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สารสนเทศโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  

ปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 
 

จัดท าโดย 

คณะกรรมการบริหาร 

 

สังกัด กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ 

   กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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สารสนเทศและการจัดระบบการบริหาร 
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ค าขวัญของโรงเรียน 
“การศึกษาดี   มีระเบียบวินัย  ใจยึดมั่นคุณธรรม  น าพัฒนาสังคม  นิยม

ประชาธิปไตย” 
ปรัชญาของโรงเรียน 

“จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺปายะ  ฯเปฯ  เทเสถ  
ภิกฺขเว  ธมฺม ”   
    ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไป  จงแสดงธรรม  เพื่อประโยชน์  
ความสุขแก่ชนหมู่มาก  เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเถิด 
วิสัยทัศน์  

มุ่งผลิตนักเรียนให้มีความรู้มีทักษะพระปริยัติธรรมและสามัญศึกษา มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นศาสนทายาทเผยแผ่
พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง 
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สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ  สุวณฺณโชโต ปธ.๗) 

อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร 

พระมหาเถระผู้สถาปนาโครงการพระธรรมจารกิ และยังอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์” 
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พระเทพโกศล  
(สังวาลย์ พรหมฺวณโฺณ,ปธ.๖,M.A,ศศ.ด,พธ.ด,ศน.ด,กศ.ด) 

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 



สารสนเทศโรงเรียนสมเด็จพระพทุธชินวงศ์ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐    5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระวิมลมุนี (นนทพันธ์  ปภสฺสโร,ปธ.๕,ปว.ค,พธ.บ,ศษ.ม) 

ผู้จัดการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ (ธงชัย  ปุญฺญชโย,นธ.เอก,ศษ.บ,กศ.ม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 



สารสนเทศโรงเรียนสมเด็จพระพทุธชินวงศ์ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐    7 
 

ค าปรารภ 

 การพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามเปูาหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ เน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติ คือ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพ

ปัญหา ความตอ้งการ และให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกัน

ระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษาจะต้องมีการระดมสมอง

ในการวิเคราะหส์ภาพภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ขอ้สรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่เป็นผู้ให้บริการและสอดคล้องกับความ

ปรารถนาของผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องกับการรับบริการทางการศกึษา 

 กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๓ ใน

ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ ที่ว่าให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยด าเนินการดังตอ่ไปนี ้(๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

 การจัดท าระบบบริหารและสารสนเทศประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  โดยเฉพาะ

การเตรยีมเอกสาร แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณของทุกปี ถือเป็นคู่มือส าคัญในการบริหารงาน

ของสถานศึกษาตลอดจนบุคลากรทุกฝาุยของโรงเรียน ในการที่จะเป็นแนวทางการบริหารงานของโรงเรียน

ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการศึกษาสภาพปัญหา

และความต้องการที่จ าเป็นอย่างเป็นระบบ และความส าเร็จของการพัฒนาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 ส าหรับสารสนเทศปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนจากชุมชน 

ผูป้กครอง ครูบุคลากรทุกท่านเป็นอย่างด ีขออนุโมทนาทุกท่านที่มีสว่นท าให้สารสนเทศเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์

และเสนอต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

  (พระวมิลมุนี) 

            ผู้จัดการ 

       โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
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ค าน า 

 กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๓ ใน

ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ ที่ว่าให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยด าเนินการดังตอ่ไปนี ้(๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  เป็นสถานศึกษาที่มีเปูาหมายในการมุ่งพัฒนาผู้เรียนซึ่ง

เป็นพระภิกษุ สามเณร ให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ ประพฤติตนตามหลักพระธรรมวินัย เป็นศาสน

ทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนา ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า  “ มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา ส่งเสริมพัฒนาบริหารการจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนเป็นศาสนทายาทที่ดีในการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง” 

 การจัดท าสารสนเทศของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต้อง

ขอขอบคุณ อนุโมทนากับคณะครู บุคลากร ทุกรูป/คนที่มีส่วนร่วมและเอื้อเฟื้อข้อมูล โดยเฉพาะฝุาย

บริหารวิชาการที่เป็นผู้รวบรวมจัดท ารูปเล่มจนกระทั้งเสร็จสมบูรณ์ได้เป็นข้อมูลน าเสนอคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลสารสนเทศประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เล่มนี้ จะเป็น

ประโยชน์ตอ่การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 

                                                                                                                                    

 
(พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์) 

          ผูอ้ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนสมเด็จพระพทุธชินวงศ์ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐    9 
 

สารบัญ 

           หน้า 

ค าปรารภ           

ค าน า            

สารบัญ  

ส่วนที่ ๑ สารสนเทศโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 ความเป็นมาและความส าคัญ       ๑ 

 สถานที่ตั้ง         ๒ 

 ข้อมูลพื้นฐาน         ๒ 

 ข้อมูลดา้นการบริหาร        ๓ 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผา่นมา       ๑๘ 

  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีท่ีผ่านมา      ๒๕ 

  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง     ๒๖ 

  ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศกึษา    ๓๑ 

  ข้อมูลนักเรียนปีการศกึษา ๒๕๕๗-๒๕๖๑     ๓๓ 

 รายงานผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๐ ๓๓ 

 รายงานผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ ๓๕ 

 ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษา ปีการศกึษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ๓๗ 

ส่วนที่ ๒ ขอบข่ายภาระงานการบริหารโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

  
 

ภาคผนวก           
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สว่นท่ี ๑ 

ภาพรวมสถานศึกษา 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศต์ั้งอยู่ วัดศรโีสดา เลขที่ ๑๗ หมู่ ๒  ถนนศรีวิชัย  ต าบลสุเทพ  อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณหมู่บ้านน้ าตกห้วยแก้ว  เชิงดอยสุเทพ  บนเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตาราง

วา อาณาเขตของโรงเรียนมีดังนี ้

ทิศเหนอื   ติดล าหว้ยน้ าขุน่    

ทิศใต้    ติดหมู่บ้านหว้ยแก้ว 

ทิศตะวันออก   ติดถนนขึน้ดอยสุเทพ (อนุสาวรยี์ครูบาศรวีิชัย)  

ทิศตะวันตก   ติดอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

 วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ก่อสร้างโดยครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาหรือครูบา

ศีลธรรม ได้รับการจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่นครเชียงใหม่ เพราะเป็นจุดลงจอบแรกของการขุดถนนขึ้น

ดอยสุเทพ โดยมีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้น ได้ลงจอบแรกเป็นปฐมฤกษ์ วันที่ ๙ 

พฤศจิกายน ๒๔๗๗ ระหว่างการสร้างถนน ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยได้สร้างวัดขึ้นควบคู่กันไป ๔ วัดโดยตั้ง

ชื่อให้มีความหมายเกี่ยวโยงถึงขั้นคุณภาพที่ผู้ปฏิบัติธรรมพึงบรรลุได้คือมรรค ผล นิพพาน เทียบพระ

อริยบุคคลในพระพุทธศาสนา ๔ ช้ัน วัดแรกที่สร้างคือ  วัดโสดาบัน ต่อไปอีก ๔ กิโลเมตรสร้างวัด

สกิทาคามี ถัดไปอีกเรียก วัดอนาคามี ล าดับสุดท้ายบนยอดดอยสร้างอีกวัดเรียก วัดอรหันต์  วัดโสดาบัน 

ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดศรีโสดา ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานว่าเปลี่ยนสมัยใดน่าจะอยู่ช่วง พ.ศ.๒๔๘๔-๒๕๐๙ 

สมัย ครูบาเสาร์ นารโท เป็นเจ้าอาวาส สาเหตุที่เติมค าว่า ศรี สันนิษฐานว่ามาจากชื่อ ครูบาเจ้าศรีวิชัย 

เพื่อเป็นอนุสรณ์ ยกย่องเชดิชู ร าลึกคุณูปการที่ท่านสร้างวัด 

 วัดศรีโสดา ได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ยก ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ช้ันตรี ชนิดสามัญ 

ตั้งแตว่ันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ (เล่ม

ที่ ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง หนา้ ๓๙๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ) 

 

๒. ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ตั้งอยู่ วัดศรีโสดา (พระอารามหลวง)      เลขที่ ๑๗หมู่ 

๒ถนน ศรีวิชัย ต าบล สุเทพ  อ าเภอ เมือง  จังหวัด เชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๐๐ โทรศัพท์  ๐-

๕๓๒๒-๓๖๓๖ , ๐-๕๓๘๙-๒๙๐๖ โทรสาร ๐-๕๓๘๙๒-๗๖๔ 

e-mail : somdej๑๐๒@gmail.com    website http://www.somdej.ac.th 
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สังกัด     ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา ๓๔ 

เปิดสอนตั้งแต่  ระดับมัธยมศกึษาปีที่ ๑ ถึง ระดับมัธยมศกึษาปีที่  ๖ 

 

มีเขตพื้นที่ติดต่อ 

ทศิเหนือ ติดล าหว้ยน้ าขุน่ 

ทศิใต้  ติดหมู่บ้านหว้ยแก้ว 

ทศิตะวันออก ติดถนนขึน้ดอยสุเทพ (อนุสาวรยี์ครูบาศรวีิชัย) 

ทศิตะวันตก ติดอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

 

๓. ข้อมูลด้านการบรหิาร 

ชื่อ-สกุลผู้จัดการ พระวมิลมุน ี(พระมหานนทพันธ์  ปภสฺสโร) 

ต าแหน่ง ผูจ้ัดการวุฒกิารศึกษา  น.ธ. เอก , ปธ.๕ , ปว.ค. , พธ.บ , ศษ.ม. 

ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรยีนน้ีตั้งแต่วันท่ี ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๒ - จนถึงปัจจุบัน 

 

ชื่อ-สกุลผู้อ านวยการ  พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ ( พระธงชัย ปุญฺญชโย, นว่มบุญลือ) 

ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการวุฒกิารศึกษา น.ธ. เอก , ศษ.บ , กศ.ม. 

ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรยีนน้ีตั้งแต่วันท่ี ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๒ - จนถึงปัจจุบัน 

รองผู้อ านวยการ ๓ รูป / ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ๑ รูป 

 

๔. คณะกรรมการบรหิาร 

๑. พระครูประกาศธรรมานุยุต  ต าแหนง่ รองผูอ้ านวยการอายุ ๖๓ ปีวัน/เดือน/ปีเกิด ๒๗    

ธันวาคม  ๒๔๙๘    สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ   ไทย  วุฒิการศกึษา น.ธ.เอก , พธ.บ.,กศ.ม. 

วิชาเอกบริหารการศกึษา สังกัดวัดศรโีสดา พระอารามหลวง ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่  

จังหวัด เชยีงใหม่  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี) ๑๒   มีนาคมพ.ศ.๒๕๔๗ต าแหน่ง (พระ

สังฆาธิการ) ผูช่้วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 

๒. พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส ต าแหนง่ รองผูอ้ านวยการฝุายบริหารบุคคล ๓๔ ปี วัน/เดือน/ปี

เกิด ๗ มกราคม ๒๕๒๗ สัญชาติไทย เชือ้ชาติ   ไทย  วุฒิการศกึษา น.ธ.เอก, ศน.บ. วิชาเอก

บริหารการศกึษา สังกัดวัดศรโีสดา พระอารามหลวง  ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมอืง  จังหวัด-

เชยีงใหม่ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี)  ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ จากโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธ

ชินวงศ์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ต าแหน่ง (พระสังฆาธิการ) ผู้ช่วยเจา้อาวาสพระ

อารามหลวง 
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๓. พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝุายบริหารวิชาการ อายุ    ๓๕   ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด ๑๖ มีนาคม  ๒๕๒๖ สัญชาติไทย เชื้อชาติ   ไทย  วุฒิการศกึษา น.ธ.เอก, พธ.บ. 

วิชาเอกการสอนสังคมศกึษาสังกัดวัดศรโีสดา พระอารามหลวง    ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมอืง

เชยีงใหม่จังหวัด เชยีงใหม่    ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี)  ๙  พฤษภาคม ๒๕๕๔ จาก

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

๔. พระมหาสมพงษ์ สมว โส    ต าแหน่ง    ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   อายุ ๒๘ ปีวัน/เดือน/ปีเกิด  ๑ 

มกราคม ๒๕๓๓  สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย วุฒิการศึกษา    ปธ.๕  น.ธ.เอก,พธ.บ. วิชาเอก  

ภาษาอังกฤษ  สังกัดวัด ศรีโสดา พระอารามหลวง ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่    จังหวัด 

เชียงใหม่  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี)   ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๘ จากโรงเรียนสมเด็จพระ

พุทธชินวงศ ์อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่  

 

๕. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

วัดศรีโสดา  เป็นที่ตั้งส านักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค  เพื่อการเผยแพร่

พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร การจัดการศึกษาแต่ เดิมด าเนินก าร ณ วัด เบญจมบพิตร 

กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นต้นมา  ถือก าเนิดจากโครงการพระธรรมจาริก  โดยภายหลัง

จากการที่เยาวชนชาวเขา ๑๒คน ขอบรรพชาเป็นสามเณรและศึกษาภาษาไทยที่วัดเบญจมบพิตร  ส าหรับ

เป็นแนวทางการศกึษาพระปริยัติธรรม  ผลจากการรื้อฟื้นภาษาไทยท าให้สามเณรชาวเขา สามารถสอบได้

นักธรรมช้ันตรี ,โท,เอก  ในเวลาตอ่มา วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓ พระธรรมกิตติโสภณ (สุวรรณ   

สุวณฺณโชโต , ป.ธ.๗  ต่อมา คือ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์)  พร้อมด้วยข้าราชการ  กรมประชาสงเคราะห ์ 

ได้ท าบุญทอดกฐินและเปิดปูาย  “ศูนย์อบรมพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรชาวเขา”  เพื่อเป็นศูนย์

ด าเนนิงานด้านการศึกษา  เผยแผ่ พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขา มีพระครูสิรธิรรมจารี  เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา 

รับสนองนโยบายตามวัตถุประสงค์ 

 พุทธศักราช  ๒๕๑๔ จัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่(ชาวเขา)วัดศรีโสดา ในขณะนั้น  หลักสูตรการศึกษา

นอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จัดการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับใช้ประกอบการศึกษาพระปริยัติ

ธรรมแผนกธรรม  ต่อมาเปิดสอนช้ันบาลีไวยากรณ์ ถึง ป .ธ.๓ ที่วัดช่างเคี่ยน  ใช้ครูสอนจากวัดเบญจม

บพิตร ผู้ที่สอบผ่านและต้องการศึกษาช้ันที่สูงขึ้น  ให้ไปศึกษาต่อที่วัดเบญจมบพิตรและวัดปากน้ า   

กรุงเทพฯ   ปรากฏว่าท าใหเ้ยาวชนชาวเขานยิมเข้ามาบวชเรียนจ านวนมาก 

พุทธศักราช  ๒๕๓๒  เปิดท าการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ต่อมา

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

๒๕๓๓ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ด าเนินการแบบศึกษา

สงเคราะห์   ประเภทอยู่ประจ า  สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ปีแรก
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เปิดรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๕๙ รูป  ท าให้เยาวชนชาวเขานิยมเข้ามาบวชเรียนจ านวน

มาก  จนต้องขยายและได้รับอนุญาต จัดการเรียนการสอนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  วันที่ ๑ 

มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตามหนังสือที่ ศธ. (ศน.) ๐๔๐๔/ ๖๑๔๐ โดยมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รุ่น

แรกจ านวน ๗ รูป  

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  มีลักษณะเฉพาะ คือรับเด็ก เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

ซึ่งเป็นกุลบุตรชาวไทยภูเขา  เช่น  กะเหรี่ยง  แม้ว  เย้า  มูเซอ อีก้อ ลีซอ ถิ่น ขมุ เป็นต้น ที่อาศัยอยู่บน

พื้นที่สูงในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ  ภาคกลางบางส่วน   ตามโครงการพระธรรมจาริก  สนับสนุน

ส่งเสริม  เยาวชนชาวเขา ใหม้ีโอกาสศกึษาพระปริยัติธรรม  ด าเนินการแบบศึกษาสงเคราะห์ ไม่เสียค่าเล่า

เรียน มุ่งผลิตนักเรียน ให้มีความรู้  ความสามารถ  คุณธรรมจริยธรรม สมณสัญญา สู่คุณภาพชีวิตที่ดี 

เป็นศาสนทายาทที่สามารถสืบทอด เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารบนพื้นที่สูง  ตามโครงการพระ

ธรรมจาริกได้  

 

โดยมีผู้อ านวยการท าหน้าที่บริหารโรงเรียนดังต่อไปน้ี 

๑. พระครูพิพธิธรรมพิจารย์   เป็นอาจารย์ใหญ่  (ปีการศึกษา ๒๕๓๓-๒๕๓๖) 

 ๒. พระครูสุตกิจจานุกูล (เสงี่ยม  ธีรปญฺโญ) เป็นผู้อ านวยการ (ปีการศึกษา ๒๕๔๐-๒๕๔๗) 

 ๓. พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (นนทพันธ์ ปภสฺสโร) เป็นผู้อ านวยการ(ปีการศึกษา ๒๕๔๗-

๒๕๕๒) 

 ๔. พระครูปลัดธงชัย  ปุญฺญชโย เป็นผู้อ านวยการ (ปีการศึกษา ๒๕๕๒-ปัจจุบัน) 

* ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูธวัชชัยสังฆ

พิทักษ์  

  

ค าขวัญโรงเรียน 

การศกึษาดี  มีระเบียบวินัย  ใจยึดมั่นคุณธรรม  น าพัฒนาสังคม  นยิมประชาธิปไตย 

 

ปรัชญาของโรงเรยีน 

“จรถ ภิกฺขเว จารกิ  พหุชนหติาย พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺปายะ  ฯเปฯ  เทเสถ  ภิกฺขเว  ธมฺม ” 

ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไป  จงแสดงธรรม  เพื่อประโยชน์  ความสุขแก่ชนหมู่มาก  

เพื่ออนุเคราะหช์าวโลกเถิด 
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วิสัยทัศน์ (VISION) 

“ มุ่งพัฒนานักเรียนให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาบริหารการจัดการศึกษา

จัดการเรยีนการสอนเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ มีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

นักเรียนเป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง” 

 

พันธกิจ (MISSION) 

       ๑. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง 

       ๒. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศกึษาอย่างมีสว่นร่วม 

       ๓. ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

       ๔. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) 

       ๑. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง 

       ๒. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศกึษาอย่างมีสว่นร่วม 

๒.๑ ด้านครู/บุคลากร 

๒.๒ ด้านการบริหารสถานศกึษาอย่างมีสว่นร่วม 

       ๓. ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

๓.๑ ผู้เรยีนมีความใฝ่เรยีน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

๓.๒ ผู้เรยีนมีกระบวนการคดิ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

๓.๓ ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๓.๔ ผู้เรยีนมีทักษะและกระบวนการท างาน 

       ๔. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ข้อ ๑. ส่งเสริมนักเรียนใหเ้ป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง 

กลยุทธ์ข้อ ๒. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศกึษาอย่างมสี่วนรว่ม 

กลยุทธ์ข้อ ๓. ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ข้อ ๔. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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โครงสร้างการบรหิารงานโรงเรียนสมเด็จพระพทุธชินวงศ์ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

พระเทพโกศล 

ผู้รับใบอนุญาต 

-งานแผนงานบริหารวชิาการ 
- งานบริหารหลักสูตร 
- งานพัฒนาการเรียนการสอน 
- งานทะเบียน  วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

- งานกลุม่สาระการเรียนรู ้
- งานนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา 

- งานห้องสมุดแหล่งการเรียนรู ้
- งานเลขานุการคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรและงานวชิาการ

สถานศึกษา 
- งานจัดท าส ามะโนนักเรียน 

- งานการรับและโอนยา้ยนักเรียน 

-  งานเลขานุการคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
-  งานประกันคุณภาพ มาตรฐานด้าน 

    กระบวนการและปัจจัยทุกตัวบ่งชี ้
- งานนเิทศ  แนะแนวการศึกษา 

- งานบริการสารสนเทศวชิาการ 
- งานตดิตามประเมินผลวชิาการ 
- งานมาตรฐานด้านผลผลิตทุกตัวบ่งช้ี 

- งานอื่นๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

-งานแผนงานบริหารทั่วไป 

- งานโภชนาการ 

- งานปกครอง 

- งานกรรมการและกจิกรรม   

    นักเรียน 

- งานประจ าชั้นเรียน 

- งานระดับคุณภาพการเรียนรู ้

- งานศาสนพธิี  ศาสนปฏิบัติ 

- งานบริการสารสนเทศ 

   ประชาสัมพันธ ์

- งานตดิตาม ประเมนิผลบริหาร 

   ทั่วไป 

- งานอื่นๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

 
 
 
 
 

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

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

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

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

 
 
 
 
 

พระวิมลมุนี 

ผู้จัดการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พระครูธวัชชยัสังฆพิทักษ ์

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

พระสมุห์ตวิานนท์ วริิยธมฺโม 

รองผู้อ านวยการฝุายบริหารวิชาการ 

 

พระอนุชิต  อธิปญฺโญ 

หัวหน้างานบประมาณ 
พระมหาสมพงษ์  สมว โส 

ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝุายบริหารทั่วไป 

พระปลัดเสาร์ค า สุภภาโส 

รองผูอ้ านวยการฝุายบรหิารบุคคล 
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ข้อมูลนักเรยีน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศกึษาที่รายงาน) 

 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิน้ ๓๔๑  รูป 

 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิน้ ๓๔๑  จ าแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรยีน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๓ ๗๔ - ๗๔ ๒๔.๖๗ 

ม.๒ ๓ ๘๖ - ๘๖ ๒๘.๖๗ 

ม.๓ ๓ ๕๙ - ๕๙ ๑๙.๖๗ 

รวม ๙ ๒๑๙ - ๒๑๙  

ม.๔ ๒ ๕๐ - ๕๐ ๒๕ 

ม.๕ ๒ ๓๕ - ๓๕ ๑๗.๕๐ 

ม.๖ ๒ ๓๗ - ๓๗ ๑๘.๕๐ 

รวม ๖ ๑๒๒ - ๑๒๒  

รวมทั้งหมด ๑๕ ๓๔๑ - ๓๔๑  

  

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.....-............... 

๗. จ านวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนา..........-..............รูป คิดเปน็ร้อยละ.........-................ 

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

๙. จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ ......-.............................รูป  คิดเปน็ร้อยละ......-................. 

๑๐. จ านวนนักเรียนต่างชาติ  ๒  รูป  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๖ 

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

๑๒. สถิตขิาดเรียนต่อเดือน ปีการศกึษาที่ผ่านมา.......๕........รูปคิดเปน็ร้อยละ....๑.๕............. 

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

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

ม.๖  จ านวน ๓๐ รูป  คิดเป็นร้อยละ   ๘๑.๐๙  อัตราส่วนนักเรียน : ครู   ๒๐: ๑ 
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๑๕. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศลิปะ ดนตรี นาฏศลิป์ วรรณคดี และนันทนาการ  ตามสมณวิสัย 

ที่โรงเรียนก าหนด  ๓๓๘  รูป  คิดเป็นรอ้ยละ  ๙๙.๑๒ 

๑๖. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดขีองพ่อแม่ ผูป้กครอง และเจ้าอาวาส ๓๓๘ รูป คิดเป็นรอ้ย

ละ  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 านวนนักเรียนที่ผา่นเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนด

ในหลักสูตรของโรงเรียนคิดเป็นรอ้ยละ ๙๙.๑๒ 

๒๒. จ านวนนักเรียนที่ผา่นการสอบสนามหลวง แผนกธรรม และสนามหลวง แผนกบาลี  ของโรงเรียน 

๑๑๔  รูป   คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ 

 

๓. ข้อมลูครูบุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อายุ 
วุฒกิารศึกษา 

สาขาวิชาเอก ต าแหนง่ 
วัน /เดอืน/ปี 

ท่ีแต่งต้ัง ทางโลก ทางธรรม 

๑ พระเทพโกศล ๘๓ M.A. ป.ธ.๖ ประวัตศิาสตร์และโบราณคด ี ผู้รับใบอนุญาต ๑ ต.ค. ๓๓ 

๒ พระวิมลมุน ี ๕๒ ศษ.ม. ป.ธ.๕ บริหารอาชีวศกึษา ผู้จัดการ ๑๖ ส.ค. ๓๖ 

๓ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ ๕๒ กศ.ม. น.ธ.เอก บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ ๑๖ พ.ค. ๓๓ 

๔ พระครูประกาศธรรมานุยุต ๖๓ กศ.ม. น.ธ.เอก บริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการ ๑๖ ส.ค. ๓๖ 

๕ พระปลัดเสารค์ า สุภภาโส ๓๔ ศน.บ. น.ธ. เอก บริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการ ก าลังด าเนนิการ 

๖ พระสมุห์ติวานท์ วิริธมฺโม ๓๕ พธ.บ. น.ธ. เอก การสอนสังคมศึกษา รองผู้อ านวยการ ก าลังด าเนนิการ 

 

๓.๑ ข้อมูลครูและบุคลากร 

 ครูประจ า 

ที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อายุ 
วุฒิการศกึษา 

สาขาวิชาเอก ต าแหนง่ 
วัน /เดือน/ปี 

ที่แต่งตัง้ ทางโลก ทางธรรม 

๑ พระสุรนิทร์สุธีโร ๓๙ ค.บ. น.ธ. เอก การศึกษานอกระบบ ครู ๑๒ พ.ค. ๔๗ 

๒ พระทนงวุฒิอชิโต ๕๕ ศศ.บ. น.ธ. เอก ภาษาอังกฤษ ครู ๑  พ.ย. ๔๒ 

๓ นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน ๒๖ ค.บ. - คณิตศาสตร์ ครู ๑ ก.พ. ๖๐ 

๔ นายฐาปนา ภัทรเมธีนนท ์ ๔๑ ศศ.บ. นธ.เอก วิทยาศาสตร์(การสอนมัธยม) ครู ๑ต.ค.๕๘ 

๕ นายเดชาเมธีวัฒนากุล ๔๖ ศษ.ม. น.ธ. เอก บรหิารการศึกษา ครู ๒๐ พ.ย.๓๙ 

๖ นางทิพวิมลวรรณชัย ๔๖ ศษ.ม. ธ.ศ.โท การสอนภาษาไทย ครู ๑๒ มี.ค.๔๗ 
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๗ น.ส.พิมพิไลยป์าละกวงศ์ณอยุธยา ๕๓ ค.บ. ธ.ศ.ตรี อุตสหกรรมศิลป ์ ครู ๑๒ มี.ค.๔๗ 

๘ นางสาวลัดดา แซ่ฒ่า ๒๖ ค.บ. - วิทยาศาสตร์ ครู ๑ ต.ค. ๕๙ 

๙ นางสาวศิริพรร่มต้นนุ่น ๔๔ ค.บ. ธ.ศ.โท ภาษาไทย ครู ๑๒ มี.ค.๔๗ 

๑๐ นายนพรัตน์  บุญตัน ๓๐ พธ.บ. น.ธ. เอก การสอนพระพุทธศาสนา ครู ก าลังด าเนินการ 

๑๑ พระมนตร ี ปุญฺญกสุโล ๓๔ พธ.บ. น.ธ. เอก การสอนพระพุทธศาสนา ครู ๑๗ ก.ย.๕๖ 

๑๒ นางสาวสิริกรสามะบุตร ๓๗ ศป.บ. ธ.ศ.ตรี พัฒนาชุมชนฯ ครู ๑ พ.ค.๔๗(รร.) 

๑๓ นายบุญเลิศ  ตระกูลรุง่อ าไพ ๓๕ พธ.บ. น.ธ. เอก สังคมสงเคราะห ์ ครู ๑๙ พ.ค.๔๘(รร.) 

๑๔ นางสาวเพญ็ผกา ชัยพกิุสิต ๓๐ วท.บ. - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ครู ๙ พ.ค.๕๔ 

๑๕ นายสุรชัย   เมฆสวรรค์บ ารุง ๒๙ พธ.บ น.ธ.เอก การสอนพระพุทธศาสนา ครู ก าลังด าเนินการ 

๑๖ พระสันติ สนฺติจิตฺโต ๒๖ รป.บ. น.ธ.เอก รัฐประสาศานศาสร์ ครู ๒๘ มิ.ย. ๕๗ 

๑๗ พระวันชัย ชยชโย ๒๕ รป.บ น.ธ.เอก รัฐประสาศานศาสร์ ครู ๒๗ พ.ค. ๕๗ 

๑๘ พระอนุชิต อธิปญฺโญ ๒๗ พธ.บ. น.ธ.เอก, พุทธปรัชญา ครู ก าลังด าเนินการ 

๑๙ พระสุชาติ สุชาตธฺโม ๒๔ พธ.บ. น.ธ.เอก ภาษาอังกฤษ ครู ก าลังด าเนินการ 

 

จ านวนครูท่ีสอนวชิาตรงเอก  ๖  รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ  ๓๐.๐๐ 

จ านวนครูท่ีสอนวชิาไม่ตรงเอก  ๑๔  รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๐.๐๐ 

๓.๒ เจ้าหน้าที่   

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อายุ วุฒกิารศึกษา ต าแหนง่ 

๑ นายเจษฎาภรณ์ทาค าวงศ์ ๖๐ นธ.เอก,พธ.บ.,ค.บ. งานห้องสมุด/แหลง่การเรียนรู้ 

๒ พระสุพอเลิศ สุภคฺโค ๒๓ น.ธ.เอก,ม.๖ เจ้าหนา้ที่งานอนามัย/ปฐมพยาบาล 

๓ พระณรงคศ์ักดิ์ ปันสี ๒๓ น.ธ.เอก,ม.๖ เจ้าหนา้ที่ งานปกครอง และกิจกรรม 

๔ พระวีระชาต ิหงส์กนกรัตน์ ๒๓ น.ธ.เอก,ม.๖ เจ้าหนา้ที่ ห้องงานธุรการ 

๕ พระสมบูรณ์  สมฺปุณฺโณ ๒๔ นธ.โท,พธ.บ. เจ้าหนา้ที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๖ นายสุวทิย ์ สกุลนติ ิ ๓๒ นธ.โท ม.๖ พนักงานขับรถ 

๓.๓ ครูสอนภาษาบาล ี

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อายุ 
วุฒกิารศึกษา 

สาขาวิชาเอก ต าแหนง่ 
วัน /เดอืน/ปี 

ท่ีแต่งต้ัง ทางโลก ทางธรรม 

๑ พระมหาสมพงษ์ สมว โส ๒๘ พธ.บ. ป.ธ. ๕ ภาษาอังกฤษ คร ู ๒๓ ม.ค. ๕๘(รร.) 

๓.๔ ครูสอนพิเศษ 

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อายุ วุฒกิารศึกษา ต าแหนง่ 

๑ พระครูใบฎกีาสุวรรณ เตชวโร ๓๘ พธ.บ/รป.บ./นธ.เอก ครูสอนวชิาพระธรรมจารกิศกึษา 

๒ นายภูชสิสไ์ชย์ บงกชผ่องอ าไพ ๔๑ พธ.บ.,ปธ.๓,นธ.เอก ครูสอนภาษาบาลี 

๓ นายสาธติ  ชนะวรรณชน ๓๐ ม.๓,นธ.เอก,ปธ.๕ ครูสอนภาษาบาลี 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
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รายชื่อครูที่ปรึกษา  

โรงเรียนสมเด็จพระพทุธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

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

ที่ ชื่อ – นามสกุล ชั้น 

1 นางสาวตวงทอง   บุญมาชัย 1/1 

2 นางสาวหฤทัย   มงคลเจรญิสิน 1/2 

3 พระสุรชัย   มหาวิรโิย 1/3 

4 พระสันติ    สนฺตจติฺโต 2/1 

5 พระวันชัย    ชยชโย 2/2 

6 นายฐาปนา           ภัทรเมธีนนท์ 2/3 

7 พระมนตรี            ปุญฺญกุสโล   3/1 

8 นางสาวศิริพร   ร่มต้นนุ่น   3/2 

9 นายเดชา   เมธีวัฒนากุล 3/3, 4/3 

10 นางสาวเพ็ญผกา     ชัยพิกุสิต 4/1 

11 นายบุญเลิศ           ตระกูลรุ่งอ าไพ 4/2 

12 พระสุรนิทร์           สุธีโร 5/1 

13 พระนพรัตน์           รตนโชโต 5/2 

14 นางสาวสิรกิร         สามะบุตร   6/1 

15 นางทิพวิมล           วรรณชัย 6/2 
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ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑) โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รับการอุปถัมภ์จากกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ ส านักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค มูลนิธิวัดศรีโสดา และองค์กรการกุศล

ต่างๆ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมอุปถัมภ์ทรัพย์เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ในด้านต่างๆ เช่น เครื่อง

อัฐบริขาร ขา้วสาร อาหารแห้ง อื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรยีน ได้แก่ ชุนชนบ้านห้วยแก้ว ประกอบ

อาชีพค้าขายเป็นหลัก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 

คือ อนุสาวรยี์ครูบาเจ้าศรวีิชัย นักบุญแหง่ลา้นนาไทย ผูล้งจอบแรกของการขุดถนนขึน้ดอยสุเทพ  

 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศกึษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือ 

ค้าขายท าไร่ ท าสวน เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีอาคารสถานที่พร้อมเหมาะสม สะดวก ไม่ห่างไกลจากแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพ สวนสัตว์เชียงใหม่ 

ส าหรับนักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชุมชนบนพื้นที่สูง เป็นกลุ่มชาติพันธ์ อาศัยอยู่ในภาคเหนือ

ตอนบนและภาคกลางบางส่วน โรงเรียนจึงเป็นสถานศึกษาที่รับเยาวชนชาวเขาเข้ามาบวชเรียนด ารงตนใน

สมณเพศฝึกอบรมให้ประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เน้นหนักกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี กลุ่มชาติพันธ์อย่างเหมาะสมกับสมณภาวะ โดยด าเนินการลักษณะเดียวกับศึกษา

สงเคราะห์ ประเภทอยู่ประจ า ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด และสามารถส่วนภูมิภาคยังสนับสนุนให้

ทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศกึษา โดยปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ อาศรมพระธรรมจาริกบนพื้นที่

สูง ตามโครงการพระธรรมจาริก   

ข้อจ ากัดงบประมาณได้รับจ านวนจ ากัด จึงไม่เพียงพอต่อการบริหารการศึกษา เนื่องจากรับภาระ

ค่าใช้จ่ายพืน้ฐาน บุคลากรขาดการบ ารุงขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการของครู นักเรียนมาจากครบครัวที่มีฐานะ

ยากจนไม่มทีุนทรัพย์บ ารุงการเรียนการสอนเคยชินกับวัฒนธรรมตามกลุ่มชาติพันธ์ขาดความกระตือรือร้น 

ผูป้กครองอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 

 

๑๐. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  

อาคารเรยีนจ านวน ๔ หลัง ประกอบด้วย ส้วม ๓๐ ห้อง มี ลานวัด โบสถ์วหิาร ศาลาการเปรียญ 

๑๐.๑ ข้อมูลอาคารเรียน / หอพักนักเรียน 

อาคาร ๑ ใช้เป็น   อาคารเรยีน  หอพัก  

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

อาคาร ๒ ใช้เป็น   อาคารเรยีน  หอพัก  
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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  

 

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 ห้อง  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  

โทรทัศน์    ๑๓ เครื่อง  ใช้ได้  ใช้ไม่ได้  

เครื่องเล่น (VCD/MP๓)   ๒ เครื่อง  ใช้ได้  ใช้ไม่ได้  

เครื่องขยายเสียง   ๓ เครื่อง  ใช้ได้  ใช้ไม่ได้  

เครื่องฉายข้ามศรีษะ(Overhead)  ๓ เครื่อง  ใช้ได้  ใช้ไม่ได้  

โทรศัพท์    ๒ เครื่อง  ใช้ได้  ใช้ไม่ได้ 
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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 

 หนังสือเกี่ยวกับภาษาศาสตร์    มีจ านวนประมาณ  ๓๒๐   เล่ม 

 หนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์   มีจ านวนประมาณ  ๔๕๐   เล่ม 

 หนงัสอืเกี่ยวกับเทคโนโลยี   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 าเนินการลงทะเบียนอยู่ 

๑,๐๐๐ เล่ม รวมหนังสอืทั้งหมดมปีระมาณ ๗,๓๔๐  เล่ม 

 การสบืค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ สมัครสมาชิก 

 จ านวนนักเรียนที่ใช้หอ้งสมุดในปีการศกึษาที่รายงาน  เฉลี่ย  ๑๐๖  รูป  ต่อ/เดือน คิดเป็นรอ้ยละ 

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 
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ข้อมูลงบประมาณ 

  งบประมาณปี ๒๕๖๐ (รับ-จา่ย) ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) หมายเหตุ 

๑. เงนิอุดหนุนรายหัว 

๑.๑ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๑ จ านวน ๙๘ รูป 

๑.๒ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๒ จ านวน ๘๐ รูป 

๑.๓ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๓ จ านวน ๑๐๖ รูป 

๑.๔ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๔ จ านวน ๕๘ รูป 

๑.๕ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๕ จ านวน ๓๖ รูป 

๑.๖ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๖ จ านวน ๓๑ รูป 

 

จ านวน  ๑,๑๖๘,๔๕๒  บาท 

จ านวน  ๑,๕๒๐,๒๔๔  บาท 

จ านวน  ๘๙๒,๐๔๔  บาท 

จ านวน  ๖๒๖,๑๑๒  บาท 

จ านวน  ๖๑๓,๐๖๘  บาท 

จ านวน  ๗๘๒,๖๔๐  บาท 

 

๒. เงนิอุดหนุนอื่นๆ 

    ๒.๑ ค่ากิจกรรพัฒนาผูเ้รียน ม.ต้น 

    ๒.๒ ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ม.ปลาย 

    ๒.๓ ค่าตอบแทนครูสอนบาลี ๑ รูป 

   ๒.๔ ค่าภัตตาหาร เดอืนละ ๓๐๕,๗๖๔ 

 

จ านวน  ๑๒๕,๔๐๐  บาท 

จ านวน  ๕๙,๘๕๐  บาท 

จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 

จ านวนเงิน ๓,๖๖๙,๔๐๘  บาท 

 

 

 

 

รวม จ านวน ๙,๕๗๗,๒๑๘ บาท  

รวมทั้งสิ้นจ านวน ๙,๕๗๗,๒๑๘ บาท (เก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบแปดบาทถ้วน) 

 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รับการอุปถัมภ์จาก

กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค มูลนิธิ

วัดศรีโสดา และองค์กรการกุศลต่างๆ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมอุปถัมภ์ทรัพย์เป็นทุนการศึกษาให้แก่

นักเรียน ในด้านต่างๆ เช่น เครื่องอัฐบริขาร ข้าวสาร อาหารแห้ง อื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 

ได้แก่ ชุนชนบ้านห้วยแก้ว ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ผู้ลง

จอบแรกของการขุดถนนขึ้นดอยสุเทพ  

  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก 

คือ ค้าขายท าไร ท าสวน เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  

 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
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โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีอาคารสถานที่พร้อมเหมาะสม สะดวก ไม่ห่างไกลจากแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพ สวนสัตว์เชียงใหม่ 

ส าหรับนักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชุมชนบนพื้นที่สูง เป็นกลุ่มชาติพันธ์ อาศัยอยู่ในภาคเหนือ

ตอนบนและภาคกลางบางส่วน โรงเรียนจึงเป็นสถานศึกษาที่รับเยาวชนชาวเขาเข้ามาบวชเรียนด ารงตนใน

สมณเพศฝึกอบรมให้ประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เน้นหนักกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี กลุ่มชาติพันธ์อย่างเหมาะสมกับสมณภาวะ โดยด าเนินการลักษณะเดียวกับศึกษา

สงเคราะห์ ประเภทอยู่ประจ า ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด และสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ท าวัตร

สวดมนต์รว่มกันได้ ส านักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาคยังสนับสนุนให้ทุนการศึกษา

ต่อระดับอุดมศึกษา โดยปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ อาศรมพระธรรมจาริกบนพื้นที่สูง ตาม

โครงการพระธรรมจาริก   

ข้อจ ากัดงบประมาณได้รับจ านวนจ ากัด จึงไม่เพียงพอต่อการบริหารการศึกษา เนื่องจากรับภาระ

ค่าใช้จ่ายพืน้ฐาน บุคลากรขาดการบ ารุงขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการของครู นักเรียนมาจากครบครัวที่มีฐานะ

ยากจนไม่มทีุนทรัพย์บ ารุงการเรียนการสอนเคยชินกับวัฒนธรรมตามกลุ่มชาติพันธ์ขาดความกระตือรือร้น 

ผูป้กครองอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  วัดศรีโสดา    พระอารามหลวง   อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ มีเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอ่ไปนี ้

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

สาระการเรียนรู ้
ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ รวม 

น้ าหนัก ชั่วโมง น้ าหนัก ชั่วโมง น้ าหนัก ชั่วโมง น้ าหนัก ชั่วโมง ร้อยละ 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 

ภาษาไทย ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๙.๐ ๓๖๐  

คณิตศาสตร์ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๙.๐ ๓๖๐  

วิทยาศาสตร์ ๓.๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๙.๐ ๓๖๐  

สังคมศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

๖.๐ ๒๔๐ ๖.๐ ๒๔๐ ๖.๐ ๒๔๐ ๑๘.๐ ๗๒๐  

- ประวัติศาสตร ์ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๓.๐ ๑๒๐  

- พุทธประวัติและธรรมวินัย ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๖.๐ ๒๔๐  

- หน้าที่พลเมือง/เศรษฐศาสตร์/ 

ภูมิศาสตร ์

๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๖.๐ ๒๔๐  

สุขศึกษาและพลศกึษา ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๓.๐ ๑๒๐  

ศิลปะ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๓.๐ ๑๒๐  

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๖.๐ ๒๔๐  

ภาษาต่างประเทศ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๙.๐ ๓๖๐  

รวมสาระการเรียนรูพ้ื้นฐาน ๒๒.๐ ๘๘๐ ๒๒.๐ ๘๘๐ ๒๒.๐ ๘๘๐ ๖๖ ๒,๖๔๐  

สาระการเรียนรู้เพิ่มเตมิ 

ภาษาบาล ี ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐ ๑๒.๐ ๔๘๐  

สาระเพิ่มเติมตามจดุเน้นโรงเรียน ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๖.๐ ๒๔๐  

รวมสาระการเรียนรูเ้พิ่มเตมิ ๖.๐ ๒๔๐ ๖.๐ ๒๔๐ ๖.๐ ๒๔๐ ๑๘.๐ ๗๒๐  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๓.๐ ๑๒๐  

กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๓.๐ ๑๒๐  

กิจกรรมชุมนุมอิสระ... ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๓.๐ ๑๒๐  

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๙.๐ ๓๖๐  

รวมตลอดปีการศกึษา ๓๑.๐ ๑,๒๔๐ ๓๑.๐ ๑,๒๔๐ ๓๑.๐ ๑,๒๔๐ ๙๓.๐ ๓,๗๒๐  
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โครงสรา้งหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

สาระการเรียนรู ้
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕  มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ รวม 
น้ าหนัก ชั่วโมง น้ าหนัก ชั่วโมง น้ าหนัก ชั่วโมง น้ าหนัก ชั่วโมง ร้อยละ 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 

ภาษาไทย ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๖.๐ ๒๔๐  

คณิตศาสตร์ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๖.๐ ๒๔๐  

วิทยาศาสตร์ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๖.๐ ๒๔๐  

สังคมศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

๖.๐ ๒๔๐ ๖.๐ ๒๔๐ ๖.๐ ๒๔๐ ๑๕.๐ ๖๐๐  

- ประวัติศาสตร ์ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ - - ๒.๐ ๘๐  

- พุทธประวัติและธรรมวินัย ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๖.๐ ๒๔๐  

- หน้าที่พลเมือง/เศรษฐศาสตร์/ 

ภูมิศาสตร ์

๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๖.๐ ๒๔๐  

สุขศึกษาและพลศกึษา ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๓.๐ ๑๒๐  

ศิลปะ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๓.๐ ๑๒๐  

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๓.๐ ๑๒๐  

ภาษาต่างประเทศ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๖.๐ ๒๔๐  

รวมสาระการเรียนรูพ้ื้นฐาน ๑๗.๐ ๖๘๐ ๑๗.๐ ๖๘๐ ๑๗.๐ ๖๘๐ ๕๑.๐ ๒,๐๔๐  

สาระการเรียนรู้เพิ่มเตมิ 

ภาษาบาล ี ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐ ๑๒.๐ ๔๘๐  

สาระเพิ่มเติมตามจดุเน้นโรงเรียน ๑๒.๐ ๔๘๐ ๑๒.๐ ๔๘๐ ๑๒.๐ ๔๘๐ ๓๖.๐ ๑,๔๔๐  

รวมสาระการเรียนรูเ้พิ่มเตมิ ๑๖.๐ ๖๔๐ ๑๖.๐ ๖๔๐ ๑๖.๐ ๖๔๐ ๔๘.๐ ๑,๙๒๐  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๓.๐ ๑๒๐  

กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๓.๐ ๑๒๐  

กิจกรรมชุมนุมอิสระ... ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๓.๐ ๑๒๐  

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๙.๐ ๓๖๐  

รวมตลอดปีการศกึษา ๓๖.๐ ๑,๔๔๐ ๓๖.๐ ๑,๔๔๐ ๓๖.๐ ๑,๔๔๐ ๑๐๘ ๔,๓๒๐  
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แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แหลง่เรียนรูภ้ายในโรงเรียน (นอกจากหอ้งสมุด) และแหลง่เรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน 

แหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิตกิารใช ้

จ านวนครั้ง/ป ี

 

แหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

สถิตกิารใช ้

จ านวนครั้ง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. ห้องชาติพันธ์ุศึกษา ตลอดปี ๑. สวนสมุนไพรสมเด็จ ๕ 

๒. โบสถ์ , วหิาร ตลอดปี ๒. สวนสัตวเ์ชยีงใหม่ ๓ 

๓. ห้องบรรยายสรุป ๒๐ ๓. เชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี ๒ 

๔. ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปี ๔. อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ๑ 

๕. ห้องการแพทยแ์ผนไทย ตลอดปี ๕. สถานีแผ่นดนิไหว ๑ 

๖. ห้องภาษาไทย ตลอดปี ๖. ห้องสมุดประชาชน ๑ 

๗. ห้องคณิตศาสตร์ ตลอดปี ๗. หอสมุดมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ๑ 

๘. ห้องสังคมศึกษา ตลอดปี ๘.หอ้งสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลลา้นนา 

๑ 

๙.  ห้องวิทยาศาสตร์ ตลอดปี ๙.สลา่สิบหมู ่วัดศรีสุพรรณ ตลอดปี 

๑๐.  ห้องกิจกรรม/แนะแนว ตลอดปี ๑๐.อาศรมพระธรรมจารกิ ตลอดปี 

๑๑. ห้องพยาบาล ตลอดปี   

๑๒.  ห้องสมาธภิาวนา ตลอดปี   

๑๓. ห้องสมุดดุสิตานนท์  ตลอดปี   

 

ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 

 คอมพิวเตอร์  มีจ านวนทั้งหมด    ๔๙ เครื่อง 

ใช้เพื่อการเรียนการสอน     ๓๓ เครื่อง 

ใช้สบืค้นขอ้มูลทางอนิเตอร์เน็ต ๔๙ เครื่อง 

ใช้ในงานบริหาร   ๑๔ เครื่อง  

ปริมาณสื่อ/เทคโนโลยี 

ที ่ ชนิดสื่อ/เทคโนโลยี แหลง่ของสื่อ/เทคโนโลย ี จ านวนสื่อ/เทคโนโลยี 

๑ คอมพิวเตอร์ ห้องวชิาการ ห้องธุรการ ห้องผูบ้ริการ หอ้งกจิกรรม   ๑๒ เครื่อง 

๒ เครื่องรับสัญญาดาวเทียม  ๑ เครื่อง 

๓ โทรทัศน์ส ี ห้องผู้บริหาร  ห้องธุรการ  ห้องปกครอง ๓ เครื่อง 

๔ เครื่องเล่น VCD ห้องศูนยฝ์ึกประสบการณ์อเนกประสงค์ ๒ เครื่อง 

๕ เครื่องฉายขา้มศรีษะ ห้องปฏบัิตกิารทางวิทยาศาสตร์ ๒ เครื่อง 

๖ เครื่องฉายสไลด ์ ห้องปฏบัิตกิารทางวิทยาศาสตร์ - เครื่อง 

๗ กล้องจุลทรรศ ์ ห้องปฏบัิตกิารทางวิทยาศาสตร์ ๑ เครื่อง 
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๘ ภาพประกอบการศกึษา ห้องปฏบัิตกิารทางวิทยาศาสตร์ - ชุด 

๙ โทรศัพท์/โทรสาร ห้องผู้บริหาร ๓ เครื่อง 

๑๐ ระบบอนิเตอร์เน็ต ห้องอนิเตอร์เน็ตสถานศกึษา 

ห้องอนิเตอร์เน็ตห้องวิชาการ  

ห้องพักครูห้องกิจกรรม 

๓๓ 

๓ 

๙ 

เครื่อง 

เครื่อง 

เครื่อง 

๑๑ - ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

- ห้องโสตทัศนศกึษา 

- เครื่องโปรเจ็กเตอร์ 

  

๑ 

๑๕ 

๒ 

 

เครื่องเครื่อง 

เครื่อง 

 

พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ วิหารครูบาศรีวิชัย วิหารอนุกูล วัดศรีโสดา พระอาราม

หลวงบริเวณหน้าอาคารเรยีน 

 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรโีสดา พระอารามหลวง 

๑. ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 

 

โรงเรียนดีเด่นด้านกระบวนการจัดการศกึษา 

โรงเรียนดีเด่นด้านผลสัมฤทธิ์ทางเรียน (O-net,    

B-net) อันดับที่ ๒,๓ ช้ัน ม.๓ 

โรงเรียนดีเด่นด้านผลสัมฤทธิ์ทางเรียน (O-net 

วิชาภาษาไทย ช้ัน ม.๖ ได้อันดับ ๓ 

โรงเรียนดีเด่นด้านผลสัมฤทธิ์ทางเรียน (O-net 

วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.๖ ได้อันดับ ๑ 

โรงเรียนดีเด่นด้านผลสัมฤทธิ์ทางเรียน (O-net 

วิชาคณติศาสตร์ ช้ัน ม.๖ ได้อันดับ ๒ 

โรงเรียนดีเด่นด้านผลสัมฤทธิ์ทางเรียน (B-net 

วิชาภาษาบาลี ช้ัน ม.๖ ได้อันดับ ๑ 

โรงเรียนดีเด่นด้านผลสัมฤทธิ์ทางเรียน (O-net 

ทุกกลุ่มสาระ ช้ัน ม.๖ ได้อันดับ ๒ 

โรงเรียนดีเด่นด้านผลสัมฤทธิ์ทางเรียน (B-net 

วิชาพุทธประวัติ ช้ัน ม.๖ ได้อันดับ ๒ 

กลุ่มโรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ 
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โรงเรียนดีเด่นด้านผลสัมฤทธิ์ทางเรียน (B-net 

วิชาธรรม ช้ัน ม.๖ ได้อันดับ ๓ 

โรงเรียนดีเด่นด้านผลสัมฤทธิ์ทางเรียน (B-net 

ทุกกลุ่มสาระ ช้ัน ม.๖ ได้อันดับ ๒ 

โรงเรียนดีเด่นด้านผลสัมฤทธิ์ทางเรียน (B-net 

วิชาวินัย ช้ัน ม.๖ ได้อันดับ ๒ 

โรงเรียนดีเด่นด้านผลสัมฤทธิ์ทางเรียน (B-net 

ทุกกลุ่มสาระ ช้ัน ม.๖ ได้อันดับ ๒ 

ผู้บริหาร(ระบุชื่อ) 

 

พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์      ผูบ้ริหารดีเด่นดา้น 

กระบวนการจัดการศกึษา 

กลุ่มโรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ 

รองผู้บริหาร พระครูประกาศธรรมานุยุต    รองผูบ้ริหารดีเด่น

ด้าน กระบวนการจัดการศึกษา 

ครู ๑. พระสมุหต์ิวานนท์  วริิยธมฺโม           ดีเด่น

ด้าน การครองตน (คุณธรรมจริยธรรม) 

ครู ๒. สาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต            ดีเด่นดา้น  

การออกแบบนวัตตกรรมสื่อการเรียนรู้ 

ครู รายชื่อครูที่ได้รับวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรม

โครงการส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากร เพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาขั้นพื้นฐาน ( 

O-net ) ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ ดังรายชื่อนี้ 

   ๑. นางสาวสิริกร  สามะบุตร  

   ๒. นางสาวหฤทัย  มงคลเจริญสิน 

   ๓. นางสาวศิริพร  สามะบุตร 

ครู รายชื่อครูที่ได้รับเกียรติบัตร ที่ผ่านการเป็น

วิทยากรอบรมค่ายวิชาการเตรยีมความ

พร้อมก่อนสอบ O-net ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

๑. นางทิพวิมล  วรรณชัย (วิชาภาษาไทย ม.๖) 

๒. นางสาวศริิพร รม่ตน้นุ่น (วิชาภาษาไทย ม.๓) 

๓. นางสาวสิรกิร สามะบุตร (วิชาสังคมฯ ม.๓,๖) 

๔. นางสาวเพ็ญผกาชัยพิกุสิต (วิชาภาษาอังกฤษ 

โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
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ม.๓,๖) 

๕. นางสาวหฤทัย  มงคลเจริญสิน (วิชา

คณิตศาสตร ์ม.๓,๖ ) 

๖. นางสาวลัดดา  แซ่เฒ่า (วิชาวิทยาศาสตร์ ม.

๓,๖ ) 

นักเรยีน(ระบุชื่อ) 

 

รายชื่อผู้รับเกยีรติบัตรกิจกรรมแข่งขนัทักษะ

ทางวิชาการ ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ล าดับท่ี  ๑. เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑.สามเณรประชา    เจรญิวงศ์เกียรติ     

         การแข่งขันเขียนตอบปญัหาวิชาสุขศึกษาและ

พลศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ   ระดับกลุม่โรงเรยีน

พระปรยิัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๕  และ

ระดับประเทศ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ 

กลุ่มโรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ 

นักเรยีน(ระบุชื่อ) 

 

รายชื่อผู้รับเกยีรติบัตรกิจกรรมแข่งขนัทักษะ

ทางวิชาการ ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. สามเณรอภิรัตน์ ปัญญาอนันต์วงศ์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อนัดับที่ ๕ ตอบปัญหากลุม่

สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.ต้น 

๒. สามเณรสุรพล กมลชอบวริยิะ  แข่งขันแตง่

กลอนสด ช้ัน ม.ปลาย ได้รับรางวัลเกียรติบตัร 

เหรียญเงนิ 

๓. สามเณรราชกุมาร ทาปามัคร       ตอบปัญหา

กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ  ช้ัน ม.ปลาย  ได้รับ

รางวลัชนะเลิศ อันดบัที่ ๕ 

๔. สามเณรณัฐวุฒิ ค าหน้อย การเขยีนเรียงความ

แก้กระทู้ธรรม นักธรรมชัน้โทเอก  ไม่จ ากัดระดับช้ัน 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อนัดับที่ ๔ 

๕. สามเณรพีรพล ไพรพัชรา  การเขยีนเรียงความ

แก้กระทู้ธรรม นักธรรมชัน้โท  ไม่จ ากัดระดับช้ัน 

ได้รับรางวลัเกียรติบัตร เหรียญทอง 

๖. สามเณรพะระแอะ  วสุธานที ตอบปัญหา หมวด

วิชาพระพุทธศาสนา ช้ัน ม.ปลาย  ไดร้ับรางวัล

กลุ่มโรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ 
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ชนะเลิศ อันดับที่ ๕ 

๗. สามเณรกติติพงษ ์เรืองกติติเศรษฐ การเขยีน

เรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชัน้ตร ีระดับช้ัน 

ม.ต้น ได้รับรางวลัเกียรติบัตร เหรียญทอง 

๘. สามเณรวิชัย แซเ่จา๊ แขง่ขนัเขียนเรียงความ ช้ัน 

ม.ปลาย  ได้รับรางวลัเกียรตบิัตร เหรียญเงิน 

๙. สามเณรวิทยา  ค าย ี  แขง่ขันเขียนเรียงความ 

ช้ัน ม.ต้น ได้รับรางวัลเกียรตบิัตร เหรียญทองแดง 

๑๐. สามเณรจรูญ คชเดชาชัย ตอบปัญหากลุ่ม

สาระสุขศึกษา และพลศึกษา ช้ัน ม.ต้น ได้รับเกียรติ

บัตร เหรียญเงิน 

๑๑. สามเณรจีรศักดิ์  แหลมไพร ีตอบปัญหาหมวด

วิชาพระพุทศาสนา ระดับช้ัน ม.ต้น ได้รับรางวลั

เหรียญทองแดง 

๑๒. สามเณรไกรสร วิชิตอนรุักษ์คีรี แข่งขันแต่ง

กลอนสด ช้ัน ม.ต้น ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญ

ทองแดง 

๑๓. สามเณรจตุรงค ์เสอืบัญชา  แข่งขนัคัดลายมอื

ภาษาไทย ช้ัน ม.ต้น ได้รับรางวัลเกียรติ เหรียญ

ทองแดง 

๑๔. สามเณรวสันต ์ จะบู แขง่ขันวาดภาพระบายสี 

ช้ัน ม.ต้น ได้รับรางวัลเกียรตบิัตร เหรียญเงิน 

๑๕. สามเณรขวัญชัย  จติพิทกัษ ์แข่งขันวาดภาพ

ระบายส ีช้ัน ม.ปลาย ได้รับรางวัลเกียรติบตัร 

เหรียญเงนิ 

นักเรยีน(ระบุชื่อ) 

 

สามเณรท่ีได้รับวุฒิบัตรในการอบรมได้ผ่าน

โครงการถวายความรู้การจดัท าผลิตภัณฑ์

สมุนไพร มีรายชื่อต่อไปนี ้

๑. สามเณรเสฏฐวุฒิ  มีพลงัดี 

๒. สามเณรบัณฑติ  แอ๊ปเว ่

๓. สามเณรดนยั  ครีเีกษตร 

๔. สามเณรพงศา สงิขรพมิาน 

๕. สามเณรกติติธัช หว่าแฮ 

๖. สามเณรพะเปอแฮ  วสธุานที 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

และสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทย

แห่งประเทศไทย 
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๗. สามเณรสุพจน ์ชนกกุลศริิ 

๘. สามเณรปณิธาน  กาม ู

๙. สามเณรพจน์ภิวตัร ชวัญชัยตราช ู

๑๐. สามเณรธนนัชัย จรยิาภาพันธ์ 

๑๑. สามเณรพงศส์ุระ พนาเกรียงไกร 

๑๒. สามเณรอุดม ไพรสิริเวช 

๑๓. สามเณรพุฒพิงศ์  ศรีสกุลเดช 

๑๔. สามเณรธนาวุฒ ิ จนิดาเผา่ไพบูลย์ 

๑๕. สามเณรปรชิาติ  อุสวะโสภากุล 

๑๖. สามเณรเรืองศักดิ์ สานอนันต์ 

๑๗. สามเณรรังเรข อารมณพ์ุทธคุณ 

๑๘. สามเณรพีรพัฒน์ ค าหมืน่ 

๑๙. สามเณรวินาจชัย ไพรกติการ 

๒๐. สามเณรธนกฤต  ณรงค ์นาถกจิ 

๒๑. สามเณรปฐวีกานต์  หวา่งไม 

นักเรยีน(ระบุชื่อ) 

 

รายชื่อสามเณรคณะกรรมการปฏิบัติหนา้ที่

ดเีด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. สามเณรพะระแอะ วสุธานที 

๒. สามเณรค าแพง บุญอินทร์ 

๓. สามเณรสมพงษ์ พรพนาถ้อย 

๔. สามเณรวรชัย ไสวชาวดอย 

๕. สามเณรจิรทีปต์ วงศ์ไพเราะ 

๖. สามเณรปรชีา รักษาประเพณี 

๗. สามเณรขวัญใจ ทองภูคีรีไพร 

๘. สามเณรพะเปอแฮ วสธุานที 

๙. สามเณรศุภกฤต ใจเลศิปญัญา 

๑๐. สามเณรภัทรพล  สมุี 

๑๑. สามเณรวิเชียร ชาญพนากุล 

๑๒. สามเณรวันชัย เวยีงงามทอง 

๑๓. สามเณรพีรพงษ์ พูนฟัก 

๑๔. สามเณรตะวัน มานะพฒันามงคล 

๑๕. สามเณรประชา  เจริญวงศ์เกียรต ิ

๑๖. สามเณรไกรศร ดูเชอ 

๑๗. สามเณรอานาวิน แจโพ 

โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 
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๑๘. สามเณรเจษฎา เรืองกติติเศรษฐ 

๑๙. สามเณรเสฏฐวุฒิ มีพลังดี 

นักเรยีน(ระบุชื่อ) 

 

รายชื่อนักเรียนดเีด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. สามเณรพะระแอะ วสุธานที           ชัน้ ม.๖/๑ 

๒. สามเณรราชกุมาร ทาปามัคร          ชัน้ ม.๖/๒ 

๓. สามเณรเมธัช ศรีสกุลดอย             ชัน้ ม.๕/๑ 

๔. สามเณรปฐวีกานต์ หวา่งไม            ชัน้ ม.๕/๒ 

๕. สามเณรอภิเชษฐ์  ประกายแสงเพชร ชั้น ม.๔/๑ 

๖. สามเณรศุภกฤต ใจเลศิปัญญา        ชัน้ ม.๔/๑ 

๗. สามเณรธนวัฒน ์ พทัิกษพ์นาสิทธ์ิ    ชั้น ม.๒/๑ 

๘. สามเณรณภัทร รุง่อรุโณทัย            ชัน้ ม.๒/๒ 

๙. สามเณรจักรพงศ์  แซ่กือ               ชั้น ม.๒/๓ 

๑๐. สามเณรศุภกิจ  แก้วแฮ               ชั้น ม.๑/๑ 

๑๑. สามเณรพลวัตร  วงศ์จักร            ชัน้ ม.๑/๒ 

๑๒. สามเณรจ านง  สขุทองใบ            ชั้น ม.๑/๓ 

๑๓. สามเณรกิตติพงษ์ เรืองกิตติเศรษฐ  ชั้น ม.๓/๓ 

โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 

 

โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ที่ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  

ที่ประสบผลส าเร็จ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ที ่ ชื่องานโครงการ/

กจิกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนนิการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ อบรมคุณธรรม 

จรยิธรรมนักเรียน

ใหม ่

๑.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติตนเป็น

คนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยม

ท่ีพึงประสงค์ และมีความซื่อสัตย์

สุจริตเป็นท่ีรักของบุคคลท่ัวไป 

๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความ

กตัญญูกตเวทีต่อชาติ   ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา ครู 

อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณของ

บ้านเมอืงและตนเอง 

๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐ น าพุทธธรรม

ไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต

ตระหนักในความส าคัญการอนุรักษ์

พุ ท ธศ า สน า  ศิ ลป วัฒนธร รม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

๒.แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน 

๓.ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน 

๔.ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและ

นักเรียนได้ทราบขอ้มูล 

๕.จัดเตรียมสถานท่ีเข้าค่ายปฏบัิติ

ธรรม 

๖.ด าเนนิงานตามโครงการ 

สรุปประเมินผลการท างาน 

ร้อยละ ๙๐ 
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ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้

เจรญิรุ่งเรือง 

๒ โครงการแนะแนว

ประชาสัมพันธ์

สถานศกึษา 

- บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับ

ประโยชนจ์ากข่าวสาร มคีวามเข้าใจ

และมีความสัมพันธ์ท่ีดตีอ่กัน 

- ผู้ปกครอง ประชาชน หน่วยงาน

ภายนอก และชุมชน ได้รับทราบ

ข่ า ว ส า ร ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

ความก้าวหน้า  การพัฒนาของ

โรงเรียน 

- นักเรียนท่ีมีความถนัด ความ

สนใจ ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้มี

โอกาสพัฒนาตนเอง สามารถ

ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๑.ท าปูายประกาศ ปูายผ้าตกแต่ง 

เวทีหอประชุม ปูายหน้าโรงเรียน และ

การประชุมปฏบัิตกิาร 

๒.ท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 

 

 

 

๓ โครงการส่งเสริม

โภชนาการ

ภัตตาหารเชา้-

เพล 

- นักเรียนมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง 

- นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการบริโภค

อาหาร 

 

๑.  เสนอแต่ งตั้ งคณะกรรมการ

โภชนาการและประชุมวางแผนการ

ปฏบัิตงิาน 

๒. จัดปาูยรายการอาหารประจ าวัน 

๓. จัดหาน้ าดื่ม บริการบุคลากรและ

นักเรียน 

 

๔ โครงการนเิทศ

เพื่อพัฒนา

คุณภาพ

การศึกษา 

- เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 

โดยสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการและพัฒนางาน

วชิาการอยา่งมปีระสิทธิภาพ 

- เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

ระหว่างบุคลากรในการพัฒนา

องคก์ร 

 

ขั้นเตรยีม 

๑. แตง่ตัง้ผู้รับผิดชอบและมอบหมาย

งาน 

ขั้นด าเนินการ 

๑. จัดประชุม อบรม สัมมนา  

๒. ด าเนนิการนิเทศภายใน 

๓. รายงานผลการนเิทศภายใน 

ขั้นประเมินผล 

๑. สรุป ประเมินผล 

๒. ทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบ

นิเทศภายในให้เหมาะสมกับบริบท

ของโรงเรียน 

 

๘ โครงการส่งเสริม

กิจกรรม

ประชาธิปไตย 

๑. คณะกรรมการนักเรียนเข้าใจและ

จั ดก า ร ใ นอ งค์ ก รตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

๑ . จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

บริหารงานบุคคล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการนักเรียน 

ร้อยละ ๘๕ 
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๒. นักเรียนเข้ าใจในวิ ธีการและ

ด า เ นิ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ต า ม แน ว

รัฐธรรมนูญใหมไ่ด้ถูกตอ้ง 

๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าใจและใช้

สิทธ์ิเลอืกตัง้ 

๔.นักเรียนโดยเฉพาะคณะกรรมการ 

เข้าใจและรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม

ตามวถิีประชาธิปไตย 

๕.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ไปใช้สิทธ์ิ

เลอืกตัง้คณะกรรมการนักเรียน 

๒. จัดท าบอร์ดแสดงผลงานนักเรียน 

๓.จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ประจ าห้องเรียน, หัวหน้าห้องเรียน, 

ตัวแทนหอ้งเรียน 

 

๙ โครงการส่งเสริม

กิจกรรมวัน

ส าคัญ 

๑.นักเรียนท้ังหมดได้ปฏิบัติพิธีกรรม

ต่างๆ  ในแต่ละกิจกรรมและมีความ

ซาบซึ้งในกิจกรรมนัน้ๆ 

๒.นักเรียนร้อยละ ๙๕ เข้ าร่ วม

กิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญ 

๓ . นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  ๙๕  เ ห็ น

ความส าคัญของกิจกรรมวันส าคัญท้ัง

ทางพระพุทธศาสนาและของชาตไิทย 

๔.นักเรียนร้อยละ ๙๕ ตระหนักใน

ความส าคัญการอนุรักษ์พุทธศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์

ของชาตไิทยให้เจริญรุ่งเรือง  

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

๒.แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิ

โครงการ 

๓.ประชุมคณะกรรมการผู้รับผดิชอบ

โครงการ 

๔.ด าเนนิงานจัดกิจกรรมวันส าคัญ

ทางพุทธศาสนาและวันส าคัญของ

ไทย ประกอบด้วย 

    วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา 

วันวิสาขบูชา ,วันมาฆบูชา 

วันแมแ่ห่งชาติ ,วันออกพรรษา 

วันปิยมหาราช ,วันลอยกระทง 

วันพ่อแห่งชาติ ,วันรัฐธรรมนูญ 

วันพืชมงคล ,วันฉัตรมงคล 

วันลอยกระทง 

๕.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันส าคัญ

ให้นักเรียนทราบ 

๖.จัดปาูยนทิรรศการให้ความรู้ในแต่

ละกิจกรรมของวันส าคญั 

๗.ด าเนนิการจัดกิจกรรมวันส าคัญ

ตามโครงการ 

๘.ตดิตามผลการด าเนนิกจิกรรมตาม

โครงการสรุปผลและประเมินผลการ

จัดกิจกรรม 

๙.จัดท าแฟูมส รุปผลการด า เนิน

โครงการ 

ร้อยละ ๙๕ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปทีี่ผ่านมา 

 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เชน่ พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคณุภาพภายใน 

ผลการประเมนิ

ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการตดิตาม ตรวจสอบโดย

หน่วยงานตน้สงักัด * 

ด้านคุณภาพผูเ้รียน 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมสีุขภาวะท่ีดแีละมีสุนทรียภาพ 

 

ดีเยี่ยม 

 

ก าลังรอผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ 

ดีเยี่ยม ก าลังรอผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  ๓   ผู้เรียนมทัีกษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง                    

                    รักเรียนรู้ และ พัฒนาตนเอง อย่างตอ่เนื่อง 

ดีมาก ก าลังรอผลการประเมิน 

   มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ

คิดสร้างสรรค์ ตัดสนิใจแก้ปัญหาได้อยา่งมีสติสม

เหตุผล 

ดีเยี่ยม ก าลังรอผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ดีมาก ก าลังรอผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมทัีกษะในการท างาน รักการท างาน 

สามารถท างานรว่มกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดตีอ่

อาชีพสุจรติ 

ดีเยี่ยม ก าลังรอผลการประเมิน 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏบัิตงิานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

                    และเกิดประสิทธิผล 

 

ด ี

 

ก าลังรอผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏบัิตงิานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ดีมาก ก าลังรอผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ปกครอง ชุมชน 

                          ปฏบัิตงิานตามบทบาท หนา้ที่อย่างมปีระสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

 

ด ี

ก าลังรอผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศกึษามกีารจัดหลักสูตร กระบวนการ

เรียนรู้  

                      และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบ

ด้าน 

ดีมาก ก าลังรอผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศกึษามกีารจัดสภาพแวดลอ้มและการ

บริการ 

ดีมาก ก าลังรอผลการประเมิน 
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มาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคณุภาพภายใน 

ผลการประเมนิ

ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการตดิตาม ตรวจสอบโดย

หน่วยงานตน้สงักัด * 

                      ท่ีสง่เสริมให้ผู้เรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศกึษามกีารประกันคุณภาพภายในของ  

                      สถานศกึษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีมาก ก าลังรอผลการประเมิน 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศกึษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้

สถานศกึษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ดีมาก 

ก าลังรอผลการประเมิน 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลุเปูาหมายตาม

วสิัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเนน้ท่ีก าหนดขึ้น 

 

ด ี

ก าลังรอผลการประเมิน 

ด้านมาตรการส่งเสริม   

มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนว

ทางการ  

                       ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม

สถานศกึษา 

                       ให้ยกระดับคณุภาพสูงขึ้น 

 

 

ด ี

ก าลังรอผลการประเมิน 

   

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

ด้านผู้เรยีน 

มาตรฐานที่ ๑  ผูเ้รียนมคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

    

มาตรฐานที่ ๒  ผูเ้รียนมสีุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี     

มาตรฐานที่ ๓  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศลิปะ ดนตรี 

และกีฬา                    

    

มาตรฐานที่ ๔  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดสังเคราะห์  

มีวจิารณญาณ มคีวามคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวสิัยทัศน ์ 

    

มาตรฐานที่ ๕  ผูเ้รียนมีความรูแ้ละทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     

มาตรฐานที่ ๖  ผูเ้รียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการ     
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เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

มาตรฐานที่ ๗  ผูเ้รียนมทีักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ

ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ และมีเจตคติที่ดีตอ่อาชีพสุจรติ 

    

ด้านคร ู

มาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ / ความรูค้วามสามารถตรงกับงานที่

รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

    

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

    

ด้านผู้บริหาร 

มาตรฐานที่ ๑๐  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการบริหาร

จัดการ                         

    

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศกึษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และการ

บริหารงาน                      อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้

บรรลุเปูาหมายการศกึษา 

    

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศกึษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

    

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศกึษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผูเ้รียนและ

ท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

    

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศกึษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ

ชุมชนในการพัฒนาการศกึษา 

    

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๐๒  

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

 ด้านผูเ้รียน  ในระดับมัธยมศกึษา ควรได้รับการส่งเสริมใหม้ีทักษะในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด

สร้างสรรค์จินตนาการ และพัฒนาทักษะในด้านวิชาการ เช่น การส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มวิชา

หลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบโครงงานให้ครบทุกกลุ่มสาขาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และควรพัฒนาความรู้ด้านวิชา

สามัญและการจัดหลักสูตรใหม่ในส่วนวิชาสามัญ วิชานักธรรม และวิชาบาลี ให้เหมาะสมเวลา และความสามารถ

ของผูเ้รียน 

 ด้านครู ควรมีการเสาะแสวงหาแหล่งวิทยากรทางวิชาการในท้องถิ่น เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกานิเทศส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ มาเป็นวิทยาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ งานอื่นๆ ของทาง

โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอตลอดจน การส่งครูเข้ารับการอบรมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ตลอดถึงงานธุรการในช้ันเรียนต่างๆ จากหน่วยงานที่จัดควรลด

พระธรรมวินยัลงบ้างในการศกึษาในเวลาเรียน เพราะจะช่วยใหผู้เ้รียนได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ 

 ด้านผูบ้ริหาร การบริหารจัดการโดยใช้แผนกลยุทธ์ที่สมบูรณ์ครบวงจร ซึ่งต้องมีการศึกษาท าความ

เข้าใจกับทุกฝุายให้ชัดเจน การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในด้าน

หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ ควรมีการปรึกษาหารือร่วมกันในกลุ่ม

โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับ สมศ. ในการก าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์ต่างๆ 

ให้เหมาะสมกับสภาพจริงของโรงเรียน โดยเฉพาะผูเ้รียนซึ่งเป็นภกิษุสามเณร 

 

สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สภาพปัญหา  

 โรงเรียนจัดการศึกษาประเภทศึกษาสงเคราะห์ อยู่ประจ า ผู้เรียนมาจาก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ

และภาคกลางตอนบนบางสว่น มคีวามหลากหลายทางสังคมเนื่องจากผู้เรยีนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ซึ่ง

มีวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดและมาอยู่ร่วมกันจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ได้รับ

งบประมาณอุดหนุนน้อยด้วยเหตุที่ใช้เกณฑ์เดียวกับโรงเรียนทั่วไปจึงไม่พียงพอต่อการบริหารเพราะต้อง

น าไปใช้เกี่ยวกับความจ าเป็นขั้นพื้นฐานเป็นส่วนมาก  

 ครูบุคลากรขาดการบ ารุงขวัญก าลังใจ เนื่องจากครูไม่ได้เป็นข้าราชการสวัสดิการต่างๆ จึงมี

น้อยท าให้ขาดแรงจูงใจการท างาน 
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 จุดเด่น  

 ผู้เรียนเป็นบรรพชิตมีการปฏิบัติตนตามพุทธวิสัย มีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

สถานศกึษา คือ มีระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันอดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

มีความเมตตา เอือ้เฟื้อเผื่อแผ ่เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีกิจวัตร

ปฏิบัติที่ดี รวมทั้งชื่นชมยินดีในศลิปะ  

 ครูทุกรูป/คน มีคุณวุฒิทางการศกึษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ได้สอนตรงตามความถนัด ครูทุก

รูป/คนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนา และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง อุทิศตนมรการท างานการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 สถานศกึษา เป็นศูนย์อบรมพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรชาวเขา และการจัดการสอน

ทั้งแผนกธรรม บาลี และสามัญศึกษา การพัฒนานักเรียนให้พัฒนาตนเองทุกๆ ด้านมีเปูาหมายมุ่งเน้นให้

นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหน่วยงานหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน 

เชน่โครงการพระธรรมจาริก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

 มีการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน วัดศรีโสดา โครงการพระธรรม

จาริกส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ  ชุมชนวัดศรีสุพรรณ  ชุมชนบ้านห้วยแก้ว และคณะสงฆ์จังหวัด

เชยีงใหม่ อย่างตอ่เนื่องและเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบกับสถานศึกษา

มีโครงสรา้งการบริหารที่ชัดเจน มีการประสานงานในรูปแบบของการท างานเป็นทีม ภายใต้การน าของฝุาย

บริหารที่มีวสิัยทัศน ์น าหลักการมสี่วนรว่มมาใช้ในการท างาน  

 คณะครู บุคลากร ผู้บริหาร สว่นใหญ่อยู่ในวัยท างานมีความรู้ความสามารถให้ความร่วมมือใน

การท างาน รู้จักการท างานเป็นทีม พัฒนาตนเอง เห็นคุณค่าของความเป็นครู เสียสละเพื่อการศึกษาของ

นักเรียนอยู่เสมอ 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

 ผูเ้รียนควรได้รับการพัฒนาทางการเรียนวิชาสามัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการคิดวิเคราะห ์

คิดสังเคราะห ์คิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมที่หลากหลายพื้นฐานของนักเรียนที่เป็นบรรพชิต อาจมีข้อจ ากัดอยู่

มาก กระบวนการจัดการเรียนการสอนควรใหน้ักเรียนได้แสดงออกใหม้าก 

 สถานศึกษาควรจัดให้มีการอบรมครูทบทวนหลักสูตร ให้ครูรู้เปูาหมายของการจัดการศึกษา 

เปูาหมายของหลักสูตร น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการประเมินตามสภาพจริง น าผลมาปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอนตอ่ไป 

 สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนทั้ง ๓ แผนกควบคู่กันไปจึงควรปรับและบูรณาการทั้ง ๓ 

แผนกให้เหมาะสมกับสภาพจริงในการจัดการเรียนการสอนควรจัดหาครูทั้ง ๓ แผนกที่มีประสบการณ์ 

ความรู ้ก ากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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 เพิ่มการอบรมครูในด้านต่างๆ และด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างกลุ่ม

สาระและการวิจัยในช้ันเรยีนอย่างตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ พัฒนาห้องเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบระบบ

สื่อ IT ครบวงจร พร้อมกับสร้างความตระหนักใหน้ักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ลดกิจกรรมจากภายนอกและ

เพิ่มการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา 

 

๑. ภาระงานสถานศึกษา 

 ๑.๑ การรับรองสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 

 เร่งประสานและร่วมมือด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในครอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม ทั้งเด็กปกติ 

เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และพร้อมที่จะด าเนินการให้สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ก าหนดให้

รัฐจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า ๑๒ ปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

 ๑.๒. การปฏิรูปการเรียนรู้ 

 พัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยเน้นการน าเสนอแนวคิด หลักการ รูปแบบ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม การวัดผลและ

ประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการวิจัยใน

ช้ันเรยีน 

 ๑.๓ การประกันคุณภาพการศึกษา 

 โรงเรียนประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการประเมินภายนอก 

 ๑.๔ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 โรงเรียนพัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาข้อมูล สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร

และการเรียนรูต้ลอดชวีิต มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารความรูอ้ย่างตอ่เนื่อง 

 ๑.๕  การปรบัปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ 

 ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารการศึกษาของโรงเรียน เพื่อรองรับการกระจายอ านาจ โดยมี

โรงเรียนเป็นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 

 ๑.๖ การมีส่วนร่วม 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนว่ยงานและองค์กรอื่นๆ 
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 ๑.๗ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 เร่งระดมทรัพยากรจากบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานและองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนมาใช้ใน

การจัดและพัฒนาการศกึษา 

 ๑.๘ การพัฒนาครูบุคลากร 

 พัฒนาครูบุคลากรใหม้ีความพร้อม มีศักยภาพเพียงพอและมีขวัญก าลังใจตอ่การปฏิบัติงาน 

 ๑.๙ การสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 

 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานและผลงานของโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสม

ทันเหตุการณแ์ละเข้าถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย 

 

ตารางเปรียบเทยีบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบแรก และรอบสอง 

มาตรฐาน  :  ด้านผู้เรยีน  ด้านครูผู้สอน  ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

รอบแรก รอบสอง 

มาตรฐานด้านผู้เรยีน ๑-๗ 

มาตรฐานที่ ๑  ผูเ้รียนมคีุณธรรมจรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (ม.๑) 

 

ด ี

 

ด ี

มาตรฐานที่ ๒  ผูเ้รียนมสีุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี(ม.๑๐) ด ี ด ี

มาตรฐานที่ ๓  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศลิปะดนตรแีละกีฬา (ม.

๑๒) 
ด ี ด ี

มาตรฐานที่ ๔  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดสังเคราะห์ มวีิจารญาณ   

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทัศน์ (ม.๔) 
พอใช้ พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๕  ผูเ้รียนมีความรูแ้ละทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร (ม.๕) ปรับปรุง พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๖  ผูเ้รียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง รักการเรียนรูแ้ละ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ม.๖) 
พอใช้ ด ี

มาตรฐานที่ ๗  ผูเ้รียนทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจรติ (ม.๙)   
พอใช้ ด ี

มาตรฐานด้านครูผู้สอน ๘-๙ 

มาตรฐานที่ ๘  ครูมคีุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผดิชอบและมีครู

เพียงพอ (ม.๒๔) 

พอใช้ ด ี

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ

และเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ (ม.๒๒) 
ด ี ด ี
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มาตรฐานด้านผู้บริหารสถานศึกษา ๑๐-๑๔ 

มาตรฐานที่ ๑๐  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ (ม.

๒๐) 

พอใช้ ด ี

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศกึษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็น

ระบบครบวงจร ใหบ้รรลุเปูาหมายการศกึษา (ม.๑๓) 
พอใช้ ด ี

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศกึษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียน

เป็นส าคัญ (ม.๑๘) 
พอใช้ ด ี

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศกึษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเ้รียนและท้องถิ่นมสีื่อการ

เรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู ้(ม.๒๕) 
พอใช้ ด ี

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศกึษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ

พัฒนาการศกึษา (ม.๑๔) 
พอใช้ ด ี

ภาพรวม ๑๔ มาตรฐาน   

หมายเหตุ :    

รอบแรกมีระดับคุณภาพการประเมิน ๓ ระดับ คอื  ปรับปรุง  พอใช ้  ดี 

รอบสองมรีะดับคุณภาพการประเมิน ๔ ระดับ คอื  ปรับปรุง  พอใช ้  ดี  ดมีาก 

 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบ ๒ ของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) 

ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๑  สถานศกึษาควรอบรมนิสัยผูเ้รียนได้ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติของสมณสารูป 

มาตรฐานที่ ๒ สถานศกึษาควรส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีความรับผดิชอบร่วมกันในการท าความสะอาด

บริเวณโรงเรียน หอ้งสว้ม ห้องน้ า ห้องนอน(จ าวัด) ให้มีความสะอาด วัดหาสื่อการเรียนการสอนเรื่องยา

เสพติดให้ผู้เรยีนได้ศกึษาค้นคว้าในการเผยแผ่ความรู้แก่ชุมชน หรอืสังคมชนบทให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ

เรื่องยาเสพติด 

มาตรฐานที่ ๓ สถานศกึษาควรส่งเสริมผูเ้รียนใหแ้สดงออกด้านการวิจารณ์ เช่น วิจารณ์ผลงาน

ด้านศลิปะ ดนตรีหรอืพร้อมบอกข้อดี-เสีย ในการออกบิณฑบาต หรอืออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

มาตรฐานที่ ๔ สถานศกึษาควรส่งเสริมผูเ้รียนได้จัดท าโครงงานให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เป็นความสนใจของผู้เรยีน และกล้าแสดงออก สง่เสริมการเขียนเรียงความในวันส าคัญต่างๆ เช่น วัน

เข้าพรรษา วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา อาสาฬหบูชา ส่งเสริมผูเ้รียนได้วิพากษ์ตามข่าวหน้าหนังสอืพิมพ์ 

โทรทัศน์ ภาพวาดระบายสี ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง 
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มาตรฐานที่ ๕ สถานศกึษาควรส่งเสริมผูเ้รียนได้ฝึกท าโครงงานให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้

อย่างตอ่เนื่อง ส่งเสริมผูเ้รียนได้กล้าแสดงออก ทางด้านภาษาไทย เช่น การน าเสนอภาษาไทย-อังกฤษ วัน

ละค าก่อนเข้าช้ันเรียน สง่เสริมผูเ้รียนมีผลงานหรอืจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เช่น การฝกึคัดลายมอืใน

วันสุนทรภู ่วันครู การวาดภาพระบายสี การแขง่ขันตอบปัญหาทางวิชาการ 

มาตรฐานที่ ๘ ครูควรส่งเสริมให้ครูในโรงเรยีนพระปริยัติธรรมได้สถานะที่มั่นคง เพื่อเป็นขวัญและ

ก าลังใจในการพัฒนางานด้วย 

มาตรฐานที่ ๙ ครูควรได้รับการส่งเสริมได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ การจัดท าแผนการ

จัดการเรยีนรู้ที่สมบูรณ์การบันทึกหลังการสอนที่ครอบคลุม และส่งเสริมใหค้รูมีขวัญและก าลังใจในการ

ท างานในการด ารงชีพ 

 

ข้อมูลสถิตจิ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 

 

ระดับชัน้ 

ปีการศกึษา  

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ รวม 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๑ ๑๒๔ ๙๓ ๙๘ ๗๗ ๑๑๒ ๕๐๔ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๒ ๘๑ ๑๒๑ ๘๐ ๙๐ ๙๔ ๔๖๖ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๓ ๖๐ ๗๑ ๑๐๖ ๕๙ ๗๓ ๓๖๙ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๔ ๕๓ ๔๘ ๕๘ ๕๒ ๕๒ ๒๖๓ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๕ ๔๔ ๔๗ ๓๖ ๓๕ ๕๐ ๒๑๒ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๖ ๕๙ ๖๐ ๓๑ ๓๗ ๓๓ ๒๒๐ 

รวม ๔๒๑ ๔๔๐ ๔๐๙ ๓๕๐ ๔๑๔ ๒,๐๓๔ 
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ส่วนที่ ๒ 

สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียน 

รายงานผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ช่วงชั้นท่ี ๓ (มธัยมศึกษาปีท่ี ๓) ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

รหัส

วิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย

โรงเรยีน 

คะแนนเฉลี่ย

สังกัด 

คะแนนเฉลี่ย

ประเทศ 

๙๑ ภาษาไทย ๑๐๐ ๓๔.๙๘ ๓๙.๔๐ ๔๘.๒๙ 

๙๒ สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๐๐ - - - 

๙๓ ภาษาอังกฤษ ๑๐๐ ๒๖.๓๘ ๒๖.๕๑ ๓๐.๔๕ 

๙๔ คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๑๖.๗๕ ๑๙.๖๙ ๒๖.๓๐ 

๙๕ วิทยาศาสตร์ ๑๐๐ ๒๗.๐๐ ๒๗.๙๘ ๓๒.๒๘ 

๙๖ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๐ - - - 

๙๗ ศลิปะ ๑๐๐ - - - 

๙๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๐๐ - - - 

 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET) 

ช่วงชั้นท่ี ๓ (มธัยมศึกษาปีท่ี ๓)  

รหัส

วิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนน

เต็ม 

ค่าเฉลี่ยโรงเรยีน 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๙๑ ภาษาไทย ๑๐๐ ๓๗.๒๕ ๒๙.๒๑ ๓๘.๘๓ ๓๕๔๔ ๓๔.๙๘ 

๙๒ สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๐๐ ๓๗.๔๕ ๔๑.๖๘ ๔๓.๑๑ ๔๐.๓๑ - 

๙๓ ภาษาอังกฤษ ๑๐๐ ๒๖.๕๕ ๒๖.๕๔ ๒๖.๕๔ ๒๕.๓๔ ๒๖.๓๘ 

๙๔ คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๑๙.๒๙ ๒๔.๙๑ ๒๒.๗๐ ๑๙.๐๗ ๑๖.๗๕ 

๙๕ วิทยาศาสตร์ ๑๐๐ ๓๑.๐๒ ๒๙.๐๘ ๓๐.๐๘ ๒๘.๖๐ ๒๗.๐๐ 

๙๖ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๐ ๔๘.๒๕ ๔๕.๒๗ - -  

๙๗ ศลิปะ ๑๐๐ ๓๘.๐๔ ๓๐.๗๔ - -  

๙๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๐๐ ๓๐.๓๕ ๓๑.๙๕ - -  
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รายงานผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ช่วงชั้นท่ี ๔ (มธัยมศึกษาปีท่ี ๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

รหัส

วิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนน

เต็ม 

ค่าเฉลี่ย

โรงเรยีน 

ค่าเฉลี่ย

สังกัด 

ค่าเฉลี่ย

ประเทศ 

๐๑ ภาษาไทย ๑๐๐ ๓๔.๘๔ ๓๖.๔๒ ๔๙.๒๕ 

๐๒ สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๐๐ ๒๙.๖๘ ๒๙.๗๘ ๓๔.๗๐ 

๐๓ ภาษาอังกฤษ ๑๐๐ ๒๑.๒๙ ๒๐.๗๒ ๒๘.๓๑ 

๐๔ คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๑๔.๒๖ ๑๕.๑๔ ๒๔.๕๓ 

๐๕ วิทยาศาสตร์ ๑๐๐ ๒๓.๐๐ ๒๓.๓๑ ๒๙.๓๗ 

 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET) 

ช่วงชั้นท่ี ๔ (มธัยมศึกษาปีท่ี ๖) โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 

รหัส

วิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

คะแนน

เต็ม 

ค่าเฉลี่ยโรงเรยีน/ปีการศึกษา 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๐๑ ภาษาไทย ๑๐๐ ๓๘.๘๓ ๓๔.๖๓ ๓๔.๒๖ ๓๘.๗๒ ๓๔.๘๔ 

๐๒ สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๐๐ ๓๒.๙๐ ๓๒.๗๑ ๓๓.๗๙ ๓๒.๕๒ ๒๙.๖๘ 

๐๓ ภาษาอังกฤษ ๑๐๐ ๑๘.๕๔ ๑๘.๒๗ ๑๗.๕๙ ๒๐.๙๐ ๒๑.๒๙ 

๐๔ คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๑๕.๗๖ ๑๕.๒๘ ๑๗.๓๑ ๑๘.๓๑ ๑๔.๒๖ 

๐๕ วิทยาศาสตร์ ๑๐๐ ๒๗.๐๗ ๒๗.๑๑ ๒๖.๕๙ ๒๘.๖๘ ๒๓.๐๐ 

๐๖ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๐ ๕๔.๓๖ ๔๑.๒๕ - -  

๐๗ ศลิปะ ๑๐๐ ๒๒.๔๙ ๒๕.๖๗ - -  

๐๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๐๐ ๔๒.๙๑ ๓๕.๘๒ - -  
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รายงานผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา 

(B-NET : Buddhism National Educational Test) 

ช่วงชั้นท่ี ๓ (มธัยมศึกษาปีท่ี ๓) ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

รหัส

วิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนน

เต็ม 

ค่าเฉลี่ย

โรงเรยีน 

ค่าเฉลี่ย

กลุ่ม 

ค่าเฉลี่ย

ประเทศ 

๓๘๓ ภาษาบาลี ๑๐๐ ๓๑.๒๑ ๓๓.๒๘ ๓๓.๕๑ 

๓๘๔ ธรรม ๑๐๐ ๓๖.๑๓ ๓๗.๑๓ ๓๖.๘๕ 

๓๘๕ พุทธประวัติ ๑๐๐ ๓๑.๗๕ ๓๖.๑๐ ๓๖.๕๐ 

๓๘๖ วินัย ๑๐๐ ๓๖.๐๐ ๓๗.๐๒ ๓๖.๘๘ 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา 

(B-NET : Buddhism National Educational Test) 

ช่วงชั้นท่ี ๓ (มธัยมศึกษาปีท่ี ๓)  

รหัสวิชา กลุ่มสาระการ

เรยีนรู้ 

คะแนน

เต็ม 

ค่าเฉลี่ยโรงเรยีน 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๓๘๓ ภาษาบาลี ๑๐๐ ๓๗.๙๑ ๓๕.๒๙ ๓๔.๔๕ ๓๑.๒๑ 

๓๘๔ ธรรม ๑๐๐ ๓๕.๑๔ ๔๓.๐๔ ๓๓.๘๐ ๓๖.๑๓ 

๓๘๕ พุทธประวัติ ๑๐๐ ๓๘.๓๔ ๓๖.๕๔ ๓๒.๔๖ ๓๑.๗๕ 

๓๘๖ วินัย  ๑๐๐ ๓๙.๒๐ ๓๔.๓๘ ๓๕.๘๘ ๓๖.๐๐ 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา 

(B-NET : Buddhism National Educational Test) 

ช่วงชั้นท่ี ๔ (มธัยมศึกษาปีท่ี ๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รหัสวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนน

เต็ม 

ค่าเฉลี่ย

โรงเรยีน 

ค่าเฉลี่ย

กลุ่ม 

ค่าเฉลี่ย

ประเทศ 

๓๙๓ ภาษาบาลี ๑๐๐ ๒๙.๘๘ ๓๒.๕๐ ๓๔.๕๕ 

๓๙๔ ธรรม ๑๐๐ ๓๔.๕๙ ๓๓.๘๖ ๓๕.๑๕ 

๓๙๕ พุทธประวัติ ๑๐๐ ๓๖.๘๘ ๓๗.๑๓ ๓๘.๕๓ 

๓๙๖ วินัย ๑๐๐ ๓๖.๐๐ ๓๗.๐๒ ๓๖.๘๘ 
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รายงานผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา 

(B-NET : Buddhism National Educational Test) 

ช่วงชั้นท่ี ๔ (มธัยมศึกษาปีท่ี ๖) 

 

รหัสวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ยโรงเรยีน 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

๓๙๑ ภาษาบาลี ๑๐๐ ๓๔.๘๙ ๓๑.๓๑ 

๓๙๒ พุทธประวัติและธรรมวินัย ๑๐๐ ๔๗.๓๘ ๔๕.๐๒ 

๓๙๓ ศาสนปฏิบัติ ๑๐๐ ๓๒.๓๑ ๕๒.๐๕ 

 

รหัสวิชา กลุ่มสาระการ

เรยีนรู้ 

คะแนน

เต็ม 

ค่าเฉลี่ยโรงเรยีน 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๓๙๓ ภาษาบาลี ๑๐๐ ๓๒.๔๔ ๒๙.๙๒ ๓๓.๘๘ ๒๙.๘๘ 

๓๙๔ ธรรม ๑๐๐ ๓๔.๐๔ ๒๙.๒๓ ๓๕.๐๐ ๓๔.๕๙ 

๓๙๕ พุทธประวัติ ๑๐๐ ๔๖.๘๙ ๓๙.๗๙ ๔๓.๖๗ ๓๖.๘๘ 

๓๙๖ วินัย  ๑๐๐ ๓๖.๘๙ ๓๓.๗๔ ๓๕.๓๓ ๓๖.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนสมเด็จพระพทุธชินวงศ์ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐    49 
 

ตารางเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษา  

ปีการศกึษา ๒๕๕๘–๒๕๖๐ 

โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  วัดศรโีสดา พระอารามหลวง 

ตารางเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘–๒๕๖๐ 

โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  วัดศรโีสดา พระอารามหลวง 

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

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ ภาคเรยีนที่ ๑ 

               ปี 

     รายวิชา         
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ พัฒนาการ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ พัฒนาการ 

๑. ภาษาไทย ๔.๒๙ ๑๐.๕๘ +๖.๒๙ ๑๐.๕๘ ๑๒.๐๐ +๑.๔๒ 

๒. คณิตศาสตร์ ๔๑.๔๘ ๐.๐๐ -๔๑.๔๘ ๐.๐๐ ๑๓.๓๓ +๑๓.๓๓ 

๓. วทิยาศาสตร์ ๓๗.๕๐ ๐.๐๐ -๓๗.๕๐ ๐.๐๐ ๙.๓๓ +๙.๓๓ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓๐.๙๙ ๙.๔๑ -๒๑.๕๘ ๙.๔๑ ๔.๐๐ -๕.๔๑ 

๕. สุขศึกษา ๒๗.๘๕ ๓๐.๕๘ +๒.๗๓ ๓๐.๕๘ ๓๔.๖๗ +๔.๐๙ 

๖. ศลิปะ ๓.๘๐ ๑๒.๙๔ +๙.๑๔ ๑๒.๙๔ ๑.๓๓ -๑๑.๖๑ 

๗. การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๔.๕๕ ๑๔.๑๑ +๙.๕๖ ๑๔.๑๑ ๐.๐๐ -๑๔.๑๑ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๘๗.๘๔ ๙๐.๕๘ +๒.๗๔ ๙๐.๕๘ ๙๗.๓๓ +๖.๗๕ 

๙. รายวชิาเพิ่มเตมิ ๕๖.๔๖ ๐.๐๐ -๕๖.๔๖ ๐.๐๐ ๓๖.๘ +๓๖.๘ 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ ภาคเรยีนที่ ๒ 

                   ป ี

     รายวิชา         
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ พัฒนาการ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ พัฒนาการ 

๑. ภาษาไทย ๑๗.๓๐ ๗.๕๙ -๙.๗๑ ๗.๕๙ ๑๐.๐๐ +๒.๔๑ 

๒. คณิตศาสตร์ ๒๙.๖๒ ๓๔.๑๗ +๔.๕๕ ๓๔.๑๗ ๒๘.๕๗ -๕.๖ 

๓. วทิยาศาสตร์ ๑๓.๖๔ ๔๕.๕๖ +๓๑.๙๒ ๔๕.๕๖ ๓๐.๐๐ -๑๕.๕๖ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑.๔๗ ๓๗.๙๗ +๓๖.๕ ๓๗.๙๗ ๑๑.๔๓ -๒๖.๕๔ 

๕. สุขศึกษาและพลศกึษา ๒๐.๙๐ ๒๖.๕๘ +๕.๖๘ ๒๖.๕๘ ๔๐.๐๐ +๑๓.๔๒ 

๖. ศลิปะ ๒๐.๐๐ ๑๘.๙๘ -๑.๐๒ ๑๘.๙๘ ๓๐.๐๐ +๑๑.๐๒ 

๗. การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๐๐.๐๐ ๑๖.๔๕ +๑๖.๔๕ ๑๖.๔๕ ๑๔.๒๙ -๒.๑๖ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๔๘.๕๑ ๒๖.๕๘ -๒๑.๙๓ ๒๖.๕๘ ๕๕.๗๑ +๒๙.๑๓ 

๙. รายวชิาเพิ่มเตมิ ๓๕.๗๑ ๔๑.๑๓ +๕.๔๒ ๔๑.๑๓ ๔๓.๔๒ +๒.๒๙ 



สารสนเทศโรงเรียนสมเด็จพระพทุธชินวงศ์ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐    50 
 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๒ ภาคเรยีนที่ ๑ 

 

                    ปี 

     รายวิชา         
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ พัฒนาการ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ พัฒนาการ 

๑. ภาษาไทย ๒๑.๓๔ ๒๕ +๓.๖๖ ๒๕ ๑๒.๕๐ -๑๒.๕ 

๒. คณิตศาสตร์ ๒๖.๖๗ ๐.๐๐ -๒๖.๖๗ ๐.๐๐ ๓๔.๓๘ +๓๔.๓๘ 

๓. วทิยาศาสตร์ ๖.๖๗ ๔.๕๔ -๒.๑๓ ๔.๕๔ ๔๒.๑๙ +๓๗.๖๕ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑.๔๓ ๓๑.๘๘ +๓๐.๔๕ ๓๑.๘๘ ๐.๐๐ -๓๑.๘๘ 

๕. สุขศึกษา ๔๐.๒๘ ๖๑.๙๗ +๒๑.๖๙ ๖๑.๙๗ ๕๔.๖๘ -๗.๒๙ 

๖. ศลิปะ ๑๙.๒๓ ๑๗.๖๔ -๑.๕๙ ๑๗.๖๔ ๑๔.๐๖ -๓.๕๘ 

๗. การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๑.๒๙ ๒๖.๔๗ +๒๕.๑๘ ๒๖.๔๗ ๒๙.๖๙ +๓.๒๒ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๕๒.๕๖ ๓๙.๒๕ -๑๓.๓๑ ๓๙.๒๕ ๔๔.๕๓ +๕.๒๘ 

๙. รายวชิาเพิ่มเตมิ ๔๒.๙๗ ๓๖.๑๕ -๖.๘๒ ๓๖.๑๕ ๕๖.๘๗ +๒๐.๗๒ 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๒ ภาคเรยีนที่ ๒ 

 

                     ปี 

     รายวิชา         
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ พัฒนาการ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ พัฒนาการ 

๑. ภาษาไทย ๓.๓๙ ๑๙.๗๑ +๑๖.๓๒ ๑๙.๗๑ ๒๓.๔๔ +๓.๗๓ 

๒. คณิตศาสตร์ ๔๓.๔๐ ๒๘.๑๖ -๑๕.๒๔ ๒๘.๑๖ ๑๒.๕๐ -๑๕.๖๖ 

๓. วทิยาศาสตร์ ๐.๐๐ ๕๐.๗๐ +๕๐.๗ ๕๐.๗๐ ๔๕.๓๑ -๕.๓๙ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๐.๐๐ ๓๐.๙๘ +๓๐.๙๘ ๓๐.๙๘ ๑๘.๗๕ -๑๒.๒๓ 

๕. สุขศึกษา ๓๒.๗๙ ๕๔.๙๒ +๒๒.๑๓ ๕๔.๙๒ ๕๐.๐๐ -๔.๙๒ 

๖. ศลิปะ ๒๒.๒๓ ๒๘.๑๖ +๕.๙๓ ๒๘.๑๖ ๓๔.๓๘ +๖.๒๒ 

๗. การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๓๕.๓๐ ๓๘.๗๓ +๓.๔๓ ๓๘.๗๓ ๔๕.๓๑ +๖.๕๘ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๖๑.๔๓ ๔๒.๒๕ -๑๙.๑๘ ๔๒.๒๕ ๔๘.๔๓ +๖.๑๘ 

๙. รายวชิาเพิ่มเตมิ ๑๗.๔๔ ๓๘.๐๒ +๒๐.๕๘ ๓๘.๐๒ ๕๗.๘๑ +๑๙.๗๙ 
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ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ ภาคเรยีนที่ ๑ 

 

                   ป ี

     รายวิชา         
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ พัฒนาการ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ พัฒนาการ 

๑. ภาษาไทย ๔๐.๙๑ ๒๙.๒๓ -๑๑.๖๘ ๒๙.๒๓ ๓๐.๗๗ +๑.๕๔ 

๒. คณิตศาสตร์ ๓๐.๐๐ ๗๕.๖๗ +๔๕.๖๗ ๗๕.๖๗ ๓๖.๕๔ -๓๙.๑๓ 

๓. วทิยาศาสตร์ ๓๘.๓๐ ๑๗.๕๖ -๒๐.๗๔ ๑๗.๕๖ ๖๑.๕๔ +๔๓.๙๘ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๗.๓๗ ๒๘.๙๘ -๑๘.๓๙ ๒๘.๙๘ ๗.๖๙ -๒๑.๒๙ 

๕. สุขศึกษา ๕๙.๑๙ ๕๒.๗๐ -๖.๔๙ ๕๒.๗๐ ๕๓.๘๕ +๑.๑๕ 

๖. ศลิปะ ๖๗.๓๕ ๑๓.๒๓ -๕๔.๑๒ ๑๓.๒๓ ๕๕.๗๗ +๔๒.๕๔ 

๗. การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๓๑.๐๐ ๓๖.๙๒ +๕.๙๒ ๓๖.๙๒ ๔๐.๓๘ +๓.๔๖ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๖๒.๓๖ ๑๔.๒๘ -๔๘.๐๘ ๑๔.๒๘ ๓๒.๖๙ +๑๘.๔๑ 

๙. รายวชิาเพิ่มเตมิ ๗๕.๑๘ ๓๓.๗๑ -๔๑.๔๗ ๓๓.๗๑ ๖๙.๒๓ +๓๕.๕๒ 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ ภาคเรยีนที่ ๒ 

 

                 ปี 

     รายวิชา         
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ พัฒนาการ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ พัฒนาการ 

๑. ภาษาไทย ๒๕.๐๐ ๘.๐๖ -๑๖.๙๔ ๘.๐๖ ๓.๘๕ -๔.๒๑ 

๒. คณิตศาสตร์ ๒๘.๕๘ ๒๖.๕๖ -๒.๐๒ ๒๖.๕๖ ๓๘.๔๖ +๑๑.๙ 

๓. วทิยาศาสตร์ ๒๖.๐๙ ๕๓.๔๒ +๒๗.๓๓ ๕๓.๔๒ ๕๗.๖๙ +๔.๒๗ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๕.๐๐ ๓๓.๘๒ +๘.๘๒ ๓๓.๘๒ ๗.๖๙ -๒๖.๑๓ 

๕. สุขศึกษา ๖๒.๕๐ ๕๒.๓๐ -๑๐.๒ ๕๒.๓๐ ๕๕.๗๗ +๓.๔๗ 

๖. ศลิปะ ๔๒.๘๖ ๓๗.๓๑ -๕.๕๕ ๓๗.๓๑ ๓๐.๗๗ -๖.๕๔ 

๗. การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๓๗.๒๔ ๙.๔๔ -๒๗.๘ ๙.๔๔ ๕๙.๖๒ +๕๐.๑๘ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๔๕.๐๐ ๒๙.๕๔ -๑๕.๔๖ ๒๙.๕๔ ๓๗.๕ +๗.๙๖ 

๙. รายวชิาเพิ่มเตมิ ๓๘.๘๑ ๐.๐๐ -๓๘.๘๑ ๐.๐๐ ๕๔.๓๑ +๕๔.๓๑ 
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ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ ภาคเรยีนที่ ๑ 

 

                  ปี 

     รายวิชา         
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ พัฒนาการ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ พัฒนาการ 

๑. ภาษาไทย ๒.๕๗ ๓๓.๓๓ +๓๐.๗๖ ๓๓.๓๓ ๒๗.๕๕ -๕.๗๘ 

๒. คณิตศาสตร์ ๙.๗๖ ๑๕.๕๕ +๕.๗๙ ๑๕.๕๕ ๘.๑๖ -๗.๓๙ 

๓. วทิยาศาสตร์ ๒๑.๐๖ ๒๐ -๑.๐๖ ๒๐ ๐.๐๐ -๒๐ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๔.๗๔ ๑๓.๓๓ -๓๑.๔๑ ๑๓.๓๓ ๘.๑๖ -๕.๑๗ 

๕. สุขศึกษา ๓๖.๕๙ ๘๐ +๔๓.๔๑ ๘๐ ๕๓.๐๖ -๒๖.๙๔ 

๖. ศลิปะ ๒๑.๙๖ ๗๗.๗๗ +๕๕.๘๑ ๗๗.๗๗ ๔๖.๙๔ -๓๐.๘๓ 

๗. การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๑๗.๐๘ ๔๔.๔๔ +๒๗.๓๖ ๔๔.๔๔ ๓๐.๖๑ -๑๓.๘๓ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๔๑.๐๘ ๓๕.๓๙ -๕.๖๙ ๓๕.๓๙ ๒๓.๘๑ -๑๑.๕๘ 

๙. รายวชิาเพิ่มเตมิ ๓๔.๑๙ ๓๑.๖๗ -๒.๕๒ ๓๑.๖๗ ๔๖.๑๒ +๑๔.๔๕ 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ ภาคเรยีนที่ ๒ 

 

                   ป ี

     รายวิชา         
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ พัฒนาการ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ พัฒนาการ 

๑. ภาษาไทย ๓๒.๒๖ ๑๓.๑๕ -๑๙.๑๑ ๑๓.๑๕ ๒๑.๔๒ +๘.๒๗ 

๒. คณิตศาสตร์ ๐.๐๐ ๒๖.๐๘ +๒๖.๐๘ ๒๖.๐๘ ๖.๑๒ -๑๙.๙๖ 

๓. วทิยาศาสตร์ ๑๒.๕๐ ๕๕.๒๖ +๔๒.๗๖ ๕๕.๒๖ ๖.๑๒ -๔๙.๑๔ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓.๑๓ ๒๗.๕ +๒๔.๓๗ ๒๗.๕ ๒๒.๔๕ -๕.๐๕ 

๕. สุขศึกษา ๕๙.๓๘ ๗๖.๙๒ +๑๗.๕๔ ๗๖.๙๒ ๗๑.๔๓ -๕.๔๙ 

๖. ศลิปะ ๖๒.๕๐ ๗๖.๙๒ +๑๔.๔๒ ๗๖.๙๒ ๒๐.๔๑ -๕๖.๕๑ 

๗. การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๓.๒๓ ๗๗.๒๑ +๗๓.๙๘ ๗๗.๒๑ ๓๙.๗๙ -๓๗.๔๒ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๓๘.๓๐ ๕๗.๑๔ +๑๘.๘๔ ๕๗.๑๔ ๑๙.๐๕ -๓๘.๐๙ 

๙. รายวชิาเพิ่มเตมิ ๓๕.๕๖ ๕๖.๕๖ +๒๑ ๕๖.๕๖ ๔๖.๑๒ -๑๐.๔๔ 
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ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๕ ภาคเรยีนที่ ๑ 

 

               ปี 

     รายวิชา         
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ พัฒนาการ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ พัฒนาการ 

๑. ภาษาไทย ๘๘.๘๙ ๘๕.๗๑ -๓.๑๘ ๘๕.๗๑ ๘๑.๘๒ -๓.๘๙ 

๒. คณิตศาสตร์ ๓.๗๑ ๕.๘๘ +๒.๑๗ ๕.๘๘ ๖.๐๖ +๐.๑๘ 

๓. วทิยาศาสตร์ ๒๕.๙๓ ๕.๗๑ -๒๐.๒๒ ๕.๗๑ ๖.๐๖ +๐.๓๕ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖๖.๖๗ ๒๘.๕๗ -๓๘.๑ ๒๘.๕๗ ๓๓.๓๓ +๔.๗๖ 

๕. สุขศึกษา ๓๔.๖๒ ๙๑.๔๒ +๕๖.๘ ๙๑.๔๒ ๙๐.๙๑ -๐.๕๑ 

๖. ศลิปะ ๔๔.๔๕ ๗๑.๔๒ +๒๖.๙๗ ๗๑.๔๒ ๖๓.๖๔ -๗.๗๘ 

๗. การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๔๗.๑๗ ๒๕.๗๑ -๒๑.๔๖ ๒๕.๗๑ ๔๕.๔๕ +๑๙.๗๔ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๗๒.๘๔ ๒๙.๑๐ -๔๓.๗๔ ๒๙.๑๐ ๖๓.๖๓ +๓๔.๕๓ 

๙. รายวชิาเพิ่มเตมิ ๗๖.๙๓ ๔๗.๗๖ -๒๙.๑๗ ๔๗.๗๖ ๔๙.๙๙ +๒.๒๓ 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๕ ภาคเรยีนที่ ๒ 

 

                 ปี 

     รายวิชา         
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ พัฒนาการ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ พัฒนาการ 

๑. ภาษาไทย ๗๓.๗๔ ๙๔.๑๑ ๒๐.๓๗ ๙๔.๑๑ ๖๖.๖๗ -๒๗.๔๔ 

๒. คณิตศาสตร์ ๐.๐๐ ๙.๐๙ +๙.๐๙ ๙.๐๙ ๖.๐๖ -๓.๐๓ 

๓. วทิยาศาสตร์ ๘.๐๐ ๒.๙๔ -๕.๐๖ ๒.๙๔ ๓.๐๓ +๐.๐๙ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔.๐๐ ๓๗.๑๔ +๓๓.๑๔ ๓๗.๑๔ ๙.๐๙ ๒๘.๐๕ 

๕. สุขศึกษา ๘๗.๕๐ ๖๐ -๒๗.๕ ๖๐ ๙๓.๙๔ +๓๓.๙๔ 

๖. ศลิปะ ๖๙.๒๓ ๖๔.๗๐ -๔.๕๓ ๖๔.๗๐ ๔๒.๔๒ -๒๒.๒๘ 

๗. การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๑๐.๒๑ ๒๐.๘๙ +๑๐.๖๘ ๒๐.๘๙ ๘๙.๓๙ +๖๘.๕ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๓๗.๓๔ ๔๖.๔๖ +๙.๑๒ ๔๖.๔๖ ๓๙.๓๙ -๗.๐๗ 

๙. รายวชิาเพิ่มเตมิ ๔๙.๕๘ ๕๐.๙๘ +๑.๔ ๕๐.๙๘ ๗๐.๗๐ +๑๙.๗๒ 
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ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ ภาคเรยีนที่ ๑ 

 

                   ป ี

     รายวิชา         
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ พัฒนาการ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ พัฒนาการ 

๑. ภาษาไทย ๘๙.๗๕ ๗๖.๔๗ -๑๓.๒๘ ๗๖.๔๗ ๗๐.๕๙ -๕.๘๘ 

๒. คณิตศาสตร์ ๒.๕๗ ๗.๖๙ +๕.๑๒ ๗.๖๙ ๒๐.๕๙ +๑๒.๙ 

๓. วทิยาศาสตร์ ๑๓.๑๖ ๒๘ +๑๔.๘๔ ๒๘ ๘.๘๒ -๑๙.๑๘ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓๘.๔๗ ๑๕.๓๘ -๒๓.๐๙ ๑๕.๓๘ ๙๗.๐๖ +๘๑.๖๘ 

๕. สุขศึกษา ๗๙.๔๙ ๑๐๐ +๖๐.๕๑ ๑๐๐ ๙๑.๑๘ -๘.๘๒ 

๖. ศลิปะ ๓๕.๙๐ ๘๔.๖๑ +๔๘.๗๑ ๘๔.๖๑ ๖๔.๗๑ -๑๙.๙ 

๗. การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๕๘.๔๕ ๖๖.๖๖ +๘.๒๑ ๖๖.๖๖ ๒๙.๔๑ -๓๗.๒๕ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๓๘.๔๗ ๓๗.๒๕ -๑.๒๒ ๓๗.๒๕ ๔๖.๐๗ +๘.๘๒ 

๙. รายวชิาเพิ่มเตมิ ๕๐.๖๖ ๔๔.๘๗ -๕.๗๙ ๔๔.๘๗ ๕๓.๔๓ +๘.๕๖ 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ ภาคเรยีนที่ ๒ 

 

                     ปี 

     รายวิชา         
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ พัฒนาการ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ พัฒนาการ 

๑. ภาษาไทย ๖๑.๕๔ ๑๙.๒๓ -๔๒.๓๑ ๑๙.๒๓ ๑๐๐ +๘๐.๗๗ 

๒. คณิตศาสตร์ ๐.๐๐ ๔ +๔ ๔ ๒๖.๔๗ +๒๒.๔๗ 

๓. วทิยาศาสตร์ ๒๐.๕๒ ๒๐ -๐.๕๒ ๒๐ ๒๙.๔๑ +๙.๔๑ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๑.๘๒ ๑๖ +๔.๑๘ ๑๖ ๗๖.๔๗ +๖๐.๔๗ 

๕. สุขศึกษา ๙๗.๔๔ ๗๖ -๒๑.๔๔ ๗๖ ๑๐๐ +๒๔ 

๖. ศลิปะ ๖๖.๖๗ ๔๔ -๒๒.๖๗ ๔๔ ๖๔.๗๑ +๒๐.๗๑ 

๗. การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๒๖.๙๓ ๑๕.๓๘ -๑๑.๕๕ ๑๕.๓๘ ๖๖.๑๗ +๕๐.๗๙ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๔๘.๐๖ ๓๓.๓๓ -๑๔.๗๓ ๓๓.๓๓ ๕๓.๙๒ +๒๐.๕๙ 

๙. รายวชิาเพิ่มเตมิ ๔๙.๒๓ ๙๖ +๔๖.๙๔ ๙๖ ๔๔.๗๐ -๕๑.๓ 
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ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

40.42 

19.77 

24.96 

81.11 

24.68 

65.79 

39.09 

38.09 

34.07 

39.64 

44.4 

46.86 

46.78 

46.82 

41.02 

41.36 

77.94 

12.24 

92.42 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

สงัคมศึกษา 

สขุศึกษา และพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 

ภาษาบาลี 

ธรรม 

พทุธประวติั 

วินยั 

หน้าท่ีพลเมือง 

ภาษาองักฤษเพิ่มเติม 

คอมพิวเตอร์ 

พระธรรมจาริกศึกษา 

การพดู 

การปกครองของไทย 

คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ 

เฉลี่ยแต่ละกลุม่สาระ 
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ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O- net)  ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 
 

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O- net)  ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 
 

 

 

 

 

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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ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (B- net)  ๔ รายวิชาการเรียนรู้  

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 

 
 

 

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (B- net)  ๔  รายวิชาการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 
 

 

 

 

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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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 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ อังกฤษ 
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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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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ B-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ B-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 

 

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 
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ส่วนที่ ๓ 

รายชื่อผู้บริหาร ครูบุคลากร เจ้าหน้าที่ได้รับเกียรติบัตร-วุฒบิัตร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ผู้บริหาร(ระบุชื่อ) 

 

พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์      ผูบ้ริหารดีเด่นดา้น 

กระบวนการจัดการศกึษา 

กลุ่มโรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ 

รองผู้บริหาร พระครูประกาศธรรมานุยุต    รองผูบ้ริหารดีเด่น

ด้าน กระบวนการจัดการศึกษา 

ครู ๑. พระสมุหต์ิวานนท์  วริิยธมฺโม           ดีเด่น

ด้าน การครองตน (คุณธรรมจริยธรรม) 

ครู ๒. สาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต            ดีเด่นดา้น  

การออกแบบนวัตตกรรมสื่อการเรียนรู้ 

ครู รายชื่อครูที่ได้รับวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรม

โครงการส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากร เพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาขั้นพื้นฐาน ( 

O-net ) ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ ดังรายชื่อนี้ 

   ๑. นางสาวสิริกร  สามะบุตร  

   ๒. นางสาวหฤทัย  มงคลเจริญสิน 

   ๓. นางสาวศิริพร  สามะบุตร 

ครู รายชื่อครูที่ได้รับเกียรติบัตร ที่ผ่านการเป็น

วิทยากรอบรมค่ายวิชาการเตรยีมความ

พร้อมก่อนสอบ O-net ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

๑. นางทิพวิมล  วรรณชัย (วิชาภาษาไทย ม.๖) 

๒. นางสาวศริิพร รม่ตน้นุ่น (วิชาภาษาไทย ม.๓) 

๓. นางสาวสิรกิร สามะบุตร (วิชาสังคมฯ ม.๓,๖) 

๔. นางสาวเพ็ญผกาชัยพิกุสิต (วิชาภาษาอังกฤษ 

ม.๓,๖) 

๕. นางสาวหฤทัย  มงคลเจริญสิน (วิชา

คณิตศาสตร ์ม.๓,๖ ) 

๖. นางสาวลัดดา  แซ่เฒ่า (วิชาวิทยาศาสตร์ ม.

โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
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๓,๖ ) 

นักเรยีน(ระบุชื่อ) 

 

รายชื่อผู้รับเกยีรติบัตรกิจกรรมแข่งขนัทักษะ

ทางวิชาการ ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ล าดับท่ี  ๑. เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑.สามเณรประชา    เจรญิวงศ์เกียรติ     

         การแข่งขันเขียนตอบปญัหาวิชาสุขศึกษาและ

พลศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ   ระดับกลุม่โรงเรยีน

พระปรยิัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๕  และ

ระดับประเทศ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ 

๒.สามเณรเสฏฐวุฒิ  มพีลังดี   

         เขา้ร่วมแข่งขันทักษะวชิาการ 

๓. สามเณรขวญัชัย  จิตพทิักษ์ 

          เข้ารว่มแขง่ขันทักษะวิชาการ 

๔. สามเณรรักชาติ  เวียงามทอง 

          เข้ารว่มแขง่ขันทักษะวิชาการ 

๕.สามเณรบัณฑิต  แอ๊ปเว ่

         เขา้ร่วมแข่งขันทักษะวชิาการ 

๖. สามเณรธิบดินทร์  บือทา 

          เข้ารว่มแขง่ขันทักษะวิชาการ 

๗. สามเณรสมพงษ์ พรพนาถ้อย 

          เข้ารว่มแขง่ขันทักษะวิชาการ 

๘. สามเณรสรสิช  แซ่ม้า 

          เข้ารว่มแขง่ขันทักษะวิชาการ 

๙. สามเณรวราวุฒิ  วงศ์ไพสนณ์ 

          เข้ารว่มแขง่ขันทักษะวิชาการ 

๑๐.สามเณรสริภัทร  ต๊ะเกง็ 

           เขา้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 

๑๑.สามเณรค าแพง  บญุอนิทร์ 

           เขา้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 

๑๒.สามเณรสริวิชญ์  วิมานประไพ 

           เขา้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 

 

กลุ่มโรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ 
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นักเรยีน(ระบุชื่อ) 

 

รายชื่อผู้รับเกยีรติบัตรกิจกรรมแข่งขนัทักษะ

ทางวิชาการ ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. สามเณรอภิรัตน์ ปัญญาอนันต์วงศ์ 

ได้รับรางวลัชนะเลศิ อนัดับที ่๕ ตอบปัญหากลุ่ม

สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.ต้น 

๒. สามเณรสุรพล กมลชอบวริยิะ  แข่งขันแตง่

กลอนสด ช้ัน ม.ปลาย ได้รับรางวัลเกียรติบตัร 

เหรียญเงิน 

๓. สามเณรราชกุมาร ทาปามัคร       ตอบปัญหา

กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ  ช้ัน ม.ปลาย  ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๕ 

๔. สามเณรณัฐวุฒิ ค าหน้อย การเขยีนเรียงความ

แก้กระทู้ธรรม นักธรรมชัน้โทเอก  ไม่จ ากัดระดับช้ัน 

ได้รับรางวลัชนะเลศิ อนัดับที ่๔ 

๕. สามเณรพีรพล ไพรพัชรา  การเขยีนเรียงความ

แก้กระทู้ธรรม นักธรรมชัน้โท  ไม่จ ากัดระดับช้ัน 

ได้รับรางวลัเกียรติบัตร เหรยีญทอง 

๖. สามเณรพะระแอะ  วสุธานที ตอบปัญหา หมวด

วิชาพระพุทธศาสนา ช้ัน ม.ปลาย  ได้รับรางวลั

ชนะเลิศ อันดับที่ ๕ 

๗. สามเณรกติติพงษ ์เรืองกติติเศรษฐ การเขยีน

เรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชัน้ตร ีระดับช้ัน 

ม.ต้น ได้รับรางวลัเกียรติบัตร เหรียญทอง 

๘. สามเณรวิชัย แซเ่จา๊ แขง่ขนัเขียนเรียงความ ช้ัน 

ม.ปลาย  ได้รับรางวลัเกียรตบิัตร เหรยีญเงนิ 

๙. สามเณรวิทยา  ค าย ี   แขง่ขันเขียนเรียงความ 

ช้ัน ม.ต้น ได้รับรางวัลเกียรตบิัตร เหรยีญทองแดง 

๑๐. สามเณรจรูญ คชเดชาชัย ตอบปัญหากลุ่ม

สาระสุขศึกษา และพลศึกษา ช้ัน ม.ต้น ได้รับเกียรติ

บัตร เหรยีญเงนิ 

๑๑. สามเณรจีรศักดิ์  แหลมไพร ีตอบปัญหาหมวด

วิชาพระพุทศาสนา ระดับช้ัน ม.ต้น ได้รับรางวลั

เหรียญทองแดง 

๑๒. สามเณรไกรสร วิชิตอนรุักษ์คีรี   แข่งขันแตง่

กลุ่มโรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ 
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กลอนสด ช้ัน ม.ต้น ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรยีญ

ทองแดง 

๑๓. สามเณรจตุรงค ์เสอืบัญชา  แข่งขนัคัดลายมอื

ภาษาไทย ช้ัน ม.ต้น ได้รับรางวัลเกียรติ เหรยีญ

ทองแดง 

๑๔. สามเณรวสันต ์ จะบู แขง่ขันวาดภาพระบายสี 

ช้ัน ม.ต้น ได้รับรางวัลเกียรตบิัตร เหรยีญเงนิ 

๑๕. สามเณรขวัญชัย  จติพิทกัษ ์แข่งขันวาดภาพ

ระบายส ีช้ัน ม.ปลาย ได้รับรางวัลเกียรติบตัร 

เหรียญเงิน 

นักเรยีน(ระบุชื่อ) 

 

สามเณรท่ีได้รับวุฒิบัตรในการอบรมได้ผ่าน

โครงการถวายความรู้การจดัท าผลิตภัณฑ์

สมุนไพร มีรายชื่อต่อไปนี ้

๑. สามเณรเสฏฐวุฒิ  มีพลงัดี 

๒. สามเณรบัณฑติ  แอ๊ปเว ่

๓. สามเณรดนยั  ครีเีกษตร 

๔. สามเณรพงศา สงิขรพมิาน 

๕. สามเณรกติติธัช หว่าแฮ 

๖. สามเณรพะเปอแฮ  วสธุานที 

๗. สามเณรสุพจน ์ชนกกุลศริิ 

๘. สามเณรปณิธาน  กาม ู

๙. สามเณรพจน์ภิวตัร ชวัญชัยตราช ู

๑๐. สามเณรธนนัชัย จรยิาภาพันธ์ 

๑๑. สามเณรพงศส์ุระ พนาเกรียงไกร 

๑๒. สามเณรอุดม ไพรสิริเวช 

๑๓. สามเณรพุฒพิงศ์  ศรีสกุลเดช 

๑๔. สามเณรธนาวุฒ ิ จนิดาเผา่ไพบูลย์ 

๑๕. สามเณรปรชิาติ  อุสวะโสภากุล 

๑๖. สามเณรเรืองศักดิ์ สานอนันต์ 

๑๗. สามเณรรังเรข อารมณพ์ุทธคุณ 

๑๘. สามเณรพีรพัฒน์ ค าหมืน่ 

๑๙. สามเณรวนิาจชยั ไพรกติการ 

๒๐. สามเณรธนกฤต  ณรงค ์นาถกจิ 

๒๑. สามเณรปฐวีกานต์  หวา่งไม 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

และสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทย

แห่งประเทศไทย 
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นักเรยีน(ระบุชื่อ) 

 

รายชื่อสามเณรคณะกรรมการปฏิบัติหนา้ที่

ดเีด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. สามเณรพะระแอะ วสุธานท ี

๒. สามเณรค าแพง บุญอินทร์ 

๓. สามเณรสมพงษ์ พรพนาถ้อย 

๔. สามเณรวรชัย ไสวชาวดอย 

๕. สามเณรจิรทีปต์ วงศ์ไพเราะ 

๖. สามเณรปรชีา รักษาประเพณี 

๗. สามเณรขวัญใจ ทองภูคีรีไพร 

๘. สามเณรพะเปอแฮ วสธุานที 

๙. สามเณรศุภกฤต ใจเลศิปญัญา 

๑๐. สามเณรภัทรพล  สมุี 

๑๑. สามเณรวิเชียร ชาญพนากุล 

๑๒. สามเณรวันชัย เวยีงงามทอง 

๑๓. สามเณรพีรพงษ์ พูนฟัก 

๑๔. สามเณรตะวัน มานะพฒันามงคล 

๑๕. สามเณรประชา  เจริญวงศ์เกียรต ิ

๑๖. สามเณรไกรศร ดูเชอ 

๑๗. สามเณรอานาวิน แจโพ 

๑๘. สามเณรเจษฎา เรืองกติติเศรษฐ 

๑๙. สามเณรเสฏฐวุฒิ มีพลังดี 

โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 

 

นักเรยีน(ระบุชื่อ) 

 

รายชื่อนักเรียนดเีด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. สามเณรพะระแอะ วสุธานที           ชัน้ ม.๖/๑ 

๒. สามเณรราชกุมาร ทาปามัคร          ชัน้ ม.๖/๒ 

๓. สามเณรเมธัช ศรีสกุลดอย             ชั้น ม.๕/๑ 

๔. สามเณรปฐวีกานต์ หวา่งไม            ชั้น ม.๕/๒ 

๕. สามเณรอภิเชษฐ์  ประกายแสงเพชร ชั้น ม.๔/๑ 

๖. สามเณรศุภกฤต ใจเลศิปัญญา        ชั้น ม.๔/๑ 

๗. สามเณรธนวัฒน ์ พทัิกษพ์นาสิทธ์ิ    ชั้น ม.๒/๑ 

๘. สามเณรณภัทร รุง่อรุโณทัย            ชัน้ ม.๒/๒ 

๙. สามเณรจักรพงศ์  แซ่กือ               ชั้น ม.๒/๓ 

๑๐. สามเณรศุภกิจ  แก้วแฮ               ชั้น ม.๑/๑ 

๑๑. สามเณรพลวัตร  วงศ์จักร            ชัน้ ม.๑/๒ 

๑๒. สามเณรจ านง  สขุทองใบ            ชั้น ม.๑/๓ 

๑๓. สามเณรกิตติพงษ์ เรืองกิตติเศรษฐ  ชั้น ม.๓/๓ 

โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 
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๑. รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชีพคร ูปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. พระเสฏฐวุฒิ  พุทธสาโร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

วิชาสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๒. พระพิชิต ภูไพรเจรญิ    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 

    วิชาภาษาไทย 

 

๒. รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑ สามเณรธิบดินทร์ บือทา ๒๓ สามเณรกิตติพงษ์ เรืองกิตติเศรษฐ 

 ๒ สามเณรอุดร กมลโชติวิศิษฎ์ ๒๔ สามเณรณัฐวุฒ ิ แรโน 

๓ สามเณรสุทธิพงษ์ ชัยยโฆษิต ๒๕ สามเณรรังเรข อารมณพ์ุทธคุณ 

๔ สามเณรยศกร โชติเวทยฤ์ทธิกุล ๒๖ สามเณรอภิชัย เมธีกนก 

๕ สามเณรพาย ุ คุ้มประภา ๒๗ สามเณรอภิรัตน์ ปัญญาอนันตวงศ์ 

๖ สามเณรดาป ุ นิ่มนวลอรชุน ๒๘ สามเณรสุเทพ รักษาประเพณี 

๗ สามเณรสิรภัทร ตะ๊เก็ง ๒๙ สามเณรอาธิชาต ิ ภูโชอนันต์ 

๘ สามเณรรักขิต อารมณพ์ุทธคุณ ๓๐ สามเณรไกรสร วชิติอนุรักษค์ีรี 

๙ สามเณรพรีพัฒน์ ค าหมื่น ๓๑ สามเณรมานพ ปกปอูงสกุณา 

๑๐ สามเณรบุญทวงค์ พงษ์สุทธิชัย ๓๒ สามเณรภากร ดอยจรัสฟูา 

๑๑ สามเณรอดุลย ์ วมิานบ ารุง ๓๓ สามเณรวเิชยีร ชาตปฐพี 

๑๒ สามเณรประสิทธ์ิ คุ้มประภา ๓๔ สามเณรสหรัฐ สองยางเจรญิสุข 

๑๓ สามเณรธีรัช นารากันทร ๓๕ สามเณรวัชกรณ ์ วรกิจพาณิชย์ 

๑๔ สามเณรบวรรัตน์ ลุวอ ๓๖ สามเณรประพันธ์ ยา่งวินิจฉัย 

๑๕ สามเณรอรรถพล แดนทวฤีทธ์ิ ๓๗ สามเณรอาทิตย ์ อาชาสามัคค ี

๑๖ สามเณรอัธยา บุญสุขประสิทธ์ิ ๓๘ สามเณรจิรภัทร ชัยยจินดา 

๑๗ สามเณรจีรศักดิ์ จ ารัสธรรมศีล ๓๙ สามเณรสบืศักดิ์ แซ่ยา่ง 

๑๘ สามเณรศุภวัตร แซ่ล ี ๔๐ สามเณรนนทกร สนทิอักษรวาจา 

๑๙ สามเณรสุทธิชัย นวกจิสิงขร ๔๑ สามเณรจ ารูญ คชเดชาชัย 

๒๐ สามเณรรักชาติ เวยีงงามทอง ๔๒ สามเณรพงษ์สันต ์ โอภาสชัย 

๒๑ สามเณรวทิยา วงศ์ไพรพนาวัลย ์ ๔๓ สามเณรศราวุธ ท้องฟาูชวาล 

๒๒ สามเณรวทิยา  ค ายี    
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๓. ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๑ สามเณรดนัย คีรีเกษตร ๑๘ สามเณรสานิตย ์ ยิ่งคุณจัตุรัส 

 ๒ สามเณรประชา เจรญิวงศ์เกียรติ ๑๙ สามเณรราชกุมาร ทาปามัคร 

๓ สามเณรพรีะพงษ์ พูนฟัก ๒๐ สามเณรสุรชาติ ลาภสริิเลิศ 

๔ สามเณรตะวัน มานะพัฒนมงคล ๒๑ สามเณรพุทธพล พจิารณา 

๕ สามเณรปรีชา รักษาประเพณี ๒๒ สามเณรวา แซ่วา่ง 

๖ สามเณรวรชัย ไสวชาวดอย ๒๓ สามเณรสมรัก แดนทวฤีทธ์ิ 

๗ สามเณรสมพงษ์ พรพนาถ้อย ๒๔ สามเณรมะเฮส การติ๊มัคร 

๘ สามเณรขวัญใจ ทองภูคีรีไพร ๒๕ สามเณรพงศา สิงขรพมิาน 

๙ สามเณรจิรทีปต์ วงศ์ไพเราะ ๒๖ สามเณรสุวัฒน ์ สบืสันติพงษ์ 

๑๐ สามเณรปริชาติ อุสวะโสภากุล ๒๗ สามเณรเรืองศักดิ์ ฌานอนันต์ 

๑๑ สามเณรนวิัตร มธีรรมดี ๒๘ สามเณรชาติชาตรี แซ่เจ๊า 

๑๒ สามเณรณัฐวุฒ ิ ค าหน้อย ๒๙ สามเณรชานนท์ นอ้ยวานชิ 

๑๓ สามเณรพะระแอะ วสุธานที ๓๐ สามเณรอภิสทิธ์ิ เลายา้ง 

๑๔ สามเณรค าแพง บุญอนิทร์ ๓๑ สามเณรณัฐพล แสนหาญชัย 

๑๕ สามเณรเสฎฐวุฒิ มพีลังด ี ๓๒ สามเณรสุรพล กมลชอบวริิยะ 

๑๖ สามเณรวชิัย แซ่เจ๊า ๓๓ สามเณรวันชัย เวยีงงามทอง 

๑๗ สามเณรพงศ์สุระ พนาเกรียงไกร ๓๔ พระบุญเลิศ จะแฮ 
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ส่วนที่ ๔ 

การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่สถานศึกษาสามารถ

ตรวจสอบคุณภาพได้ตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 

เป็นการตดิตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ได้ตามแผน

หรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ เพราะเหตุใด มีการสรุปผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการฯ การตดิตามตรวจสอบมีการให้ขอ้สังเกต ให้ข้อเสนอแนะเพื่อด าเนนิการตอ่ไป  

           การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของ

การด าเนินงาน  ได้แก่ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์  เพื่อให้การบริหารจัดการ

คุณภาพมีประสิทธิภาพใช้วงจรการบริหารงานเชิงระบบหรือวงจรเดมมิ่ง     ( PDCA) เป็นเครื่องมือในการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

 

ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 ๑. วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นองค์ประกอบแรกที่ส าคัญที่สุดการวางระบบ

ที่ดจีะ ต้องก าหนดขัน้ตอนการท างานที่มีวธิีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและการบันทึก การท างานทุกขั้นตอน

เป็นปัจจุบัน ข้อมูลจากบันทึกนีจ้ะน าไปสู่การตรวจสอบประเมินตนเอง และให้ผู้อื่นตรวจสอบได้ เพราะข้อมูลที่ได้

เป็นสารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของระบบย่อยหลายๆ ระบบย่อยเป็นคุณ

ภาพรวมของสถานศกึษาทั้งหมด 

 ๑.๑ แตง่ตัง้บุคลากรติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

๑.๒ แจงแนวการด าเนินงานวัตถุประสงค์ขอบข่ายสาระส าคัญของการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษา 

๑.๓ จัดท าปฏิทินการตดิตามคุณภาพการศกึษา 

๑.๔ ทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

๑.๕ สรุปและก าหนดกรอบ/ประเด็นส าคัญของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

๑.๖ สร้างแบบเครื่องมือ แบบบันทึกในการตดิตามคุณภาพการศกึษา 

 ๒. ด าเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นการติดตามตรวจสอบ

ความก้าวหน้าด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ การปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่

ได้รับมอบหมายตามกระบวนการ วิธีการที่ก าหนดและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อให้การ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษามีประสิทธิภาพควรใช้แนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้                   
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 ๒.๑ ก าหนดให้การตดิตามตรวจสอบคุณภาพเป็นรายกิจกรรมครอบคลุมภารกิจของสถานศกึษา 

๒.๒ สร้างความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่ครูและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 

๒.๓ วางระบบการท างานและมอบหมายการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด าเนินการเป็น

ระยะๆ ตลอดชว่งเวลาที่ปฏิบัติ โดยก าหนดเรื่องและปฏิทินปฏิบัติการ 

๒.๔ ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น

เป็นผู้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเองตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมทั้งด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงการ

ด าเนนิงานของตนเองให้เป็นไปตามแผน 

๒.๕ ครูและบุคลากรรวบรวมร่องรอย หลักฐานการด าเนินงานและผลการตรวจสอบมาปรับปรุง

และพัฒนาการปฏิบัติไปสู่เปูาหมาย 

๒.๖ คณะท างานที่สถานศึกษาแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ รวบรวม ข้อมูล ร่องรอย 

หลักฐานการด าเนินงานทั้งหมดในภาพรวมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และจัดท ารายงานเสนอเพื่อ

ด าเนนิการพัฒนาคุณภาพต่อไป 

 ๓. รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นการตรวจสอบ/ประเมินตนเอง 

ร่วมกันหรือผลัดเปลี่ยนกันประเมินเพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน มีความส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนา

คุณภาพของสถานศกึษา สาระส าคัญของการรายงาน ประกอบด้วย 

๓.๑ ระยะเวลาของการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

๓.๒ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ 

๓.๓ วิธีการที่ใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๓.๔ กิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจและกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง 

๓.๕ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง 

 

 ๔. การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เป็นการเสนอแนะมาตรการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

เป็นระบบ โดยน าผลการประเมินมาพัฒนา ประกอบด้วย 

๔.๑ ระบุกิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ และประเด็นที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง 

๔.๒ จัดท า บันทึกข้อเสนอแนะ 

๔.๓ ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา 

๔.๔ ตรวจสอบการด าเนินงานซ้ า เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

  ๕. การบริหารจัดการสถานศึกษา ได้เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมโดยมีการร่วมคิด ร่วม

วางแผน ร่วมปฏิบัติการให้ความอิสระแก่บุคลากรทุกระดับและทุกฝุายบริหารงานตามวงจรการท างาน

แบบ PDCA คือ (Plan  Do Check Act) และการบริหารงานแบบ SBM (School Bass Managememt) ทุก

กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินงานจะมีการก ากับติดตามประเมินการท างานเป็นระยะ จุดเริ่มต้นส าคัญที่
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สถานศึกษาใช้ในการบริหารงานคือการสร้างความตระหนักและส านึกที่ดีต่อการพัฒนาสถานศึกษาแก่

บุคลากรผู้ร่วมงานทุกคนทุกฝุายในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา นอกจากเน้นนักเรียนเป็น

ส าคัญแล้ว สถานศกึษายังได้น าเอาทักษะชีวิตและการสอนแบบพุทธวิธีมาประกอบในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ พัฒนา และส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรและนักเรียนตามแผนพัฒนาการจัด

การศกึษา ฉบับนี้ 

 ๖. การติดตามประเมินผลสถานศึกษา จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรม ของแต่ละฝาุยแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ส าคัญ ดังนี้ 

 แบบเป็นทางการ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายติดตามประเมินผลและสรุปรายงานการ

ปฏิบัติหน้าที่ของโครงการ/งาน/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา 

 แบบไม่เป็นทางการ  โดยถือว่าการติดตามและประเมินผลเป็นหน้าที่รับผิดชอบของครู

บุคลากรทุกรูป/คน ทุกกลุ่มงานบริหารตามกรอบภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง 

 

 นอกจากนี ้สถานศึกษายังมีการตดิตามประเมินผลและการสรุปรายงานโครงการ/งาน/กิจกรรม ใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกจากสรุปรูปเล่มเป็นผลงานของตนเองแล้ว ยังต้องน ามาเสนอรายงานปัญหา

อุปสรรคผลการด าเนินงานในแต่ละสัปดาห์และที่ประชุมครูบุคลากรของสถานศึกษาเป็นประจ าทุกเดือน

โดย 

- การก าหนดผูร้ับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศกึษา 

- การรายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาไปใช้ประโยชน์ในการ 

ปรับปรุงและพัฒนา 

- การเตรียมการและให้ความร่วมมอืในการติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 

การศกึษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
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ภาคผนวก 
- ค าสั่ง 

- ประกาศโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
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ค าสั่งโรงเรยีนสมเดจ็พระพุทธชินวงศ ์

ที่ พช.๐๒๑/๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าสารสนเทศในสถานศึกษาประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

     

  กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.๒๕๕๓ ใน

ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ (๒) ที่ว่า ให้สถานศึกษาจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และข้อ ๑๖ (๘) 

ที่ว่า การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ ๑๔ (๒) น้ัน ให้ด าเนินการ

ดังต่อไปน้ี (๘) ให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยได้ก าหนดเปูาหมาย หลักการ 

เนื้อหา กระบวนการจัดท า และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาต้องค านึงและน าไปปฏิบัติ 

ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาจากส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและหนว่ยงานต้นสังกัด นั้น 

  เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ด าเนนิการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เหมาะสม และ

ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งมีหลักการ  แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทาง

การศกึษาที่ส าคัญของสถานศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนา

จัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 

กรรมการที่ปรึกษา 

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 

 

กรรมการด าเนินการ 

๑. พระวิมลมุนี ผูจ้ัดการ    ประธานกรรมการ  

๒. พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ ผูอ้ านวยการ   รองประธานกรรมการ 

๓.พระครูประกาศธรรมานุยุต รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
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๔. พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส รองผู้อ านวยการฝุายบริหารบุคคล รองประธานการรมการ 

๕. นางทิพวิมล  วรรณชัย  กลุ่มสาระภาษาไทย    กรรมการ 

๖. นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   กรรมการ 

๗. นายฐาปนา ภัทรเมธีนนท์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   กรรมการ 

๘. พระสุรนิทร์  สุธีโร    กลุ่มสาระสังคมศกึษาฯ   กรรมการ 

๙. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศกึษา  กรรมการ 

๑๐. นางสาวสิรกิร  สามบุตร กลุ่มสาระศลิปะ    กรรมการ 

๑๑. นายบุญเลิศ ตระกูลรุ่งอ าไพ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ 

๑๒. พระสุชาติ สุชาตธมฺโม      กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 

๑๓. พระมหาสมพงษ์  สมว โส ผูช่้วยผู้อ านวยการฝุายบริหารทั่วไป   กรรมการ 

๑๔. พระสมุหต์ิวานนท์ วิรยิธมฺโม   ผูช่้วยผู้อ านวยการฝุายบริหารวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ 

๑๕. นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต    นายทะเบียนวัดผลประเมินผล   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๑๖. พระอนุชิต อธิปญฺโญ          เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าสารสนเทศประจ าปี 

 การด าเนินงานจัดท ารายงานสารสนเทศตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา ตามพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา เกี่ยวข้องกับทุกฝุายในสถานศึกษา รวมถึงบุคลากรขององค์กรอื่ นๆ ดังนั้น จึงควรเข้าใจ

บทบาทของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  ๑. บุคลากรภายในสถานศึกษา  

  ๑.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน มีบทบาทหนา้ที่ ดังนี้ 

 ๑. วิเคราะห์ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ กระทรวง กรม จังหวัด 

เขตพื้นที่การศึกษา และสภาพความต้องการของท้องถิ่นชุมชน สภาพการจัดการศึกษา ปัญหาและความ

ต้องการจ าเป็น อย่างเป็นระบบ น ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย และความส าเร็จของสถานศึกษา

ร่วมกับบุคลากรและผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องทุกฝุาย  

  ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

กับครู บุคลากรและผูเ้กี่ยวข้องทุกฝุาย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานตาม

กระบวนการในการประกันคุณภาพการศกึษา รวมทั้งการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางความร่วมมือของครู 

ผูเ้รียน ผูป้กครอง องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๔. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
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  ๕. ร่วมประชุมปฏิบัติการและร่วมระดมพลังสมองในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม

แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  

  ๖. สนับสนุน อ านวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศกึษา  

  ๗. ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งจัดให้มีการ

ประเมินคุณภาพของแผนปฏิบัติการประจ าตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  

  ๘. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท า

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี หรือประจ าภาคเรียน น าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการ

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ต่อไป 

  ๑.๒ รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรยีนรู/้คร ู มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

 ๑. สรุปข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ

ผูเ้รียน ผลงานดีเด่นของผูเ้รียน ศักยภาพของครู สภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและสภาพความต้องการ

จ าเป็น นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศกึษาความต้องการของผูป้กครอง ผูเ้รียน และชุมชน  

  ๒. ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหาและ

ความต้องการจ าเป็น ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายและความส าเร็จของสถานศึกษา ร่วมกับบุคลากรและ

ผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องทุกฝาุย รวมทั้งก าหนดเปูาหมาย/ความส าเร็จสู่การพัฒนางานในหน้าที่รับผดิชอบ 

  ๓. ด าเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม /โครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกิดจากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  

  ๒. บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีบทบาทหนา้ที่ ดังนี้ 

  ๒.๑ คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทหนา้ที่ ดังนี้ 

  ๑. ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความ

ต้องการของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน ความต้องการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น 

การสนับสนุนจากชุมชน คุณภาพผูเ้รียนและการศกึษาต่อ 

 ๒. ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายความส าเร็จของสถานศกึษา 

  ๓. พจิารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่

มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

 ๔. ก ากับ ตดิตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
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  ๒.๒ ผู้ปกครอง ผู้เรยีน มีบทบาทหนา้ที่ ดังนี้ 

  ๑. ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความต้องการ

ของผู้ปกครองและผูเ้รียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนและการศกึษาต่อ 

  ๒. ร่วมประชุมหารอื สัมมนาเพื่อก าหนดวสิัยทัศน ์พันธกิจ เปูาหมายและความส าเร็จของ

สถานศกึษากับบุคลากรและผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องทุกฝุาย     

 ๓. ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

ที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

  ๔. ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาในปีตอ่ไป 

  ๒.๓  หน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนและชุมชน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี ้

  ๑. น าเสนอและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความ

ต้องการของท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมปิัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน 

การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนและการศกึษาต่อ 

  ๒. ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

  ๓. ใหก้ารสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  

  ๔. ร่วมกิจกรรม/โครงการทีเ่กี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ๕. ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาในปีตอ่ไป 
 

 ทั้งนี ้ ให้ผูไ้ด้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เรยีบร้อยและบังเกิดผลดีตอ่สถานศกึษา 
 

 สั่ง ณ  วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
      

(พระเทพโกศล) 

ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
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ประกาศ 

โรงเรียนสมเด็จพระพทุธชินวงศ์ 

เรื่อง รายงานสารสนเทศในสถานศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ตามกฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลักเกณฑแ์ละวิธีการประกันคณุภาพการศกึษา พ.ศ.๒๕๕๓ 

     

 กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๓ ใน

ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ (๓) ที่ว่า ให้สถานศึกษาจัดท าระบบ

บริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาจากส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาและหนว่ยงานตน้สังกัด นั้น 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมติเห็นชอบ “รายงานการจัดระบบบริหารและ

สารสนเทศในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ.๒๕๕๓” 

 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  จึงประกาศรายงานสารสนเทศในสถานศึกษาฯ ตามมติของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๖๑ เพือ่พัฒนาการจัดการศึกษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
 

 ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

    (พระเทพโกศล) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

    โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 


