
เพียงพอ 
    - นักเรียนเป็นพระภิกษุ-สามเณรจึงมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
    - กลุ่มนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และกระบวนการสอนแบบ
พุทธวิธีเข้าใจในกระบวนพุทธวิธีท่ีครูน ามาสอน 
    - ครูผู้สอนส่วนหนึ่งเป็นพระสงฆ์มีประสบการณ์ความช านาญใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพุทธวิธีที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ มีองค์รวมและตัดสินใจเลือกได้
อย่างเหมาะสม (วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 
    - กระบวนการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบพุทธวิธี ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญและน ากระบวนการเรียนรู้แบบ
พุทธวิธีและทักษะชีวิต ๑๒ ข้อ มาก าหนดไว้ในโครงร่างและแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกแผนการเรียน 
    - การที่นักเรียนนั่งสมาธิหลังท าวัตรเช้าเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี  
    - นักเรียนน าเอากิจวัตรของสงฆ์ ๑๐ ประการ มาปฏิบัติเป็นการ
ออกก าลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่สมณะวิสัย 

คุณภาพของเด็ก 
    - สามเณรบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ทางโรงเรียน
มอบหมายจากการรายงานของคณะกรรมการนักเรียน 
    - สามเณรบางรูปยังขาดความตระหนักและขาดจิตส านึกต่อการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
    - สามเณรบางรูปขาดนิสัยความเป็นนักอนุรั กษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อสถานศึกษา 
    - ขาดกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เป็นของ
สถานศึกษาเฉพาะ 
    - สามเณรบางรูปยังไม่เห็นความส าคัญของการท างานเป็นทีม ให้
ความส าคัญกับการท างานเดียว 
    - เวลาเรียนไม่ เพียงพอแก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะภาคเรียนที่ ๑ ของทุกปีการศึกษา 
    - สามเณรบางรูป/บางส่วน ยังวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมลูผดิพลาดใน
การสื่อสารข้อมลูยังไมเ่ป็นระบบ 

    - ค่านิยมและสื่อที่ไม่เหมาะสมจากภายนอกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของสามเณรในทางที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการคิด วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ 
    - สามเณรบางรูป/บางส่วนขาดนิสัยรักการอ่าน ท าให้ขาดข้อมูลใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ สภาพครอบครัวของ
สามเณรบางรูปมีปัญหา 
     - ครูยังขาดประสบการณ์ในการส่งเสริมเนื้อหากระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อันจะถ่ายทอดไปสู่ตัวนักเรียน 
     - สถานศึกษาขาดการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะ
แบบบูรณาการคู่ขนาน และการเรียนรู้แบบโครงงานในกลุ่มสาระอื่นๆ 
    - เวลาเรียนไม่เพียงพอเนื่องจากมีกิจกรรมมากเกินไป ทั้งกิจกรรม
ของสถานศึกษาเอง และกิจกรรมของคณะสงฆ์ 
    - สามเณรให้ความส าคัญในการสอบวัดมาตรฐานระดับชาติ (O-net) 
น้อยกว่าท่ีโรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้ 
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    - สถานะภาพของนักเรียนที่ เป็นพระภิกษุ -สามเณรในบวร
พระพุทธศาสนา จึงรู้คิด รู้จักใช้หลักพระธรรมวินัย ควบคู่กับกิจวัตร
ประจ าวันในฐานะศาสนทายาทอย่างเหมาะสมกับสมณสารูป 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    - สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงาน มีระเบียบว่าด้วยเรื่อง
ต่างๆ เป็นของสถานศึกษาเอง มีค าสั่งการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานพร้อมทั้งคู่มือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การของท างานท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 
    - ผู้บริหารและครู มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    - ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าในการบริหารจัดการสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ ใช้กระบวนการบริหารงานที่มีโรงเรียนเป็นฐาน 
(SBM) โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น ๔ กลุ่มงานบริหาร 
ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
และบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริหารกิจการ โดยให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางนโยบายด้านการ
บริหารของสถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
    - ครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ๑๐๐% 
    - ครูส่วนมากอยู่ในวัยท างานมีความพร้อมในการรับรู้และเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสม่ าเสมอ 
    - สถานศึกษามีนโยบายให้ครูได้มีการวัดและประเมินผลหลังจาก
จบคาบช่ัวโมงการสอน 
    - ครูทุกรูป/คน สามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เป็นปัจจุบันท าให้สามารถจัดท าแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด (แบบบันทึกการตรวจแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
    - ฝ่ายบริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในช้ันเรียน 
    - ครูตระหนักและเห็นความส าคัญของงานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อน า
ผลไปพัฒนานักเรียน 
    - ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 
    - สถานศึกษามีผังโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
    - สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โครงการพระธรรมจาริก   ชุมชนห้วยแก้ว คณะสงฆ์วัดศรี
โสดา พระอารามหลวง และชุมชนวัดศรีสุพรรณ ทั้งในด้านการระดม
ทรัพยากรและการจัดกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาเป็นอย่างดีเสมอ
มา 
    - เนื่องจากโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  เป็นโรงเรียนขนาด
ใหญ่ มีความพร้อมพอสมควรด้านบุคลากร แหล่งเรียนรู้  
    - สถานศึกษามีหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียน 
    - สถานศึกษา/ผู้บริหารให้การสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้า
ร่วมงาน/โครงการตามความสามารถของนักเรียนอย่างเหมาะสม 
    - นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 

    - ครูผู้สอนมีภาระงานนอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป ท าให้งาน
สอนไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร 
    - ผู้เรียนไม่มีห้องสมุดประจ าโรงเรียน ที่เกี่ยวกับเนื้อหารายสาระ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
    - ผู้เรียนขาดความเอาใจใส่ต่อการศึกษาค้นคว้าเท่าที่ควร สื่อและ
อุปกรณ์ในการศึกษาค้นคว้ามีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 
ห้องเรียนยังขาดสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน 
    - สามเณรขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ ชิดจากผู้ปกครอง 
โดยเฉพาะเจ้าอาวาสที่นักเรียนได้มาพ านักอาศัยอยู่ 
    - สามเณรไม่สามารถเลือกฉันภัตตาหารให้ครบ ๕ หมู่ ตามหลัก
โภชนาการได้ตามเง่ือนไขท่ีควรจะเป็น 
    - ผู้เรียนมีปัญหาทางโภชนาการเนื่องจากพฤติกรรมด้านการบริโภค
ควรได้รับการดูแลแก้ไข 
    - นักเรียนบางส่วนชอบที่จะแสดงออกซึ่งสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี ที่ไม่เหมาะสมกับสมณสารปู ขัดต่อหลักพระธรรม
วินัย เช่น การขับร้องเพลง การส่งเสียงเฮฮา ชอบแสดงลักษณะนิสัย
เหมือนวัยรุ่นทั่วไป 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     - หน้าที่และภาระงานของผู้บริหารในยุคปฏิรูปการศึกษามีมาก 
ประกอบกับผู้บริหารมีหน้าที่และภาระงานทางคณะสงฆ์(วัด)อีกส่วน
หนึ่งโดยเฉพาะหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบภายในวัดที่เป็นเจ้าอาวาส ท าให้
การพัฒนาสถานศึกษาได้ไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานประจ าของสถานศึกษา 
    - สถานะภาพของครู โรงเรียน ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ ขาด
สวัสดิการและแรงจูงใจในการท างาน ท าให้ครูลาออกเพื่อไปท างานท่ีอื่น 
    - ครูมีหน้าท่ีภาระงานที่นอกเหนือจากงานสอนมาก ท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้เกิดแก่นักเรียน 
     - สถานศึกษายังขาดการจัดระบบเอกสารหลักฐานการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ 
    - หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างปลีกย่อยอยู่เสมอ ท าให้ครู
บางส่วนเกิดความสับสน 
    - ครูบางรูป/คน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ 
     - ครูบางรูป/คน สร้างเกณฑ์การประเมินผลที่ยังไม่ครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหมดและเครื่องมือการประเมินส่วนใหญ่ยังไม่ผ่าน
การวิเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญ 
    - ห้องเรียนบางห้องมีจ านวนนักเรียนที่มีปัญหามาก ครูที่ปรึกษาดูแล
นักเรียนได้ไม่ทั่วถึง 
    - จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างน่าตกใจ 
    - การใช้งบประมาณยังขาดการควบคุมให้เป็นไปตามแผนโดยเฉพาะ
เงินนอกงบประมาณ 
    - การมอบหมายงานบางส่วนไม่ชัดเจนและมีเง่ือนไขด้านเวลาจ ากัด 
    - ผู้บริหารมีภาระงานมาก ท าให้การบริหารล่าช้าและพัฒนาคุณภาพ
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    - นักเรียนได้เข้าร่วมการประกวด/แข่งขันตามความสามารถของ
ตนเอง 
    - นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขัน ทั้งในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ สืบ
สานสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

คณะครู บุคลากร ผู้บริหาร ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานมี
ความรู้ความสามารถให้ความร่วมมือในการท างาน รู้จักการท างาน
เป็นทีม พัฒนาตนเอง เห็นคุณค่าของความเป็นครู เสียสละเพื่อ
การศึกษาของนักเรียนอยู่เสมอ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
พัฒนาครูบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
     - โรงเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากคณะสงฆ์ โครงการ
พระธรรมจาริก 

นักเรียนได้ไม่เต็มที่ 
    - สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (การพัฒนาสื่อ IT 
ของโรงเรียน) ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา 
    - ภาระงาน/กิจกรรมจากภายนอก มักมากระทบการด าเนินงาน
ภายในสถานศึกษา 
    - คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขาดการประสานงานร่วมกันใน
การด าเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
    - ขาดแคลนครูท าการสอนที่ช านาญเฉพาะทางในบางสาขาขาด
แคลนวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อน ามาส่งเสริมการเรียนการสอน 
    - ขาดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และ
ห้องเก็บสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่มีที่เก็บ 
    - ขาดการส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญจากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
    - งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนและส่งเสริมตามโครงการ
โดยเฉพาะโครงการที่พัฒนาด้านสื่อ IT ของสถานศึกษา 
    - สถานศึกษาขาดห้องเก็บรวบรวมสื่อนวัตกรรมที่ครูจะต้องน าไปใช้
ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   - ครูมีโอกาสน้อยมากที่จะได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญจากสถานศึกษาอื่นทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
     - ควรเพิ่มการอบรมครูในด้านต่างๆ และด้านการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระและการวิจัยในช้ันเรียนอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ พัฒนาห้องเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบระบบ
สื่อ IT ครบวงจร พร้อมกับสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน ครูควรพยายามลดงานหรือการบ้านของนักเรียน พยายามจัดให้
นักเรียนได้เรียนในห้องประจ าช้ันของตัวเอง ลดกิจกรรมจากภายนอก
และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

 

๒. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ ๑  
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ สถานศึกษาได้วางแผนและด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานตรง
ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของโรงเรียน โดยอาศัยการบริหารอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการการกระจาย
อ านาจ การมีส่วนร่วมคิดร่วมท าทั้งภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา มีการจั ดกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ โดยให้ความรู้และส่งเสริมการท าวิจัย การสร้างสื่อการสอน การวัดผลและ
การประเมินผล ตลอดจนการใช้ระบบนิเทศภายในเพ่ือช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 

ส าหรับนักเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มี โอกาสทางการศึกษาเล่าเรียนในการแสดง
ความสามารถตามศักยภาพและความสนใจ การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ การปลูกฝังคุณลักษณะการใฝ่
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาสนับสนุนทางด้านวิชาการและการดูแล
พฤติกรรมของนักเรียนในรูปแบบของเครือข่ายบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) 
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การด าเนินงานเหล่านี้ส่งผลต่อการเรียนรู้โดยตรง และปรากฏผลการประเมินทุกด้านอยู่ในการระดับพอใช้ถึง
ดี ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม และผลงานทางด้านปลูกฝั่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปรากฎให้เห็นจาก
ประกาศเกียรติคุณทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่นักเรียนได้รับ โรงเรียนที่มีผลงานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
จากส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๕ (จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน และแม่ฮ่องสอน) 
 
แผนปฏิบัติงานที่ ๒  

- สถานศึกษาโดยเฉพาะบริเวณอาคารเรียนมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับบริการให้นักเรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ
ตนเองเต็มศักยภาพ ทั้งในส่วนของ ชุมชน และวัด 

- แผนการเรียนรู้บูรณาการในทุกระดับชั้น ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
- นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการให้นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง และ

เป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนา 
- สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
- สถานศึกษามีชื่อเสียงเป็นที่ศรัทธา เชื่อมั่นจากนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชมทั่วไป 
- ครูมีส่วนร่วมในการท างานอย่างพร้อมเพรียง ร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
- ผู้บริหารให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างสม่ าเสมอ 
 

แผนปฏิบัติงานที่ ๓  
 - โรงเรียนได้น ากระบวนการเรียนรู้แบบพุทธวิธี ซึ่งเป็นหลักค าสอนหรือกระบวนการสอนของพระพุทธเจ้า 
ประกอบด้วย พุทธวิธีแบบอริยสัจ ๔ พุทธวิธีแบบไตรสิกขา พุทธวิธีแบบอุปมา-อุปไมย พุทธวิธีแบบปุจฉา-วิสัชชนา 
พุทธวิธีแบบพหูสูต  พุทธวิธีแบบอิทธิบาท ๔ และพุทธวิธีแบบโยนิโสมนสิการ ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มาด าเนินการ
เรียนการสอนและบรรจุไว้ในแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครูน าไปปฏิบัติ 
  
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑.  สร้างจิตส านึก  การพัฒนาให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  โดยถือว่าการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นวัฒนธรรมการท างานปกติของสถานศึกษา 
  ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้นพร้อม
ทั้งบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ 
  ๔. พัฒนาครูเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ๕. ส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมของครู  ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ 
  ๖. พัฒนาระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสื่อสารระหว่างครู นักเรียน ชุมชน ให้มีความ
ทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาการศึกษา 
  ๗. พัฒนางานประกันคุณภาพในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรม เป็นระบบที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
  ๘. จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ และเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย 
             ๙. ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีมีนิสัยรักการอ่านมากกว่านี้ เช่น การบันทึกการ
อ่านควรมีของรางวัลให้กับนักอ่านที่อ่านได้มากที่สุด 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา : โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ๒๙ 

 

             ๑๐.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าผลการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบ
อย่างเป็นรูปธรรมและกระตุ้นให้เห็นถึงความส าคัญของการสอบ o-net และควรศึกษาวิจัยเพ่ือหาสาเหตุที่ท าให้ผล
สัมฤทธิ์การเรียนตกต่ า 
             ๑๑. ควรให้ครูท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกทักษะกระบวนการคิดไว้ทุกกลุ่มสาระ 
พร้อมทั้งบันทึกหลังสอนแล้วน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
             ๑๒. ควรมีการบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทุกครั้งที่ใช้ และจัดเก็บให้สะดวก
ต่อการใช้ 

  ๑๓. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต มีค่านิยมที่ถูกต้อง รักหวงแหน
อนุรักษ์ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม สามารถรับรู้แยกแยะและตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง 

  ๑๔. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกโดยมีชั่วโมงการอบรมไม่
น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

 ๑๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มงาน สนับสนุนการเรียนรู้และการบริการให้ดียิ่งขึ้นด้วยระบบ
เทคโนโลยี 

 ๑๖. พัฒนาคุณภาพระบบสื่อ IT สถานศึกษา  ให้ครบวงจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน 

 ๑๗. จัดสวัสดิการและมอบขวัญก าลังใจซึ่งกันและกันภายในองค์กรให้ยั่งยืน 
 ๑๘. พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๑๙. ผู้บริหารควรส่งเสริมสวสัดิการของครูเพ่ือความมั่นคงในชีวิตครอบครัว 

 
๔. ความต้องการการช่วยเหลือ 

- ความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการเสนอจัดท าโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ/กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๕)  เพ่ือแบ่งเบาภาระจากสถานศึกษา 

- ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดครู/วิทยากร จากวิทยาลัยในวัง เพ่ือมาถวายความรู้ให้
นักเรียน 

-  ความช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีความ
สมบูรณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน 

- ความช่วยเหลือจากคณะสงฆ์ที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ติดตามประเมินผล ตลอดจนจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา  ร่วมกันสถานศึกษา 

- ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดในการให้ข้อมูล  หลักเกณฑ์  งบประมาณ และแนวปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาไปสู่โรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 
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ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 

 
• หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงตา่งๆ       

- ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
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ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่ พช.๐๐๖/๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

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

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินทั้งจากภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โดยจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

ตามประกาศกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ในราชกิจจา
นุเบกษาเล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ข้อ ๖ ระบุให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อ ๑๔ (๗)ที่ระบุให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินตนเอง(SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้  

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์   ประธานกรรมการ 
 ๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต   รองประธานกรรมการ 
 ๓. พระสุรินทร์  สุธีโร   รองประธานกรรมการ 
 ๔. พระปลัดเสาร์ค า สุภภาโส   กรรมการ 
 ๕. พระมหาสมพงษ ์ สมว โส   กรรมการ 
 ๖. พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  กรรมการ 
 ๖. พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. พระวันชัย  ชยชโย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่    ก าหนดนโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตนเอง(SAR) สะท้อนจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษาแนะน า รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเพ่ือให้งานประเมินตนเอง 
(SAR) ของโรงเรียนประสบผลส าเร็จด้วยดี 

๒. คณะกรรมการรวบรวมจัดท าเครื่องมือข้อมูลหลักฐานมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๑. พระสมุห์ติวานนท ์ วิริยธมฺโม  ประธานกรรมการ 
 ๒. พระสุรินทร์  สุธีโร   รองประธานกรรมการ 
 ๓. พระมนตรี  ปุญฺญกุสโล   กรรมการ 
 ๔. พระณรงค์ศักดิ ์ ฐานสิริ    กรรมการ 
 ๕. นายนพรัตน์  บุญตัน    กรรมการ 
 ๖. พระสันติ  สนฺตจิตโต   กรรมการ 

๗. พระสมบูรณ ์  สมปุณฺโณ   กรรมการ 
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๘. พระวันชัย  ชยชโย    กรรมการ 
๙. นางสาวพิมพิไลย์ ปาละกวงค์ ณ อยุธยา  กรรมการ 
๑๐. นางสาวลัดดา   แซ่เฒ่า    กรรมการ 
๑๑. นายเจษฎาภรณ์ ทาค าวงศ ์   กรรมการ 
๑๒. นางสาวศิริพร ร่มต้นนุ่น   กรรมการ 
๑๓. นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต  กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. พระวันชัย  ชยชโย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 หน้าที ่ ๑. จัดท า จัดหา รวบรวม เอกสารหลักฐานจากฝ่าย/หมวด/งานที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานด้าน 
ผู้เรียน มาตรฐานที่ ๑,๓ 

 ๒. น าเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านั้นแยกตามมาตรฐานคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ไว้ในห้องที่จัดเตรียม 
ไว้ เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นแก่คณะกรรมการประเมิน ให้เรียบร้อย 

 ๓. ดูแล อ านวยความสะดวกน าเสนอสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านผู้เรียนแก่กรรมการประเมิน 

๓. คณะกรรมการรวบรวมจัดท าเครื่องมือข้อมูลหลักฐานมาตรฐานด้านผู้บริหาร 
  ๑. พระปลัดเสาร์ค า สุภภาโส   ประธานกรรมการ 
  ๒. พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  รองประธานกรรมการ 
  ๓. พระทนงวุฒิ  อชิโต   กรรมการ 
  ๔. นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  กรรมการ 
  ๕. นางสาวลัดดา  แซ่เฒ่า   กรรมการ 
  ๖. นางทิพวิมล  วรรณชัย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. จัดท า จัดหา รวบรวม เอกสารหลักฐานจากฝ่าย/หมวด/งานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านผู้บริหาร  
มาตรฐานที่ ๒,๔ 

๒. น าเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านั้นแยกตามมาตรฐานคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ไว้ในห้องที่จัดเตรียมไว้ เพ่ือความ
สะดวกต่อการสืบค้นแก่คณะกรรมการประเมิน ให้เรียบร้อย 

๓. ดูแลอ านวยความสะดวกน าเสนอสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านผู้เรียนแก่คณะกรรมการ  ประเมิน 

๔. คณะกรรมการรวบรวมจัดท าเครื่องมือข้อมูลหลักฐานมาตรฐานด้านครู 
 ๑. พระปลัดเสาร์ค า สุภภาโส   ประธานกรรมการ 
 ๒. พระทนงวุฒิ  อชิโต   รองประธานกรรมการ 
 ๓. พระมหาสมพงษ ์ สมว โส   กรรมการ 
 ๔. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  กรรมการ 
 ๕. นายบุญเลิศ  ตระกูลรุ่งอ าไพ  กรรมการ 

๖. พระวีระชาติ  วีรชาโต   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดท า จัดหา รวบรวมเอกสารหลักฐานจากฝ่าย/หมวด/งานที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานด้านครู มาตรฐานที่ ๒ 
๒. น าเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านั้นแยกตามมาตรฐานคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ไว้ในห้องที่จัดเตรียมไว้ เพ่ือความ
สะดวกต่อการสืบค้นแก่คณะกรรมการประเมิน ให้เรียบร้อย 

 ๓. ดูแล อ านวยความสะดวก น าเสนอสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านครูแก่กรรมการประเมิน 
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๕. คณะกรรมการรวบรวมจัดท าเครื่องมือข้อมูลหลักฐานมาตรฐานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๑. พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม  ประธานกรรมการ 
 ๒. พระทนงวุฒิ  อชิโต   รองประธานกรรมการ 
 ๓. พระสุรชัย  มหาวิริโย  กรรมการ 
 ๔. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  กรรมการ 
 ๕. นายบุญเลิศ  ตระกูลรุ่งอ าไพ  กรรมการ 

๖. นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดท า จัดหา รวบรวมเอกสารหลักฐานจากฝ่าย/หมวด/งานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มาตรฐานที่ ๓ 

๒. น าเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านั้นแยกตามมาตรฐานคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ไว้ในห้องที่จัดเตรียมไว้ เพ่ือความ
สะดวกต่อการสืบค้นแก่คณะกรรมการประเมิน ให้เรียบร้อย 

 ๓. ดูแล อ านวยความสะดวก น าเสนอสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านครูแก่กรรมการประเมิน 

๖. คณะกรรมการรวบรวมจัดท าเครื่องมือข้อมูลหลักฐานมาตรฐานด้านอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม 
 ๑. พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม  ประธานกรรมการ 
 ๒. พระปลัดเสาร์ค า สุภภาโส   รองประธานกรรมการ 
 ๓. พระวีระชาติ  วีรชาโต   กรรมการ 
 ๔. พระมนตรี  ปุญญกุสโล  กรรมการ 
 ๕. นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท ์  กรรมการ 

๖. พระวันชัย  ชยชโย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.จัดท า จัดหา รวบรวมเอกสารหลักฐานจากฝ่าย/หมวด/งานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านอัตลักษณ์และ
มาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ ๒,๔ 

๒.น าเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านั้นแยกตามมาตรฐานคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ไว้ในห้องที่จัดเตรียมไว้ เพ่ือความ
สะดวกต่อการสืบค้นแก่คณะกรรมการประเมิน ให้เรียบร้อย 

 ๓.ดูแล อ านวยความสะดวก น าเสนอสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านครูแก่กรรมการประเมิน 

๗.คณะกรรมการรวบรวมจัดท าเครื่องมือข้อมูลหลักฐานด้านแผนกธรรม-บาลี 
 ๑. พระมหาประพัฒน์ ปิยธมฺโม   ประธานกรรมการ 
 ๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต   รองประธานกรรมการ 
 ๓. พระมหาเนติวุฒิ เนติวุฑฺโฒ  กรรมการ 
 ๔. พระมหาพุทธิพงษ ์ วรว โส   กรรมการ 
 ๕. พระมหาธีรศักดิ์ อาทโร   กรรมการ 
 ๖. นายสาธิต  ชนะวรรณชน  กรรมการ 
 ๗. นายภูชิสส์ไชย บงกชผ่องอ าไผ  กรรมการ 
 ๘. พระมหาสมพงศ ์ สมว โส   กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. พระวันชัย  ชยชโย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. จัดท า จัดหา รวบรวม เอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน การเรียนการสอนแผนกธรรม บาลี ประกอบการ
ประเมิน  
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  ๒. น าเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านั้น จัดเป็นระบบ แยกประเภทหรือเข้าแฟ้ม ไว้ในห้องที่จัดเตรียมไว้ เพ่ือ
ความสะดวกต่อการสืบค้นแก่คณะกรรมการประเมิน ให้เรียบร้อย 

 ๓. ดูแล อ านวยความสะดวกน าเสนอสถิติข้อมูลแผนกธรรม-บาลี แก่กรรมการประเมิน 

๘. คณะกรรมการประมวลผลและรายงานการประเมินตนเอง 
 ๑. พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์   ประธานกรรมการ 
 ๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต   รองประธานกรรมการ 
 ๓. พระปลัดเสาร์ค า สุภภาโส   กรรมการ 

๔. พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  กรรมการ 
 ๕. พระวีระชาติ  วีรชาโต   กรรมการ 
 ๖. นางสาวศิริพร  ร่มต้นนุ่น  กรรมการ 
 ๗. นางทิพวิมล  วรรณชัย  กรรมการ 
 ๘. พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม  กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. พระวันชัย  ชยชโย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่คณะกรรมการมาตรฐานทั้ง ๓ ด้าน รวบรวมเป็นรูปเล่ม 
๒. ประมวลผล สรุปอภิปรายผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้เรียบร้อย 
๓. จัดท ารายงานการประเมินตนเองเป็นรูปเล่ม เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่ ๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

     
(พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์) 

ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
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ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  

ที่ พช. ๒๕๖๒ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
๑. พระเทพโกศล     ท่ีปรึกษา 
๒. พระวิมลมุน ี     ท่ีปรึกษา 
๓. พระครูประกาศธรรมานุยุต   ท่ีปรึกษา 
๔. พระปลัดเสาร์ค า สุภภาโส   ท่ีปรึกษา 
๕. พระมหาประกฤษ์ มหาวีโร  กรรมการ 
๖. พระมหาสมพงษ์ สมว โส   กรรมการ 
๗. พระอนุชิต อธิปญฺโญ   กรรมการ 
๘. พระสุรินทร์ สุธีโร     กรรมการ 
๙. พระวันชัย ชยชโย     กรรมการ 
๑๐. พระสันติ สนฺตจิตฺโต    กรรมการ 
๑๑. พระมนตรี ปุญฺญกุสโล   กรรมการ 
๑๒. พระสมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ    กรรมการ 
๑๓. พระณรงค์ศักดิ์ ฐานสิริ    กรรมการ 
๑๔. พระสุพอเลิศ สุภคฺโค    กรรมการ 
๑๕. พระวีระชาติ วีรชาโต    กรรมการ 
๑๖. พระสุชาติ สุชาตธมฺโม   กรรมการ 
๑๗. นางทิพวิมล วรรณชัย    กรรมการ 
๑๘. นางสาวศิริพร ร่มต้นนุ่น    กรรมการ 
๑๙. นางสาวพิมพิไลย์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
๒๐. นายเดชา เมธีวัฒนากุล   กรรมการ 
๒๑. นายฐาปนา ภัทรเมธีนนท์   กรรมการ 
๒๒. นางสาวสิริกร สามะบุตร   กรรมการ 
๒๓. นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต  กรรมการ 
๒๔. นางสาวลัดดา แซ่เฒ่า   กรรมการ 
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๒๕. นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  กรรมการ 
๒๖. นายก าธร กระจ่างกิจใจชุ่ม  กรรมการ 
๒๗. นายนพรัตน์ บุญตัน   กรรมการ 
๒๘. พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม  กรรมการและเลขานุการ 

 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
(๔) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๕) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๗) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดีและบรรลุวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนต่อไป 
 

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที ่๓๐ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันท่ี ๓๐ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 
 

 

(พระวิมลมุนี) 

ผู้จัดการ 

โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีมติเห็นชอบในรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ท่ีได้สรุปผล
การด าเนินงานของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา และจัดท าเป็นรายงานประจ าปี เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณา และส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

๑. พัฒนาระบบบริหารโดยใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือและท าอย่างต่อเนื่อง 
๒. พัฒนาครู ให้มีความเชี่ยวชาญในการสอน และส่งเสริมนักเรียนให้มีการพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
๓. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียนอย่างโดดเด่น เป็นท่ียอมรับ

ของสังคม 
๔. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย 
๕. ใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน  และสถานท่ีใกล้เคียงให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
เห็นชอบให้น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

และให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นไป 
 
 

 
( พระเทพโกศล ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
๓๐/๐๕/๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 


