
๒๙ 

 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 
 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
                     ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๕ 
       ส านักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 

 

 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

(Self – Assessment Report : SAR) 
 
 

 

 

 

 



๕ 

 

 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีมติเห็นชอบในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ที่ได้สรุปผลการด าเนินงานของโรงเรียน
ตลอดปีการศึกษา และจัดท าเป็นรายงานประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณา และส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

๑. พัฒนาระบบบริหารโดยใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือและท าอย่างต่อเนื่อง 
๒. พัฒนาครู ให้มีความสามารถในการสอน และส่งเสริมนักเรียนให้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

โดยใช้กระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
๓. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียนอย่างโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของสังคม 
๔. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย 
๕. ใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน  และสถานที่ใกล้เคียงให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
เห็นชอบให้น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

และให้มีมาตรฐานมากยิ่งข้ึนไป 
 
 

 
( พระเทพโกศล ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
๓๐/๐๖/๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 



๖ 

 

ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  ฉบับนี้  
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย ๓ มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๓ มาตรฐาน
ได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
เพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจน
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท า
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 
 
 

                                                       
   (พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
   ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

สารบัญ 
เรื่อง             หน้า  
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา          ก 
ค าน า                         ข 
สารบัญ                           ค  
 
ส่วนที่ ๑. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา          ๙ 

๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา            ๙ 
๓. จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการสอนของครู     ๙ 
๔. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓       ๑๐ 
๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓          ๑๐ 
๖. ข้อมูลนักเรียน/รายชื่อครูที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓        ๑๐ 
๗. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียน           ๑๑ 
๘. รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์      ๑๒  
๙. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม            ๑๓ 
๑๐. ข้อมูลอาคารสถานที่             ๑๓ 

 ๑๑. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น           ๑๕ 
๑๒. ปริมาณสื่อ/เทคโนโลยี            ๑๖ 
๑๓. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา           ๑๗ 

- แผนที่ที่ตั้งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์         ๑๙ 
- โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์        ๒๐ 

๑๔. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๓         ๒๑ 
๑๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET ม.๓ ม.๖, B-NET ม.๓,ม.๖)     ๒๒  
๑๖. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ม.๑-๖ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี ๒๕๖๓  ๒๗ 

 

 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา         ๒๙ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา           ๒๙ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน              ๒๙ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ            ๓๗ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ         ๔๓ 

บทสรุปผลของผู้บริหารสถานศึกษา           ๕๐ 
 

 
 
 
 
 



๘ 

 

 
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ    ๕๒ 

๑. สรุปผล แนวทางการพัฒนา         ๕๒ 
๒. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น       ๕๔ 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต        ๕๔ 
๔. ความต้องการการช่วยเหลือ        ๕๔ 

 
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก            ๕๖ 

- ประกาศโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ “ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          ๕๗ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ปี ๒๕๖๓  ๖๒ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๓  ๖๖ 
- ประมวลภาพกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓      ๖๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 
ส่วนที่ ๑   

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

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

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

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

บุคลากร ผู้บริหาร ครปูระจ า พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ รวมทั้งหมด 

จ านวน ๗ ๑๗ - - ๒ ๒๖ 

         ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
บุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 
จ านวน - ๑๘ ๘ - ๒๖ 

 
๓) จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการสอนของครู ๑ รูป/คน 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์ หมายเหตุ 
๑ ภาษาไทย ๓ ๑๘  
๒ คณิตศาสตร์ ๓ ๑๘  
๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ ๑๙  
๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ๑๑  
๕ สุขศึกษาพลศึกษา ๑ ๑๙  
๖ ศิลปะ ๑ ๒๓  
๗ การงานอาชีพ ๑ ๑๘  
๘ ภาษาต่างประเทศ ๕ ๑๓  

รวมทั้งหมด ๒๓ ๑๓๙  
 
 

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


๑๐ 

 

 ๔. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ที ่ ชื่อ- นามสกุล/ฉายา ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์   ประธานกรรมการ  
๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองประธานกรรมการ  
๓ พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  กรรมการ  
๔ พระมหาสมพงษ์  สมว โส   กรรมการ  
๕ พระวันชัย ชยชโย   กรรมการ  
๖ พระสันติ   สนฺตจิตฺโต   กรรมการ  
๗ นางทิพวิมล  วรรณชัย   กรรมการ  
๘ นายเดชา เมธีวัฒนากุล   กรรมการ  
๙ นายฐาปนา ภัทรเมธีนนท์   กรรมการ  
๑๐ นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  กรรมการ  
๑๑ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  กรรมการและเลขานุการ  
๑๒ นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 

๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ที ่ ชื่อ- นามสกุล/ฉายา ต าแหน่ง 
๑ นางทิพวิมล   วรรณชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒ นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
๓ นางสาวลัดดา  แซ่เฒ่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศิลปะ/สุขศึกษา

และการงานอาชีพ           
๔ พระสุรินทร์ สุธีโร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
๖ นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๗ พระวันชัย ชยชโย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม 
๘ พระมหาสมพงษ์  สมว โส หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
๖. ข้อมูลนักเรียน/รายช่ือครูที่ปรึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 (ณ  วันที่ ๓๑  พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
     

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ชั้น จ านวนห้อง จ านวนเรียนต่อห้อง หมายเหตุ 
๑ พระสุรินทร์ สุธีโร ๑/๑  

 
 

๔ 

๒๐  

๒ นายฐาปนา ภัทรเมธีนนท ์ ๑/๒ ๒๐  

๓ นายก าธร กระจ่างกิจใจชุ่ม ๑/๓ ๒๒  

๔ พระนพรัตน์ รตนโชโต ๑/๔ ๒๒  

๕ นางสาวสิริกร สามะบุตร ๒/๑  

๓ 
๒๖  

๖ พระมนตรี ปุญฺญกุสโล ๒/๒ ๒๓  



๑๑ 

 
 

๗ 
 

นายเดชา 
 

เมธีวัฒนากุล 
๒/๓ ๒๔  

๒/๔ ๑๗  

๘ นางสาวลัดดา แซ่เฒ่า ๓/๑  
๓ 

๒๗  

๙ นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน ๓/๒ ๒๗  

๑๐ นายบุญเลิศ ตระกูลรุ่งอ าไพ ๓/๓,๓/๔ ๒๖  

รวม ๑๐ ๒๓๗  

๑๑ พระวันชัย ชยชโย ๔/๑  

๒ 
๑๖  

๑๒ พระสันติ สนฺตจิตฺโต ๔/๒,๔/๓ ๑๔  

๑๓ นางทิพวิมล วรรณชัย ๕/๑, ๕/๓  

๒ 
๒๐  

๑๔ นางสาวศิริพร ร่มต้นนุ่น ๕/๒ ๑๖  

๑๕ นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต ๖/๑  

๒ 
๑๗  

๑๖ นายบุญเลิศ ตระกูลรุ่งอ าไพ ๖/๒ ๒๖  

รวม ๖ ๑๑๓  

รวมจ านวนห้องเรียน ๑๖ ๓๕๐  
 

๗. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียน 
ที ่ รายการ เฉลี่ยร้อยละ 
๑ จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๓๕๐  รูป ๑๐๐ 
๒ จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๓๕๐ จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ๑๐๐ 
๓ จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายภาพตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๓๕๐  รูป  
๑๐๐ 

๔ จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๓๔๓  รูป  ๙๘.๐๐ 
๕ จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนัก / ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย.....๓๔๓...........รูป ๙๘.๐๐ 
๖ จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม........๒...........รูป ๐.๕๗ 
๗ จ านวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนา..........๐..............รูป  ๐.๐๐ 
๘ จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลืองพิเศษ ...๒-......รูป ๐.๕๗ 
๙ จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ ......๑.............................รูป   ๐.๒๓ 

๑๐ จ านวนนักเรียนต่างชาติ  ๔  รูป  คิด  ๑.๑๔ 
๑๑ จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) .....๑๒.......รูป  ๓.๔๒ 
๑๒ สถิติขาดเรียนต่อเดือน ปีการศึกษาที่ผ่านมา.......๑๕........รปู ๔.๒๘ 
๑๓ จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น .....๕..............รูป  ๑.๔๒ 
๑๔ จ านวนนักเรียน ที่จบหลักสตูร ม.๓  จ านวน ๗๒  รปู   ๙๗.๐๐ 
๑๕ จ านวนนักเรียน ที่จบหลักสตูร ม.๓  ศึกษาต่อ จ านวน  ๔๘   รูป   ๖๔.๘๖ 
๑๖ จ านวนนักเรียน ที่จบหลักสตูร ม.๖  จ านวน ๓๕ รูป   ๑๐๐ 
๑๗ จ านวนนักเรียน ที่จบหลักสตูร ม.๖  ศึกษาต่อ จ านวน  ๑๘  รปู   ๕๑.๔๒ 
๑๘ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ และนนัทนาการ ตามสมณวิสัยที่โรงเรียนก าหน ด ๔๐ รูป   ๑๑.๔๒ 



๑๒ 

 

๑๙ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเจ้าอาวาส ๓๔๓ รูป  ๙๘.๐๐ 
๒๐ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๒๙๖  รูป  ๘๔.๕๗ 
๒๑ จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในประเทศ  ๓๔๓  รูป  ๙๘.๐๐ 
๒๒ จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างสม่ าเสมอ ๒๙๖ รูป   
๘๔.๕๗ 

๒๓ จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตร
ของโรงเรียน  ๒๙๖ รูป   

๘๔.๕๗ 

๒๔ จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่
ก าหนดในหลักสูตรของโรงเรียน ๒๙๖ รูป 

๘๔.๕๗ 

๒๕ จ านวนนักเรียนที่ผ่านการสอบสนามหลวง แผนกธรรม และสนามหลวง แผนกบาลี  ของ
โรงเรียน ๑๐๓  รูป    

๒๙.๔๒ 

๒๖ จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน   จ านวน  ๒๙๖ รูป ๘๔.๕๗ 
            
 
๘. รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์   

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ 
๑ พระเทพโกศล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธานกรรมการ  
๒ พระครูใบฎีกาสุวรรณ เตชวโร ผู้แทนผูป้กครอง กรรมการ ๐๘๑-๙๘๐-๗๙๔๗ 
๓ พระปลัดเสาร์ค า   สุภภาโส ผู้แทนครู กรรมการ ๐๙๙-๓๘๔-๗๑๑๑ 
๔ นางทพิวิมล  วรรณชัย ผู้แทนครู กรรมการ ๐๘๑-๒๘๗-๒๒๓๓ 
๕ นายพยนู   มีทองค า ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ ๐๘๑-๒๘๗-๒๒๓๓ 
๖ นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ  
๗ นายธีรภัทร สิริภัทรกุล ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ  
๘ พระวิมลมุน ี ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์ กรรมการ  
๙ พระครูประกาศธรรมานุยุต ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์ กรรมการ ๐๘๗-๑๘๐-๙๘๕๐ 
๑๐ พระครูมนูญกิจจานุกิจ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์ กรรมการ ๐๘๖-๑๘๘-๙๔๒๗ 
๑๑ นายสมชาติ ศิริปรีชารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ ๐๘๖-๑๘๘-๙๔๒๗ 
๑๒ นางจนิดามณี  เลิศมโนกุล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ ๐๖-๕๑๑๓-๒๖๕๕ 
๑๓ นางสาวศรีพันธ์  เวียนทอง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ  
๑๔ ดร.ชาลี  ภักด ี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ  
๑๕ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ ์ ผู้อ านวยการ กรรมการและ

เลขานุการ 
๐๘๑-๒๘๘-๘๐๙๓ 

 
 

 
 
 

 



๑๓ 

 

๙. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๑) โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รับการอุปถัมภ์จากกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานบริหารงาน
โครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค มูลนิธิวัดศรีโสดา และองค์กรการกุศลต่างๆ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมอุปถัมภ์
ทรัพย์เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ในด้านต่างๆ เช่น เครื่องอัฐบริขาร ข้าวสาร อาหารแห้ง อ่ืนๆ บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุนชนบ้านห้วยแก้ว ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ผู้ลงจอบแรกของ
การขุดถนนขึ้นดอยสุเทพ   
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือ ค้าขายท า
ไร่ ท าสวน เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีอาคารสถานที่พร้อมเหมาะสม สะดวก ไม่ห่างไกลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพ สวนสัตว์เชียงใหม่ ส าหรับนักเรียนส่วนใหญ่
มาจากครอบครัวชุมชนบนพ้ืนที่สูง เป็นกลุ่มชาติพันธ์ อาศัยอยู่ในภาคเหนือตอนบนและภาคกลางบางส่วน โรงเรียน
จึงเป็นสถานศึกษาที่รับเยาวชนชาวเขาเข้ามาบวชเรียนด ารงตนในสมณเพศฝึกอบรมให้ประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 
เน้นหนักกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี กลุ่มชาติพันธ์อย่างเหมาะสมกับสมณภาวะ โดย
ด าเนินการลักษณะเดียวกับศึกษาสงเคราะห์ ประเภทอยู่ประจ า ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด และสามารถส่วน
ภูมิภาคยังสนับสนุนให้ทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ อาศรมพระธรรม
จาริกบนพื้นที่สูง ตามโครงการพระธรรมจาริก   

ข้อจ ากัดงบประมาณได้รับจ านวนจ ากัด จึงไม่เพียงพอต่อการบริหารการศึกษา เนื่องจากรับภาระค่าใช้จ่าย
พ้ืนฐาน บุคลากรขาดการบ ารุงขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการของครู นักเรียนมาจากครบครัวที่มีฐานะยากจนไม่มีทุนทรัพย์
บ ารุงการเรียนการสอนเคยชินกับวัฒนธรรมตามกลุ่มชาติพันธ์ขาดความกระตือรือร้น ผู้ปกครองอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 

 
๑๐. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

อาคารเรียนจ านวน ๔ หลัง ประกอบด้วย ส้วม ๓๐ ห้อง มี ลานวัด โบสถ์วิหาร ศาลาการเปรียญ 
                ๑๐.๑ ข้อมูลอาคารเรียน / หอพักนักเรียน 

ที ่ อาคาร จ านวน หมายเหตุ 
๑ อาคารเรียน ๑ เริ่มสร้าง พ.ศ.๒๕๒๕ ใช้การได้ พ.ศ.๒๕๒๙  

๒ 
 

๒ อาคารเรียน ๒ เริ่มสร้าง พ.ศ.๒๕๓๕ ใช้การได้ พ.ศ.๒๕๓๖  
๓ อาคาร ๓ หอพัก เริ่มสร้าง พ.ศ.๒๕๓๐ ใช้การได้ พ.ศ.๒๕๓๑   

๒ 
 

๔ อาคาร ๔ หอพัก เริ่มสร้าง พ.ศ.๒๕๓๗ ใช้การได้ พ.ศ.๒๕๓๘   
 

    ๑๐.๒ ในอาคารเรียนทั้งหมด มีห้องพิเศษ ดังนี้ 
ที ่ รายการอาคารเรียน จ านวน หมายเหตุ 
๑ ห้องผู้บริหาร  ๑  
๒ ห้องวิชาการ ๑  
๓ ห้องพักครู ๑  



๑๔ 

 

๔ ห้องบริหารทั่วไป ๑  
๕ ห้องบริหารบุคคล ๑  
๖ ห้องบริหารงบประมาณ ๑  
๗ ห้องสมุด ๑  
๘ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒  
๙ ห้องสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ ๑  

๑๐ ห้องพยาบาล ๑  
๑๑ ห้องประชุม ๒  
๑๒ รถโรงเรียน ๓  

 
๑๐.๓ ข้อมูลสื่อการเรียนการสอน/ครุภัณฑ์ 

ที ่ รายการสื่อการเรียนการสอน/ครุภัณฑ์ จ านวน/เครื่อง หมายเหตุ 
๑ พิมพ์ดีดไฟฟ้า    ๑   
๒ คอมพิวเตอร์ผู้บริหาร/ครู ๑  
๓ คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน ๕๑  
๔ เครื่องถ่ายเอกสาร ๔  
๕ เครื่องโรเนียว/อัดส าเนา  ๑  
๖ เครื่องพิมพ์ (Printer) ๑๒  
๗ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม  ๓  
๘ เครื่องรับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม     ๒  
๙ โทรทัศน์   ๑๖  

๑๐ เครื่องเล่น (VCD/MP๓)  -  
๑๑ เครื่องขยายเสียง     ๓  
๑๒ เครื่องฉายข้ามศีรษะ(Overhead)  ๔  
๑๓ โทรศัพท์ ๔  
๑๔ คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล  ๑๕   
๑๕ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     ๒  
๑๖ คอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อการเรียนการสอน   ๖๑  
๑๗ จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่ผ่านมา ๑๕    
๑๘ ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   ๑๓  

หมายเหตุ : หนังสือที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอีกประมาณจ านวน ๑,๕๐๐ เล่ม และก าลังด าเนินการลงทะเบียนอยู่ 
๑,๐๐๐ เล่ม รวมหนังสือทั้งหมดมีประมาณ ๘,๕๐๐  เล่ม 

 
 
 
 



๑๕ 

 

๑๑. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
      ๑) ห้องสมุดมีขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุดซึ่งสามารถแยกได้ดังนี้ 

รหัส ชื่อหมวดหนังสือ จ านวน หมายเหตุ 
๐๐๐ หมวดเบ็ดเตล็ดทั่วไป ๓๖๐  
๑๐๐ หนังสือเกี่ยวกับปรัชญา   ๑๘๐  
๒๐๐ หนังสือเกี่ยวกับศาสนา   ๒๑๐๐  
๓๐๐ หนังสือเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ ๑๕๑๐  
๔๐๐ หนังสือเกี่ยวกับภาษาศาสตร์   ๓๒๐  
๕๐๐ หนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ๔๕๐  
๖๐๐ หนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยี ๓๙๐  
๗๐๐ หนังสือเกี่ยวกับศิลปะและนันทนาการ ๑๒๐  
๘๐๐ หนังสือเกี่ยวกับวรรณคดี ๒๘๐  
๙๐๐ หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ๔๒๐  

 หนังสือแม็ค   ๒๑๐  
 
  ๒) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. ห้องชาติพันธุ์ศึกษา ตลอดปี ๑. สวนสมุนไพรสมเด็จ ๕ 
๒. โบสถ์ , วิหาร ตลอดปี ๒. สวนสัตว์เชียงใหม่ ๓ 
๓. ห้องบรรยายสรุป ๒๐ ๓. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๒ 
๔. ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปี ๔. อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ๑ 
๕. ห้องการแพทย์แผนไทย ตลอดปี ๕. สถานีแผ่นดินไหว ๑ 
๖. ห้องภาษาไทย ตลอดปี ๖. ห้องสมุดประชาชน ๑ 
๗. ห้องคณิตศาสตร์ ตลอดปี ๗. หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑ 
๘. ห้องสังคมศึกษา ตลอดปี ๘. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา 
๑ 

๙.  ห้องวิทยาศาสตร์ ตลอดปี ๙.สล่าสิบหมู่ วัดศรีสุพรรณ ตลอดปี 
๑๐.  ห้องกิจกรรม/แนะแนว ตลอดปี ๑๐.อาศรมพระธรรมจาริก ตลอดปี 
๑๑. ห้องพยาบาล ตลอดปี   
๑๒.  ห้องสมาธิภาวนา ตลอดปี   
๑๓. ห้องสมุดดุสิตานนท์  ตลอดปี   

 
 
 
 



๑๖ 

 

๓. ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 
คอมพิวเตอร์มีจ านวนทั้งหมด  ๙๑ เครื่อง 
ใช้เพื่อการเรียนการสอน     ๖๐ เครื่อง 
ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ๒๐ เครื่อง 
ใช้ในงานบริหาร   ๑๑ เครื่อง  

 
๑๒. ปริมาณสื่อ/เทคโนโลยี  

ที ่ ชนิดสื่อ/เทคโนโลยี แหล่งของสื่อ/เทคโนโลยี จ านวนสื่อ/เทคโนโลยี 
๑ คอมพิวเตอร์ ห้องวิชาการ ห้องธุรการ ห้องผู้บริการ 

ห้องกิจกรรม   
๑๒ เครื่อง 

๒ โทรทัศน์สี ห้องผู้บริหาร  ห้องธุรการ  ห้องปกครอง ๓ เครื่อง 
๓ เครื่องเล่น VCD ห้องศูนย์ฝึกประสบการณ์อเนกประสงค์ ๒ เครื่อง 
๔ เครื่องฉายข้ามศีรษะ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ๒ เครื่อง 
๕ เครื่องฉายสไลด์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ - เครื่อง 
๖ กล้องจุลทรรศ์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ๑ เครื่อง 
๗ ภาพประกอบการศึกษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ - ชุด 
๘ โทรศัพท์/โทรสาร ห้องผู้บริหาร ๓ เครื่อง 
๙ ระบบอินเตอร์เน็ต ห้องอินเตอร์เน็ตสถานศึกษา 

ห้องอินเตอร์เน็ตห้องวิชาการ  
ห้องพักครูห้องกิจกรรม 

๑๘ 
๔ 
๓ 

เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 

๑๐ - ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
- ห้องโสตทัศนศึกษา 
- เครื่องโปรเจ็กเตอร์ 

 ๑๘ 
๓ 
๒ 

 
เครื่องเครื่อง 

เครื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

๑๓. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ส าหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
โรงเรียนได้จัด สัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางแสดงโครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
ชั้น ม.๑ ม.๒ ม.๓  

รวม ภาคเรียนที ่ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต 

ภาษาไทย ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ - ๙.๐ - 
คณิตศาสตร ์ ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ - ๙.๐ - 
วิทยาศาสตร ์ ๒.๕ - ๒.๕ - ๒.๕ - ๒.๕ - ๒.๕ - ๒.๕ - ๑๕.๐ - 
สังคมศึกษาฯ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๑๒.๐ ๑๒.๐ 
สุขศึกษาฯ ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๓.๐ - 
ศิลปะ ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๖.๐ - 
การงานอาชีพ ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๓.๐ - 
ภาษาตา่งประเทศ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๙.๐ ๙.๐ 

รวมหนว่ยกิต ๑๑.๐ ๓.๕ ๑๑.๐ ๓.๕ ๑๑.๐ ๓.๕ ๑๑.๐ ๓.๕ ๑๑.๐ ๓.๕ ๑๑.๐ ๓.๕ ๖๖ ๒๑.๐ 
กิจกรรมพัฒนผู้เรียน 

(ชั่วโมง) 
 

๖๐ 
 

๖๐ 
 

๖๐ 
 

๖๐ 
 

๖๐ 
 

๖๐ 
 

๓๖๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณะประโยชน์(ชัว่โมง) 
 
๘ 

 
๗ 

 
๘ 

 
๗ 

 
๘ 

 
๗ 

 
๔๕ 

รวมหนว่ยกิตทั้งหมด ๑๔.๕ ๑๔.๕ ๑๔.๕ ๑๔.๕ ๑๔.๕ ๑๔.๕ ๘๗.๐ 
 

ตารางแสดงโครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (แผนศิลป-์คณิต) 
ช้ัน ม.๔ ม.๕ ม.๖  

รวม ภาคเรยีนที ่ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต 

ภาษาไทย ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๖.๐ ๒.๐ 
คณติศาสตร ์ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๖.๐ ๙.๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๖.๐ ๙.๐ 
สังคมศกึษาฯ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๒.๕ ๑.๕ ๒.๕ ๑.๐ ๒.๕ ๑.๐ ๒.๕ ๘.๐ ๑๔.๐ 
สุขศึกษาฯ ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๓.๐ - 
ศิลปะ ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๓.๐ - 
การงานอาชีพ ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๓.๐ - 
ภาษาต่างประเทศ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๖.๐ ๙.๐ 

รวมหน่วยกติ ๗.๐ ๗.๕ ๗.๐ ๗.๕ ๗.๐ ๗.๐ ๗.๐ ๗.๐ ๖.๕ ๗.๐ ๖.๕ ๗.๐ ๔๑.๐ ๔๓.๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (ช่ัวโมง) ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓๖๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์(ชัว่โมง) 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมหน่วยกติทั้งหมด ๑๔.๕ ๑๔.๕ ๑๔.๐ ๑๔.๐ ๑๓.๕ ๑๓.๕ ๘๔.๐ 



๑๘ 

 

ตารางแสดงโครงสร้างเวลาเรียนโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑(ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๖๐) 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (แผนศิลป์-อังกฤษ) 
ช้ัน ม.๔ ม.๕ ม.๖  

รวม ภาคเรยีนที ่ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต 

ภาษาไทย ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๖.๐ ๒.๐ 
คณติศาสตร ์ ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๖.๐ - 
วิทยาศาสตร ์ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๖.๐ ๙.๐ 
สังคมศกึษาฯ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๒.๕ ๑.๕ ๒.๕ ๑.๐ ๒.๕ ๑.๐ ๒.๕ ๘.๐ ๑๔.๐ 
สุขศึกษาฯ ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๓.๐ - 
ศิลปะ ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๓.๐ - 
การงานอาชีพ ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๓.๐ - 
ภาษาต่างประเทศ ๑.๐ ๓.๕ ๑.๐ ๓.๕ ๑.๐ ๓.๕ ๑.๐ ๓.๕ ๑.๐ ๓.๕ ๑.๐ ๓.๕ ๖.๐ ๒๑.๐ 

รวมหน่วยกติ ๗.๐ ๘.๐ ๗.๐ ๘.๐ ๗.๐ ๗.๕ ๗.๐ ๗.๕ ๖.๕ ๗.๕ ๖.๕ ๗.๕ ๔๑.๐ ๔๖.๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (ช่ัวโมง) ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓๖๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์(ชัว่โมง) 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมหน่วยกติทั้งหมด ๑๓.๐ ๑๓.๐ ๑๔.๕ ๑๔.๕ ๑๔.๐ ๑๔.๐ ๘๗.๐ 
 
 

ตารางแสดงโครงสร้างเวลาเรียนโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ( แผนศิลป์-บาลี ) 
ช้ัน ม.๔ ม.๕ ม.๖  

รวม ภาคเรยีนที ่ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต พ.ฐ พ.ต 

ภาษาไทย ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๖.๐ ๒.๐ 
คณติศาสตร ์ ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๖.๐ - 
วิทยาศาสตร ์ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๖.๐ ๙.๐ 
สังคมศกึษาฯ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๒.๕ ๑.๕ ๒.๕ ๑.๐ ๒.๕ ๑.๐ ๒.๕ ๘.๐ ๑๔.๐ 
สุขศึกษาฯ ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๓.๐ - 
ศิลปะ ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๓.๐ - 
การงานอาชีพ ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๓.๐ - 
ภาษาต่างประเทศ ๑.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๓.๐ ๑.๐ ๓.๐ ๖.๐ ๑๘.๐ 

รวมหน่วยกติ ๗.๐ ๗.๕ ๗.๐ ๗.๕ ๗.๐ ๗.๐ ๗.๐ ๗.๐ ๖.๕ ๗.๐ ๖.๕ ๗.๐ ๔๑.๐ ๔๓.๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (ช่ัวโมง) ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓๖๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์(ชัว่โมง) 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมหน่วยกติทั้งหมด ๑๔.๕ ๑๔.๕ ๑๔.๐ ๑๔.๐ ๑๓.๕ ๑๓.๕ ๘๔.๐ 
 

 
 



๑๙ 

 

 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 



๒๐ 

 

  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระเทพโกศล 
ผู้รับใบอนุญาต 

-งานแผนงานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารหลักสูตร 
- งานพัฒนาการเรียนการสอน 
- งานทะเบียน  วัดผลประเมินผลการ
เรียนรู ้
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- งานนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา 
- งานห้องสมุดแหล่งการเรียนรู ้
- งานเลขานุการคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษา 
- งานจัดท าส ามะโนนกัเรียน 
- งานการรับและโอนย้ายนักเรียน 
-  งานเลขานกุารคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-  งานประกันคุณภาพ มาตรฐานด้าน 
    กระบวนการและปัจจัยทกุตัวบ่งชี ้
- งานนิเทศ  แนะแนวการศึกษา 
- งานบริการสารสนเทศวิชาการ 
- งานติดตามประเมินผลวิชาการ 
- งานมาตรฐานด้านผลผลิตทุกตวับ่งชี ้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

- งานแผนงานบริหารทั่วไป 
- งานโภชนาการ 
- งานปกครอง 
- งานกรรมการและกจิกรรม   
    นักเรียน 
- งานประจ าชั้นเรียน 
- งานระดับคุณภาพการเรียนรู ้
- งานศาสนพธิี  ศาสนปฏิบัต ิ
- งานบริการสารสนเทศ 
   ประชาสัมพันธ ์
- งานติดตาม ประเมินผลบริหาร 
   ทัว่ไป 
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  งานแผนงานบริหารบุคคล 
-  งานสรรหา บรรจุ  แต่งต้ัง 
-  งานสร้างเสริมและรักษาวินยั 
-  งานพัฒนาบุคลากร 
-  งานอนามัยและปฐมพยาบาล 
-  งานบรกิารสารสนเทศบุคลากร 
-  งานติดตามประเมินผลบุคลากร 
- งานยานพาหนะและบ ารุงรักษา 
- งานการประชุม  สัมมนา 
- งานสวัสดิการทั่วไป 
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานแผนงานบริหารงบประมาณ 
- งานจัดท า  จัดสรรงบประมาณ 
- งานสารบรรณ 
- งานการเงินการบัญช ี
-  งานอาคารสถานทีแ่ละ
สิ่งแวดล้อม 
- งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
- งานบริการสารสนเทศงบประมาณ 
- งานติดตามประเมินผล
งบประมาณ 
- งานพัสดุครุภัณฑ์และสินทรัพย ์
- งานอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง 
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระวมิลมุนี 

ผู้จดัการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พระครูธวชัชัยสังฆพทิักษ์ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวชิาการ 

พระครูประกาศธรรมานุยุต 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

พระมหาสมพงษ์ สมว โส 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

พระปลัดเสาร์ค า สุภภาโส 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานวิชาการ 



๒๑ 

 

๑๔. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  
ผลงานดีเด่น ครู นักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล รายการ หมายเหตุ 
๑ พระสุรินทร์  สุธีโร วิทยากรอบรมค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ B-NET  

- กรรมการตัดสินแข่งขันทักษะวิชาการ เขต ๕ 
ร.ร.สมเด็จฯ 
เขต ๕ 

๒ พระมหาประกฤษฎิ์  มหาวีโร - รางวัลครูที่ปรึกษางานแข่งขันทักษะวิชาการ เขต ๕ 
วิทยากรอบรมค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ B-NET 

เขต ๕ 
ร.ร.สมเด็จฯ 

๓ พระวันชัย  ชยชโย - รางวัลครูที่ปรึกษางานแข่งขันทักษะวิชาการ เขต ๕  
วิทยากรอบรมค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ B-NET 

เขต ๕ 
ร.ร.สมเด็จฯ 

๔ พระมหาสมพงษ์  สมว โส วิทยากรอบรมค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ B-NET  ร.ร.สมเด็จฯ 
๕ พระสุชาติ  สุชาตธมฺโม วิทยากรอบรมค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ร.ร.สมเด็จฯ 
๖ นางทิพวิมล วรรณชัย - รางวัลครูที่ปรึกษางานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม ๕ 

วิทยากรอบรมค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 
- กรรมการควบคุมแข่งขันทักษะวิชาการ เขต ๕ 

เขต ๕ 
ร.ร.สมเด็จฯ 

๗ นางสาวพิมพิไลย์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา วิทยากรอบรมค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ร.ร.สมเด็จฯ 
๘ นางสาวศิริพร  ร่มต้นนุ่น วิทยากรอบรมค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 

- กรรมการควบคุมแข่งขันทักษะวิชาการ เขต ๕ 
ร.ร.สมเด็จฯ 
เขต ๕ 

๙ นายเดชา  เมธีวัฒนากุล - กรรมการปฏิคมงานแข่งขันทักษะวิชาการ เขต ๕ เขต ๕ 
๑๐ นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์ - กรรมการควบคุมแข่งขันทักษะวิชาการ เขต ๕ เขต ๕ 
๑๑ นายก าธร กระจ่างกิจใจชุ่ม - รางวัลครูที่ปรึกษางานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม ๕  

- กรรมการควบคุมแข่งขันทักษะวิชาการ เขต ๕ 
กลุ่ม ๕ 
 

๑๒ นางสาวลัดดา แซ่เฒ่า - รางวัลครูที่ปรึกษางานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม ๕ 
วิทยากรอบรมค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 

เขต ๕ 
ร.ร.สมเด็จฯ 

๑๓ นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต วิทยากรอบรมค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 
- กรรมการควบคุมแข่งขันทักษะวิชาการ เขต ๕ 

ร.ร.สมเด็จฯ 
เขต ๕ 

๑๔ นางสาวสุชาดา  เตมู วิทยากรอบรมค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ร.ร.สมเด็จฯ 
๑๕ นางสาวหฤทัย  มงคลเจริญสิน วิทยากรอบรมค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 

- กรรมการควบคุมแข่งขันทักษะวิชาการ เขต ๕ 
ร.ร.สมเด็จฯ 
เขต ๕ 

๑๖ นายบุญเลิศ  ตระกูลรุ่งอ าไพ - กรรมการฝ่ายเลขานุการแข่งขันทักษะวิชาการ เขต ๕ เขต ๕ 
๑๗ นางสาวสิริกร  สามะบุตร - กรรมการฝ่ายอาหารงานแข่งขันทักษะวิชาการ เขต ๕ เขต ๕ 
รายช่ือเข้ารับเกียรติบัตรนักศึกษามหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑๘ พระชัยวุฒิ  อรรถวิถีธรรม - เกียรติบัตรผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร.ร.สมเด็จฯ 
๑๙ นางสาวภูธนา  หน่อค า - รางวัลครูที่ปรึกษางานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม ๕ 

- เกียรติบัตรผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เขต ๕ 
ร.ร.สมเด็จฯ 

๒๐ นางสาวศิรินภา ไชยชมภู - รางวัลครูที่ปรึกษางานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม ๕ 
- เกียรติบัตรผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

เขต ๕ 
ร.ร.สมเด็จฯ 



๒๒ 

 

๒๑ นางสาวสุวนันท์  แซ่กือ - รางวัลครูที่ปรึกษางานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม ๕ 
- เกียรติบัตรผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

เขต ๕ 
ร.ร.สมเด็จฯ 

๒๒ นางสาวรัตนาภรณ์  ตาสา - รางวัลครูที่ปรึกษางานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม ๕ 
- เกียรติบัตรผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

เขต ๕ 
ร.ร.สมเด็จฯ 

รายช่ือนักเรียนเข้ารับรางวัลงานแข่งขันทักษะวิชาการ เขต ๕ 
๒๓ สามเณรสุพศิน ดอยสกุลไพร วาดภาพลายเส้น  รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เขต ๕ 
๒๔ สามเณรอลงกรณ์ แรโน เรียงความแก้กระทู้ธรรมตรี รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เขต ๕ 
๒๕ สามเณรทวีศักดิ์ ยืนยงคีรีมาศ สิ่งประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ 

เรื่อง : โคมไฟท ามือ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 
เขต ๕ 

๒๖ สามเณรรัชชานนท์  อุ่นเรือน 
๒๗ สามเณรศิวกร  นามปัน 
๒๘ สามเณรศรัณย์ พิทักษ์พนาสิทธิ์ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เขต ๕ 
๒๙ สามเณรสุนิติ ทีปสารกุล จัดสวนแบบชื้น 

เรื่อง : สวนน้อยร่มธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ 
เขต ๕ 

๓๐ สามเณรอัษฎาวุธ กองพัชรานนท์  
๓๑ สามเณรสรชัย ภูเพชรปราการ 
๓๒ สามเณรสุชาติ  ลิขิตเบญจกุล จัดสวนแบบชื้น 

เรื่อง : แสงรุ้งในเงาแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ 
เขต ๕ 

๓๓ สามเณรณัฐวุฒิ  แรโน 
๓๔ สามเณรนนทกร  อักษรวาจา 
๓๕ สามเณรเขมชาติ ยศยิ่งยืนยง ตอบปัญหาภาษาบาลี ม.ต้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เขต ๕ 
๓๖ สามเณรพุฒิเมธ สลิดด า เรียงความแก้กระทู้ธรรมโท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เขต ๕ 

 
  ๑๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET,B-NET)  

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
เทียบจากค่าสถิติแยกตามรายวิชา จากนักเรียนจ านวน ๗๒ รูป ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

๔๑.๗๓ 

๑๘.๖๕ 
๒๖.๗๘ ๒๔.๗๑ 

๔๑.๖๓ 

๒๐.๐๕ 
๒๖.๕๕ ๒๖.๓๔ 

๕๔.๒๙ 

๒๕.๔๖ 
๒๙.๘๙ 

๓๔.๓๘ 

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 



๒๓ 

 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
เทียบจากค่าสถิติแยกตามรายวิชา จากนักเรียนจ านวน ๓๖ รูป ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน B-NET สูงข้ึน ระดับดี  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๗๒ รูป 

 

 
 
 

๒๖.๑๖ 

๑๓.๘๔ 

๒๒.๓๕ 

๒๙.๓๑ 

๒๑.๙๖ 

๔๗.๑๒ 

๒๘.๗๘ 

๓๕.๓๓ 

๓๗.๔๔ 

๓๓.๑๖ 

๓๒.๐๔ 

๑๗.๕๐ 

๒๕.๓๖ 

๓๐.๕๕ 

๒๒.๒๒ 

๔๔.๓๖ 

๒๖.๐๔ 

๓๒.๖๘ 

๓๕.๙๓ 

๒๙.๙๔ 

๐.๐๐ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๔๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๕๐.๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมฯ 

อังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย สังกัด สน.พุทธ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 

๓๒.๖๕ 

๓๑.๓๒ 
๓๒.๒๔ 

๓๐.๙๑ 
๓๑.๖๕ 

๓๒.๓๔ 

๓๑.๐๓ 
๓๐.๑๑ 

๓๒.๔๒ 
๓๓.๓๕ 

๓๒.๘๒ 

๓๐.๖๓ 

๓๒.๑๑ 

๓๓.๒๑ 
๓๒.๓๖ 

๓๐.๕๖ 

๒๘.๐๐ 
๒๙.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๓๑.๐๐ 
๓๒.๐๐ 
๓๓.๐๐ 
๓๔.๐๐ 

ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ วินัย 

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับส านักงานกลุ่มฯ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ ภาค คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 



๒๔ 

 

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

พระพุทธศาสนา (B-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๖) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๓๖ รูป 
 

 
 
 
 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานักธรรม ตรี โท เอก 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 

๓๖.๑๗ 

๓๓.๒๐ 

๔๑.๔๙ 

๔๔.๐๐ 

๓๕.๒๔ 

๓๒.๙๗ 

๔๑.๐๑ 

๓๘.๗๔ 

๓๖.๐๒ 

๓๓.๓๐ 

๔๐.๗๕ 

๓๘.๒๔ 

๓๗.๑๕ 

๓๓.๔๕ 

๔๑.๐๔ 

๓๘.๙๑ 

๐.๐๐ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๔๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๕๐.๐๐ 

ภาษาบาลี 

ธรรม 

พุทธประวัติ 

วินัย 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย ระดับ ภาค 

คะแนนเฉลี่ยระดับส านักงานกลุ่มฯ คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 

๒๓๐ 

๘๐ 

๘ 

๗๒ 

๑๔ 

๓ 

๑๕๘ 

๖๖ 

๕ 

๐ ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ 

นักธรรมชั้น ตรี 

นักธรรมชั้น โท 

นักธรรมชั้น เอก 

จ านวนนักเรียนสอบตก จ านวนนักเรียนสอบได้ จ านวนนักเรียนส่งเข้าสอบ 



๒๕ 

 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

เทียบจากค่าสถิติแยกตามรายวิชา จากนักเรียนจ านวน ๗๒ รูป ของปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

เทียบจากค่าสถิติแยกตามรายวิชา จากนักเรียนจ านวน ๓๖ รูป ของปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

๔๐.๑๖ 

๒๖.๑๖ 

๑๙.๘๔ ๑๙.๘๔ 

๒๗.๑๔ ๒๗.๑๔ ๒๕.๖๙ ๒๕.๖๙ 

๐.๐๐ 
๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๒๕.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๓๕.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๔๕.๐๐ 

ปี กศ. ๒๕๖๒ ปี กศ. ๒๕๖๓ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 

๒๘.๔๓ 
๒๖.๑๖ 

๑๔.๔๑ ๑๓.๘๔ 

๒๒.๙๗ ๒๒.๓๕ 

๓๐.๘๗ ๒๙.๓๑ 

๒๐.๐๐ 
๒๑.๙๖ 

๐.๐๐ 

๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๒๕.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๓๕.๐๐ 

ปี กศ. ๒๕๖๒ ปี กศ. ๒๕๖๓ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒-
๒๕๖๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ อังกฤษ 



๒๖ 

 

 

 
 

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

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๗๒ รูป 

 
 
 

๗๑ ๗๒ 

๙ 
๑๔ ๑๗ 

๓ ๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

ผลการสอบธรรมสนามหลวงประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์

นักธรรมชั้น ตรี นักธรรมชั้น โท นักธรรมชั้น เอก 

๓๑.๓๓ ๓๒.๖๕ 

๔๒.๘๘ 

๓๑.๓๒ 
๓๕.๕๐ 

๓๒.๒๔ 
๓๕.๘๘ 

๓๐.๙๑ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

ปี กศ. ๒๕๖๒ ปี กศ. ๒๕๖๓ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ B-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ วินัย 



๒๗ 

 

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

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๖) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๓๖ รูป 

 
 

 
๑๖. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ม.๑–๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวนนักเรียนที่ม ี
ผลการเรียนรู้ ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ช้ัน 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 

 

ภาษาไทย 
จ านวน ๕๕ ๘๐ ๗๔ ๒๗ ๒๕ ๓๕ ๒๙๖ 
ร้อยละ ๑๘.๑๘ ๒๒.๕๐ ๒๗.๐๓ ๔๐.๗๔ ๖๐.๐๐ ๖๖.๖๗ ๓๙.๔๕ 

 

คณิตศาสตร ์
จ านวน ๕๕ ๘๐ ๗๔ ๒๗ ๒๕ ๓๕ ๒๙๖ 
ร้อยละ ๙.๐๙ ๑๓.๗๕ ๙.๐๖ ๗.๔๑ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๓.๒๘ 

 

สังคมศึกษา 
จ านวน ๕๕ ๘๐ ๗๔ ๒๗ ๒๕ ๓๕ ๒๙๖ 
ร้อยละ ๒๗.๒๗ ๓๗.๕๐ ๔๗.๓๐ ๔๐.๗๔ ๕๖.๐๐ ๖๕.๗๑ ๔๕.๗๕ 

 

วิทยาศาสตร ์
จ านวน ๕๕ ๘๐ ๗๔ ๒๗ ๒๕ ๓๕ ๒๙๖ 
ร้อยละ ๔๗.๒๗ ๒๓.๗๕ ๒๑.๖๒ ๗๔.๐๗ ๖๘.๐๐ ๕๗.๑๔ ๔๘.๖๔ 

 

ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน ๕๕ ๘๐ ๗๔ ๒๗ ๒๕ ๓๕ ๒๙๖ 
ร้อยละ ๑๙.๒๓ ๑๒.๕๐ ๔๓.๒๔ ๓๓.๓๓ ๓๖.๐๐ ๔๘.๕๗ ๓๑.๙๗ 

 

การงานอาชีพ 
จ านวน ๕๕ ๘๐ ๗๔ ๒๗ ๒๕ ๓๕ ๒๙๖ 
ร้อยละ ๒๙.๐๙ ๒๒.๕๐ ๗๐.๒๗ ๓๗.๐๔ ๔๔.๐๐ ๖๕.๗๑ ๔๔.๗๗ 

 

ศิลปะ 
จ านวน ๕๕ ๘๐ ๗๔ ๒๗ ๒๕ ๓๕ ๒๙๖ 
ร้อยละ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๓๗.๘๔ ๘๘.๘๙ ๕๒.๐๐ ๘๕.๗๑ ๕๙.๐๗ 

๓๑.๑๓ 
๓๖.๑๗ ๓๕.๘๙ ๓๓.๒๐ 

๔๔.๘๔ 
๔๑.๔๙ 

๓๕.๖๓ 

๔๔.๐๐ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

ปี กศ. ๒๕๖๒ ปี กศ. ๒๕๖๓ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ B-NET ปีการศึกษา 
๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ วินัย 



๒๘ 

 
 

สุขศึกษา 
จ านวน ๕๕ ๘๐ ๗๔ ๒๗ ๒๕ ๓๕ ๒๙๖ 
ร้อยละ ๒๑.๘๒ ๒๒.๕๐ ๓๙.๑๙ ๕๕.๕๖ ๖๔.๐๐ ๙๑.๔๓ ๔๙.๐๘ 

 

รวมท้ังหมด 
จ านวน ๔๓๗ ๖๔๐ ๕๙๒ ๒๑๖ ๒๐๐ ๒๘๐ ๒,๔๗๓ 
ร้อยละ ๒๖.๕๔ ๒๖.๖๓ ๓๖.๙๙ ๔๗.๒๒ ๕๐.๐๐ ๖๒.๘๖ ๓๖.๗๖ 

 

๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑/๑ ๘ - - - ๘ ๘ ๑๐๐  
๔๑ 

 
๗๘.๘๔ ม.๑/๒ ๒๒ ๒ ๔ ๑๑ ๕ ๑๖ ๗๒.๗๒ 

ม.๑/๓ ๒๒ ๓ ๒ ๑๓ ๔ ๑๗ ๗๗.๒๗ 
ม.๒/๑ ๒๗ ๕ ๑ ๑๖ ๕ ๒๑ ๗๗.๗๗  

 

๖๕ 

 
 

๘๑.๒๕ ม.๒/๒ ๒๖ ๒ ๓ ๑๕ ๖ ๒๑ ๘๐.๗๖ 
ม.๒/๓ ๒๓ ๑ ๓ ๑๖ ๓ ๑๙ ๘๒.๖๐ 
ม.๒/๔ ๔ - - ๑ ๓ ๔ ๑๐๐ 
ม.๓/๑ ๒๗ - ๑ ๑๗ ๙ ๒๖ ๙๖.๒๙  

๖๗ 
 

๘๗.๘๓ ม.๓/๒ ๒๔ ๒ ๒ ๑๗ ๓ ๒๐ ๘๓.๓๓ 
ม.๓/๓ ๒๓ ๑ ๑ ๑๓ ๘ ๒๑ ๙๑.๓๐ 
ม.๔/๑ ๑๒ - - ๕ ๗ ๑๒ ๑๐๐  

๒๑ 
 

 
๗๗.๗๗ 

 
ม.๔/๒ ๑๒ - ๓ ๗ ๒ ๙ ๗๕ 
ม.๔/๓ ๓ ๑ - - - - ๐๐.๐๐ 
ม.๕/๑ ๖ - ๑ ๔ ๒ ๖ ๑๐๐  

๒๒ 
 

๘๘.๐๐ 
ม.๕/๒ ๑๙ ๑ ๒ ๑๓ ๓ ๑๖ ๘๔.๒๑ 
ม.๖/๑ ๑๑ - - ๒ ๙ ๑๑ ๑๐๐  

๓๕ 
 

๙๗.๒๒ 
ม.๖/๒ ๒๕ ๑ - ๙ ๑๕ ๒๔ ๙๖ 
รวม ๒๙๖ ๑๙ ๒๓ ๑๕๙ ๙๒ ๒๕๑ ๘๔.๗๙ ๒๕๑ ๘๔.๗๙ 

 
๓) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ม.๑/๑ ๘ - ๑ - ๗ ๗ ๘๗.๕  

๓๘ 
 

๗๓.๐๗ ม.๑/๒ ๒๒ ๒ ๗ ๕ ๘ ๑๓ ๕๙.๐๙ 
ม.๑/๓ ๒๒ ๓ ๑ ๙ ๙ ๑๘ ๘๑.๘๑ 
ม.๒/๑ ๒๗ ๕ ๕ ๑๔ ๒ ๑๖ ๕๙.๒๕  

๖๐ 
 

๗๕.๐๐ ม.๒/๒ ๒๖ ๓ ๑ ๑๘ ๓ ๒๑ ๘๐.๗๖ 



๒๙ 

 

ม.๒/๓ ๒๓ ๒ ๑ ๑๘ ๑ ๑๙ ๘๒.๖๐ 
ม.๒/๔ ๔ - - ๔ - ๔ ๑๐๐ 
ม.๓/๑ ๒๗ ๑ - ๘ ๑๘ ๒๖ ๙๖.๒๙  

๖๗ 
 

๙๐.๕๔ ม.๓/๒ ๒๔ ๒ - ๗ ๑๕ ๒๒ ๙๑.๖๖ 
ม.๓/๓ ๒๓ ๑ ๑ ๖ ๑๓ ๑๙ ๘๒.๖๐ 
ม.๔/๑ ๑๒ - - ๕ ๗ ๑๒ ๑๐๐  

๒๔ 
 

๘๘.๘๘ ม.๔/๒ ๑๒ - ๒ ๕ ๕ ๑๐ ๘๓.๓๓ 
ม.๔/๓ ๓ ๑ - - ๒ ๒ ๖๖.๖๖ 
ม.๕/๑ ๖ ๑ - - ๖ ๖ ๑๐๐  

๒๓ 
 

๙๒.๐๐ 
ม.๕/๒ ๑๙ - ๑ ๓ ๑๔ ๑๗ ๘๙.๔๗ 
ม.๖/๑ ๑๑ - - ๔ ๗ ๑๑ ๑๐๐  

๓๕ 
 

๙๗.๒๒ 
ม.๖/๒ ๒๕ ๑ - ๖ ๑๘ ๒๔ ๙๖.๐๐ 
รวม ๒๙๖ ๒๒ ๒๐ ๑๑๒ ๑๓๕ ๒๔๗ ๘๓.๔๔ ๒๔๗ ๘๓.๔๔ 

 
๔) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในระดับดีข้ึนไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
ม.๑/๑ ๘ - - ๑ ๗ ๘ ๑๐๐  

๔๒ 
 

๘๐.๗๖ ม.๑/๒ ๒๒ ๑ ๑ ๖ ๑๑ ๑๗ ๗๗.๒๗ 
ม.๑/๓ ๒๒ ๒ ๓ ๑๕ ๒ ๑๗ ๗๗.๒๗ 
ม.๒/๑ ๒๗ ๖ ๑ ๑๗ ๓ ๒๐ ๗๔.๐๗  

 

๖๔ 

 
 

๘๐.๐๐ ม.๒/๒ ๒๖ ๒ - ๒๐ ๔ ๒๔ ๙๒.๓๐ 
ม.๒/๓ ๒๓ ๖ - ๑๒ ๕ ๑๗ ๗๓.๙๑ 
ม.๒/๔ ๔ - ๑ ๒ ๑ ๓ ๗๕.๐๐ 
ม.๓/๑ ๒๗ ๑ - ๒๐ ๖ ๒๖ ๙๖.๒๙  

๖๘ 
 

๙๑.๘๙ ม.๓/๒ ๒๔ ๑ ๒ ๑๙ ๒ ๒๑ ๘๗.๕๐ 
ม.๓/๓ ๒๓ ๑ ๑ ๑๕ ๖ ๒๑ ๙๑.๓๐ 
ม.๔/๑ ๑๒ - - ๓ ๙ ๑๒ ๑๐๐  

๒๖ 
 

๙๖.๒๙ ม.๔/๒ ๑๒ - - ๓ ๙ ๑๒ ๑๐๐ 
ม.๔/๓ ๓ ๑ - - ๒ ๒ ๖๖.๖๖ 
ม.๕/๑ ๖ - - ๑ ๕ ๖ ๑๐๐  

๒๔ 
 

๙๖.๐๐ 
ม.๕/๒ ๑๙ ๑ - ๑ ๑๗ ๑๘ ๙๔.๗๓ 
ม.๖/๑ ๑๑ - - ๔ ๗ ๑๑ ๑๐๐  

๓๕ 
 

๙๗.๒๒ 
ม.๖/๒ ๒๕ ๑ - ๖ ๑๘ ๒๔ ๙๖.๐๐ 
รวม ๒๙๖ ๒๓ ๙ ๑๔๕ ๑๑๔ ๒๕๙ ๘๗.๕๐ ๒๕๙ ๘๗.๕๐ 



๒๙ 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
   โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้  

 
มาตรฐานการศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี พอใช้ ปรับปรุง 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
                ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
                ๑.๒  คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 

  
√ 

   

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  √    
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   √   
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ : ดเีลิศ 
 
 ๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้แก่ " “ มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาบริหารการจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรี ยนเป็นส าคัญ มีกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนเป็นศาสนทายาทท่ีดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นท่ีสูง” 

โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เน้นการให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการเสริมทักษะด้านต่างๆ และค่ายเสริมทักษะอาชีพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อยู่ในระดับดี ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด   
 ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ โดยจัดท าโครงการส่งเสริมการอ่าน บันทึกการอ่าน จัดท าหนังสือเล่มเล็ก โครงการแข็งขัน
ทักษะวิชาการ โครงการเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET,B-NET) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความ
สามรถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ด้วยโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้  ๘ กลุ่มสาระ ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ ด้วยการจัดท ากิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมคณิตศาสตร์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยการประกวดสิ่งประดิษฐ์  และการประกวดโครงงาน พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก Internet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนวัดความถนัดทางอาชีพและ
จัดท า Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 



๓๑ 

 

 
๑.๒ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

            โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้วยโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงการ เข้าค่ายคุณธรรม โครงการ
ส่งเสริมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการไหว้พระสวดมนต์ โครงการปฏิบัติธรรม มีจัดแบ่งเขต
พ้ืนที่ให้นักเรียนทุกห้องดูแลรับผิดชอบรักษาความสะอาด แต่งตั้งให้ทุกห้องเป็นเวรท าความสะอาดห้องน้ านักเรียน 
ส่งเสริมภาวะผู้น าด้วยกิจกรรมสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ด้วยโครงการช่างสิบหมู่ ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ ๒๑ 
น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และวันส าคัญท้องถิ่นในชุมชน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติ
และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมชุมนุมขยะรีไซเคิล กิจกรรมเพ่ือสังคมและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์   กิจกรรม
ส่งเสริมศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง กิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมห่มดอย กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เดิน
ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย กิจกรรมการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง  ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงของผู้เรียนทุกรูป และประสานงาน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพ่ือแปรผล จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายให้กับผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์
รวมในชุมชน การอบรมสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนภัยคุกคามและอันตรายทาง social-network เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
มีจิตสาธารณะ มีกิจกรรมดูแลเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของแต่ละห้องเรียน  
 
๒. ผลการประเมิน 
       โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ประกอบด้วย ๒ ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ ๑  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 
              ที่ ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นการพิจารณา  
ที่ ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ           

 
ด ี

ด ี ตามเป้าหมาย 

         ๑.๑ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่
ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 
ด ี

ด ี ตามเป้าหมาย 

        ๑.๒ นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคญั 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

 
ด ี

ด ี ตามเป้าหมาย 

        ๑.๓ นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร  
การน าเสนอผลงานไดต้ามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

 
ด ี

 
ด ี

ตามเป้าหมาย 

        ๑.๔ นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

 
ด ี

 
ด ี

ตามเป้าหมาย 

        ๑.๕ นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 
ด ี

 
พอใช้ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 



๓๒ 

 

        ๑.๖ นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษา ตา่งประเทศ 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

 
ด ี

 
ด ี

ตามเป้าหมาย 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคดิเห็น และแก้ปัญหา 

 
ด ี

 
ด ี

ตามเป้าหมาย 

          ๒.๑ นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ใน
ระดับ ด ี

 
ด ี

 
ด ี

ตามเป้าหมาย 

          ๒.๒ นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปญัหาตามแนว
ทางการประเมิน  

 
ด ี

 
ด ี

ตามเป้าหมาย 

          ๒.๓ นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน ด้าน
ความสามารถในการคดิในระดับด ี

ด ี ด ี ตามเป้าหมาย 

     ๓)  มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ด ี พอใช้ ต่ ากว่าเป้าหมาย 
          ๓.๑ นักเรียนมคีวามรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 
ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมนิของสถานศึกษา 

 
ด ี

 
ด ี

ตามเป้าหมาย 

          ๓.๒ นักเรียนมผีลงาน จากการท าโครงงาน/ 
สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอน การท างาน 
และปัญหาอุปสรรคของการท างานได ้

 
ด ี

 
พอใช้ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

          ๓.๓ นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม ด ี พอใช้ ต่ ากว่าเป้าหมาย 
          ๓.๔ นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรมไปใช้  
และมีการเผยแพร ่

 
ด ี

 
พอใช้ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ด ี

 
ด ี

ตามเป้าหมาย 

         ๔.๑ นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมลูจาก
อินเตอร์เนต็ และสรุปความรูไ้ดด้้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลทีไ่ด้
จากการสืบค้นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ด ี

 
ด ี

ตามเป้าหมาย 

        ๔.๒ นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรยีน ด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับด ี

 
ด ี

 
ด ี

ตามเป้าหมาย 

         ๔.๓ นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ด ี ด ี ตามเป้าหมาย 

๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา ด ี ด ี ตามเป้าหมาย 
            ๕.๑.๑ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

 
ด ี

 
พอใช้ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

            ๕.๑.๒ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ ๓ ขึ้นไป 

 
ด ี

 
ปรับปรุง 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

            ๕.๑.๓ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับ ๓ ขึ้นไป 

 
ด ี

 
ด ี

ตามเป้าหมาย 

            ๕.๑.๔ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

 
ด ี

 
ด ี

ตามเป้าหมาย 

            ๕.๑.๕ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

 
ด ี

 
ด ี

ตามเป้าหมาย 

            ๕.๑.๖ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
พลศึกษา ระดบั ๓ ขึ้นไป 

 
ด ี

 
ด ี

ตามเป้าหมาย 

            ๕.๑.๗ นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ๓ ขึ้นไป 

 
ด ี

 
ด ี

ตามเป้าหมาย 

            ๕.๑.๘ นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้   ต่ ากว่าเป้าหมาย 



๓๓ 

 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ ๓ ขึ้นไป          ด ี พอใช้ 
๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ด ี ด ี ตามเป้าหมาย 
     ๖.๑ นักเรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี ต่องานอาชีพ ด ี ด ี ตามเป้าหมาย 
     ๖.๒  นักเรียน มี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

 
ด ี

 
ด ี

ตามเป้าหมาย 

     ๖.๓ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ ใน
ระดับทีสู่งขึ้น 

ด ี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

     ๖.๔ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ ใน
ระดับทีสู่งขึ้น 

ด ี ด ี ตามเป้าหมาย 

     ๖.๕ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ มีความพร้อมในการท างาน และ
ประกอบอาชีพ 

 

ด ี
 

ด ี
ตามเป้าหมาย 

     ๖.๖ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ มีความพร้อมในการท างาน และ
ประกอบอาชีพ 

 

ด ี
 

ด ี
ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา 
ที่ ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 

ตามเป้าหมาย 

 
จากตารางที่ ๑  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ประเด็น

พิจารณาที่ ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน ๕ ประเด็นพิจารณา และต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๑  ประเด็นพิจารณา  คือ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย 
เป็นส่วนใหญ่ 
 

ตารางที่ ๒  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 
               ที่ ๑.๒ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นการพิจารณา 
ที่ ๑.๒ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ด ี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
    ๑.๑ นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดบัดี ด ี  

ดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๑.๒ นักเรียนมีความรับผดิชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจติอาสา ด ี  
ดีเลิศ 

ตามเป้าหมาย 

    ๑.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได ้ ด ี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ด ี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
    ๒.๑ นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคญั และท้องถิ่น ด ี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
    ๒.๒ นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ด ี  

ดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๒.๓ นักเรียน ยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

ด ี  
ดีเลิศ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๒.๔ นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็น
ไทย  

ด ี  
ดีเลิศ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๒.๕ นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี
วัฒนธรรมและท้องถิ่น 

ด ี  
ดีเลิศ 

สูงกว่าเป้าหมาย 



๓๔ 

 

๓) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ด ี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
    ๓.๑ นักเรียน อยูร่่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

ด ี  
ดีเลิศ 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

    ๓.๒ นักเรียนมีทัศนคติที่ดตี่อบา้นเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคณุธรรมจริยธรรม 

ด ี  
ดีเลิศ 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม ด ี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
     ๔.๑ นักเรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางรา่งกายเจรญิเติบโต
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

ด ี  
ดีเลิศ 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

     ๔.๒ นักเรียน  มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพล
ศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

ด ี  
ดีเลิศ 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

     ๔.๓ นักเรียน มสีุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรยีบร้อย เครื่องใช้
ส่วนตัวสะอาด และปฏิบตัิตนตามสุขบัญญตัิ ๑๐ ประการ 

ด ี  
ดีเลิศ 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

     ๔.๔ นักเรียน หลีกเลีย่งจากสิง่มอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะ
วิวาท และอบายมุขทุกชนิด  

ด ี  
ดีเลิศ 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

     ๔.๕ นักเรียน  มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ่

ด ี  
ดีเลิศ 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

     ๔.๖ นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตทีเ่ป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีจติสาธารณะ 

ด ี  
ดีเลิศ 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ ๑.๒ ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย 
  

จากตารางที่ ๒  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ ๑.๒ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน เป็นไปสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน ๔ ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงาน
แล้วเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
 

ตารางที่ ๓  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ทั้ง ๑๐ ประเด็นพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ 
               ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐานที่ ๑ /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการ 

ประเมินรายประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย ๖ ประเด็นพิจารณา ดี 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ           

ดี 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   ๔  ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย 

๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด สูงกว่าเป้าหมาย 



๓๕ 

 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สูงกว่าเป้าหมาย 

๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สูงกว่าเป้าหมาย 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ระดับคุณภาพ ดี 
  

จากตารางที่ ๓  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ทั้ง ๑๐ ประเด็นพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  ๖ ประเด็นพิจารณา สูง
กว่ า เป้ าหมาย  จ านวน  ๓  ประ เด็ น พิจารณา  และ ต่ า กว่ า เป้ าหมาย จ านวน  ๑  ประ เด็น พิจารณา   
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
 
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ผลการด าเนินงาน  มีดังนี้   

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ  ในภาพรวมอยู่ใน ระดับดี 
จากค่าเป้าหมาย ได้สูงกว่าเป้าหมาย หลักฐานเชิงประจักษ์  ได้แก่  พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนักเรียนมีทักษะใน
การอ่าน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และผ่านการเกณฑ์การประเมินตามระดับชั้น  นักเรียนสามารถเขียนสื่อสารได้อย่าง
สร้างสรรค์  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องจากการบันทึกความรู้ได้  นักเรียนน าเสนอผลงาน/รายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
การเขียนสื่อความอย่างสร้างสรรค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาตามที่ครูก าหนด  โดยสังเกตได้จาก  แบบประเมิน
การอ่าน การเขียนของแต่ละระดับชั้น  แบบประเมินการพูดเล่าเรื่องจากการเขียนบันทึก  แบบประเมินการเขียน
บันทึกรายบุคคล  แบบประเมินการน าเสนอชิ้นงาน/ผลงาน รายงานกลุ่ม การเขียนสื่อความอย่างสร้างสรรค์แบบ
สรุป/รายงานการน าเสนอชิ้นงาน/ผลงานของนักเรียน  ผลงาน ชิ้นงานของนักเรียน  ได้แก่  บันทึกการอ่าน  หนังสือ
เล่มเล็ก  บันทึกเขียนตามค าบอก  สมุดเขียนสะกดค าของนักเรียน  ผลงานเขียนสร้างสรรค์ของนักเรียน  เรียงความ  
งานเขียนสร้างสรรค์  บันทึกคมความคิด  ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการ เขต ๕ ครั้งที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๓ เช่น กิจกรรม
เขียนเรียงความ แต่งกลอน เรียงความแก้กระทู้ธรรม วาดภาพ กิจกรรมวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ สวนแก้ว สวนชื้น 
 - ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา  ในภาพรวมคิดเป็นอยู่ใน ระดับดี จากค่าเป้าหมาย   

- นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี  จากค่าเป้าหมาย   
- นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของสถานศึกษาและระดับ เขต ๕

จากค่าเป้าหมาย   
- นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด ใน  ระดับดี  จากค่า

เป้าหมาย  ได้ตามเป้าหมายทุกประเด็น  หลักฐานเชิงประจักษ์  ได้แก่  แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  
แบบสรุปผลประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของสถานศึกษา 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในภาพรวมคิดเป็น ระดับดี จากค่า
เป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมายที่รงเรียนตั้งไว้  นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศได ้ จากค่าเป้าหมาย ระดับดี  
นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ใน ระดับดี  จากค่า
เป้าหมาย  ได้แก่     

๑. สมุดบันทึกการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จาก
การสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  

๒. แบบรายงานการอ้างอิงเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  



๓๖ 

 

๓. แบบรายงานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน ด้านที่ ๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖   

๔. แบบประเมินชิ้นงาน    
 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับผลการเรียน ๓ ขึ้น

ไป ในภาพรวม  ๘  กลุ่มสาระ  อยู่ใน ระดับดี จากค่าเป้าหมาย  ได้ตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และจากการที่โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์ได้ร่วมกันพัฒนา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน  ส่งผลให้ผลการ
ทดสอบระดับชาติ  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ิมขึน้ ๑ กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๑.๕๗ และผลการทดสอบชาติในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ เพ่ิมขึน้ ๑ กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียน 
รู้ภาษาต่างประเทศ   เพ่ิมขึน้ร้อยละ  ๑.๙๖     
   

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   (O-NET) 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

ตารางวิเคราะห์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายในสถานศึกษา 
ที่ รายวิชา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ผล

พัฒนาการ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ผล

พัฒนาการ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ผล

พัฒนาการ 
๑ ภาษาไทย ๒๖.๓๓ ๓๒.๕๔ + ๖.๒๑ ๓๒.๕๔ ๒๗.๒๐ - ๕.๓๔ ๒๗.๒๐ ๓๓.๑๑ +๕.๙๑ 
๒ คณิตศาสตร์ ๑๙.๗๗ ๑๓.๓๕ - ๖.๔๒ ๑๓.๓๕ ๒๑.๔๔ + ๘.๐๙ ๒๑.๔๔ ๑๓.๑๘ -๘.๒๖ 
๓ วิทยาศาสตร์ ๒๔.๙๖ ๑๙.๓๙ - ๕.๕๗ ๑๙.๓๙ ๒๗.๐๘ + ๗.๖๙ ๒๗.๐๘ ๓๙.๘๖ +๑๒.๗๘ 
๔ สังคมศึกษา ๕๗.๖๒ ๔๙.๐๖ - ๘.๕๖ ๔๙.๐๖ ๔๔.๓๔ - ๔.๗๒ ๔๔.๓๔ ๔๓.๒๔ -๑.๑๐ 
๕ สุขศึกษา และพล

ศึกษา 
๖๕.๗๙ ๕๐.๖๘ - ๑๕.๑๑ ๕๐.๖๘ ๖๓.๕๑ + ๑๒.๘๓ ๖๓.๕๑ ๔๑.๒๒ -๒๒.๒๙ 

๖ ศิลปะ ๓๙.๐๙ ๑๘.๘๑ - ๒๐.๒๘ ๑๘.๘๑ ๓๗.๕๔ + ๑๘.๗๓  ๓๗.๕๔ ๕๓.๐๔ +๑๕.๕ 
๗ การงานอาชพีและ

เทคโนโลยี 
๓๙.๗๒ ๕๖.๑๘ + ๑๖.๔๖ ๕๖.๑๘ ๕๒.๓๙ - ๓.๗๙  ๕๒.๓๙ ๔๓.๙๒ -๘.๔๗ 

๘ ภาษาตา่งประเทศ ๓๘.๒๔ ๓๔.๒๖ - ๓.๙๘ ๓๔.๒๖ ๓๑.๕๘  - ๒.๖๘ ๓๑.๕๘ ๒๙.๓๙ -๒.๑๙ 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๓)  

รหัส
วิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนน

เต็ม 
ค่าเฉลี่ยโรงเรียน 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ผลพัฒนาการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ผลพัฒนาการ 
๙๑ ภาษาไทย ๑๐๐ ๓๔.๙๘ ๓๘.๕๕ + ๓.๕๗ ๓๘.๕๕ ๔๐.๑๖ + ๑.๖๑ 
๙๒ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๐๐ - - - - - - 
๙๓ ภาษาอังกฤษ ๑๐๐ ๒๖.๓๘ ๒๓.๕๕ - ๒.๘๓ ๒๓.๕๕ ๒๕.๖๙ + ๒.๑๔ 
๙๔ คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๑๖.๗๕ ๒๐.๔๘ + ๔ ๒๐.๔๘ ๑๙.๘๔ - ๐.๖๔ 
๙๕ วิทยาศาสตร ์ ๑๐๐ ๒๗.๐๐ ๒๗.๙๓ + ๐.๙๓ ๒๗.๙๓ ๒๗.๑๔ - ๐.๗๙ 

 
 
 



๓๗ 

 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ช่วงชั้นที่ ๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๖) โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
รหัส
วิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนน

เต็ม 
ค่าเฉลี่ยโรงเรียน/ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ผลพัฒนาการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ผลพัฒนาการ 
๐๑ ภาษาไทย ๑๐๐ ๓๔.๘๔ ๒๙.๐๙ - ๕.๗๕ ๒๙.๐๙ ๒๘.๔๓ - ๐.๖๖ 
๐๒ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๐๐ ๒๙.๖๘ ๒๙.๔๘ - ๐.๒ ๒๙.๔๘ ๓๐.๘๗ + ๑.๓๙ 
๐๓ ภาษาอังกฤษ ๑๐๐ ๒๑.๒๙ ๒๐.๑๓ - ๑.๑๖ ๒๐.๑๓ ๒๐.๐๐ - ๐.๒๓ 
๐๔ คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๑๔.๒๖ ๑๖.๑๒ + ๑.๘๖ ๑๖.๑๒ ๑๔.๔๑ - ๑.๗๑ 
๐๕ วิทยาศาสตร ์ ๑๐๐ ๒๓.๐๐ ๒๒.๙๔ - ๐.๐๖ ๒๒.๙๔ ๒๒.๙๗ + ๐.๐๓ 

 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา 

(B-NET : Buddhism National Educational Test) 
ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๓)  

รหัส
วิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนน

เต็ม 
ค่าเฉลี่ยโรงเรียน 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ผลพัฒนาการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ผลพัฒนาการ 
๓๘๓ ภาษาบาล ี ๑๐๐ ๓๑.๒๑ ๓๓.๙๘ + ๒.๗๗ ๓๓.๙๘ ๓๑.๓๓ - ๒.๖๕ 
๓๘๔ ธรรม ๑๐๐ ๓๖.๑๓ ๓๗.๙๓ + ๑.๘ ๓๗.๙๓ ๔๒.๘๘ + ๔.๙๕ 
๓๘๕ พุทธประวัติ ๑๐๐ ๓๑.๗๕ ๓๒.๗๔ + ๐.๙๙ ๓๒.๗๔ ๓๕.๕๐ + ๒.๗๖ 
๓๘๖ วินัย  ๑๐๐ ๓๖.๐๐ ๓๓.๗๙ - ๒.๒๑ ๓๓.๗๙ ๓๕.๘๘ + ๒.๐๙ 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา 
(B-NET : Buddhism National Educational Test) 

ช่วงชั้นที่ ๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๖) 
รหัส
วิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนน

เต็ม 
ค่าเฉลี่ยโรงเรียน 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ผลพัฒนาการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ผลพัฒนาการ 
๓๙๓ ภาษาบาล ี ๑๐๐ ๒๙.๘๘ ๒๗.๕๙ - ๒.๒๙ ๒๗.๕๙ ๓๑.๑๓ + ๓.๕๔ 
๓๙๔ ธรรม ๑๐๐ ๓๔.๕๙ ๓๓.๘๖ - ๐.๗๓ ๓๓.๘๖ ๓๕.๘๙ + ๒.๐๓ 
๓๙๕ พุทธประวัติ ๑๐๐ ๓๖.๘๘ ๓๙.๓๘ + ๒.๕ ๓๙.๓๘ ๔๔.๘๔ + ๕.๔๖ 
๓๙๖ วินัย  ๑๐๐ ๓๖.๐๐ ๓๘.๒๘ + ๒.๒๘ ๓๘.๒๘ ๓๕.๖๓ - ๒.๖๕ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ            
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base 
Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม และค่านิยมของโรงเรียน (TEAM) เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการท างานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้
โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ใน ระดับ ดี  
          โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและ
เป็นขั้นตอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน วิเคราะห์ SWOT  ก าหนดจุดยืน ก าหนด



๓๘ 

 

ภาพความส าเร็จ ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base 
Management) ออกเป็น ๔ กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล และกลุ่มงานวิชาการ ก ากับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
เน้นการบริหารคน  เพ่ือส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ในพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และ
ชุมชนได้มีส่วนร่วม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ ๓ ปี  ด าเนินการตามแผนที่วางไว้  นิเทศก ากับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ  รายงานผลการปฏิบัติงาน  น าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานใ ห้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูล
สารสนเทศ ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะ
เพ่ือส่วนรวมและชุมชน โดยด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน และชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไกการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้ 

การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และ เป็นศาสน
ทายาทที่ดี โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้ด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดย
สอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียน และผู้ปกครอง น าผลประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถทางวิชาชีพ โดยจัดท า
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดอบรม 
ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง 
ตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล ให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้และสามารถสานต่อภาระงานให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพ่ือพิจารณา
ความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ตนเองและบุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความสามารถทางวิชาชีพ 
 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่าง 
มีคุณภาพ ด้วยโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต พัฒนาห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีอาคารประกอบ  ๒  หลัง  มีอาคาร สว.  อาคาร ๑๐๐ ปี มีศาลาศรีสมเด็จ ที่มีความ
พร้อม  และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมต่างๆ  มีความร่มรื่น  บริเวณทั่วไปสะอาด  สัปปายะ มีแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก   

แหล่งเรียนรู้ภายใน  ได้แก่  ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสหกรณ์โรงเรียน  ห้องพยาบาล  ห้องโสตทัศนูปกรณ์  มี
วิหารหลวง หอธรรม ศาลาจีน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก  ได้แก่   พิพิธภัณฑ์พฤษาศาสตร์ มช. สวนสัตว์เชียงใหม่ หอสมุด มช. หอสมุด มทร. 
ส านักงานปศุสัตว์ เขต ๕ หอดูดาวสิริธร โครงการส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อนุเสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย 



๓๙ 

 

 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ พัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เช่น ระบบประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์   โปรแกรม
ประเมินพฤติกรรมนักเรียน การรายงานข้อมูลทางการเงิน (e - budget) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) 
พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศน
ศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและ 
การจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๔  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

มาตรฐานที่ ๒ /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ  

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได้จริง 

 
ดี 

 
ดีเลิศ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

 
ดี 

 
ดีเลิศ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  ๒.๓  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ดี 

 
ดีเลิศ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  ๒.๔  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถทาง
วิชาชีพ 

 

ดี 
 

ดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

  ๒.๕  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  ๒.๖  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  ๒   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับดีเลิศ 

    
จากตารางที่ ๔  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ ตามเป้าหมาย จ านวน ๑ ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย 
จ านวน ๕ ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย ระดับดีเลิศ 

โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการส ารวจความต้องการของชุมชน ศึกษานโยบายรัฐบาลและแผนการศึกษา
ของชาติ เพ่ือก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษามีการก าหนดตัวชี้วัดของ แต่ละมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน ดัง



๔๐ 

 

ปรากฏในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ขับเคลื่อนความส าเร็จของตัวชี้วัดแต่ละประเด็น ผ่าน
โครงการ/กิจกรรม  และวัดความส าเร็จของโครงการและตัวชี้วัด โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด าเนินการส าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น ๖ โครงการ ซึ่งบรรลุผลความส าเร็จทุกตัวชี้วัด และสามารถสรุปเป็นร้อยละ
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ดังแผนภาพ  ซึ่งจากแผนภาพพบว่าโรงเรียน สมเด็จ
พระพุทธชินวงศ์ มีค่าร้อยละความส าเร็จของแผนกลยุทธ์สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ร้อยละชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 
ที่ 

 

รายการ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง ๗๗ ๘๗ ๙๗ 
๒ ส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษาอย่างมสี่วนรว่ม ๖๕ ๗๕ ๘๘ 
๓ ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ๖๖ ๗๗ ๙๑ 
๔ จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ๕๕ ๖๗ ๗๘ 

 

ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ บริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  
มีการก าหนดกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ที่ด าเนินการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม (Participation Management) มาขับเคลื่อนโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
มีผลการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา  
ดังปรากฏในแผนภาพ   ซึ่งพบว่าสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร 
ที่มีต่อการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ที ่
 

รายการ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ นโยบายและการบริหาร ๖๖ ๗๘ ๘๙ 
๒ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๖๕ ๗๙ ๘๖ 
๓ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ ๗๘ ๘๘ ๘๙ 

๔ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ๖๘ ๗๔ ๘๖ 

๕ กลุ่มงานวิชาการ ๘๘ ๘๙ ๙๒ 

 
โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ก าหนดโครงการเพ่ือพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ (งบเรียนฟรี ๑๕  ปี)  โดยมีความส าเร็จ
ของโครงการคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๐ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยพิเศษ มีความส าเร็จของ
โครงการคิดเป็นร้อยละ ๙๐ และโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีความส าเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ ๕๕ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET,B-NET) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ 



๔๑ 

 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสถานศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ 
Education ๔.๐ ท าให้เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ  มีกระบวนการในการพัฒนางานด้านวิชาการ ส่งผลให้  
นักเรียนได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับภาค  ระดับประเทศ  สรุปได้ดังนี้ 
 โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ครูนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลระดับเหรียญทอง ในงาน
แข่งขันทักษะวิชาการ เขต ๕  
 ผลการประเมินด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถทางวิชาชีพ อยู่ในระดับดีเลิศ ผลการ 
ประเมินตามเป้าหมายที่วางไว้  โดยทางโรงเรียนได้มีวิธีและกระบวนการในการพัฒนา คือ   จัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง  ในการอบรม  ต่างๆ  ทั้งภายในและ
ภายนอกโดยได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐาน สถานศึกษาส่งเสริม
ให้ครูทุกรูป/คนได้รับการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนให้การส่งเสริม  และสนับสนุนให้คุณครูได้มีความสามารถทาง
วิชาชีพ  โดยจ าแนกตามจ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาดังแสดงในแผนภาพมีการก าหนดการประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยก าหนดในตารางการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๒๐ ครั้ง/ ภาคเรียนการท าผลงาน             
นอกจากนี้จากผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูในปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่าครูทุกคนมีผล
ประเมินในระดับดีมาก แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ส่งผล
ถึงครูและน าไปสู่คุณภาพผู้เรียน 
 ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่   ครูได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลระดับเหรียญทอง จากการประกวดรางวัล
แข่งขันทักษะวิชาการ เขต ๕ รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ  เป็นต้น 
 

ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง 
จ าแนกตามจ านวนชั่วโมงอบรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ที ่
 

รายการ 
จ านวนชั่วโมงเข้าร่วมอบรม (๒๐ ชม./ปี) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ ๒๐ ๒๕ ๒๒ 
๒ พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส ๑๕ ๑๙ ๑๐ 
๓ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม ๒๐ ๒๔ ๒๕ 
๔ พระมหาสมพงษ์  สมว โส ๑๐ ๑๕ ๑๙ 
๕ พระอนุชิต  อธิปญฺโญ ๑๘ ๒๐ ๑๕ 
๖ พระสุรินทร์   สุธีโร ๕ ๑๐ ๑๔ 
๗ พระมนตรี    ปุญฺญกุสโล ๑๔ ๘ ๑๔ 

๘ พระวันชัย ชยชโย ๑๑ ๑๐ ๑๔ 

๙ พระณรงค์ศักดิ์ ฐานสิริ ๑๕ ๑๐ ๑๔ 

๑๐ พระสุชาติ สุชาตธมฺโม ๑๕ ๘ ๑๔ 

๑๑ พระมโนชัย วิมานประไพ ๑๕ ๘ ๖ 

๑๒ พระมหาประกฤษฎิ์ มหาวีโร ๑๕ ๘ ๑๔ 

๑๓ นายเดชา  เมธีวัฒนากุล ๒๐ ๑๐ ๑๔ 

๑๔ นางทิพวิมล  วรรณชัย ๒๐ ๑๕ ๒๐ 

๑๕ นางสาวศิริพร   ร่มต้นนุ่น ๒๐ ๑๕ ๑๔ 

๑๖ นางสาวพิมพิไลย์ ปาลกวงค์ฯ ๑๕ ๑๐ ๑๐ 



๔๒ 

 

๑๗ นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์ ๑๕ ๑๘ ๑๔ 

๑๘ นางสาวสิริกร  สามะบุตร ๑๕ ๑๒ ๑๔ 

๑๙ นายบุญเลิศ  ตระกูลรุ่งอ าไพ ๑๕ ๑๔ ๑๗ 

๒๐ นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต ๒๐ ๒๐ ๒๕ 

๒๑ นายนพรัตน์  บุญตัน ๑๐ ๑๓ ๑๔ 

๒๒ นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน ๑๐ ๑๔ ๑๗ 

๒๓ นางสาวลัดดา  แซ่เฒ่า ๑๐ ๑๓ ๑๔ 

๒๔ นายก าธร  กระจ่างกิจใจชุ่ม ๑๐ ๑๐ ๑๔ 

๒๕ นางสาวสุชาดา  เตมู ๑๐ ๑๐ ๑๔ 

รวม ๓๖๓ ๓๓๙ ๓๘๒ 
เฉลี่ย ๗๒.๖ ๖๗.๘ ๗๖.๔ 

 
 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและระบบเทคโนโลยีของโรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย ทั้งในเรื่องแหล่งเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน โดยโรงเรียนได้
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังปรากฏในตาราง 
 

ร้อยละความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

ที ่
 

รายการ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ๖๙ ๘๗ ๘๙ 
๒ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ๖๘ ๙๗ ๘๙ 
๓ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๗๗ ๘๗ ๘๙ 

 
๑. จุดเด่น 

โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและ
ต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถตรงตามความถนัด  ให้เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   

โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่  มีแหล่งเรียนรู้  มีทีพักผ่อนหย่อนใจ  ร่มรื่น  สัปปายะ  มีหอประชุมที่
สะดวกต่อการใช้งาน  มีศาลาเอนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
 
 



๔๓ 

 

๒. จุดควรพัฒนา 
 ๑. กระบวนการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม ของโรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ยังไม่เป็นรูปธรรม  และขาด
ความต่อเนื่อง การใช้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

๒. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
     ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
 
๑. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๒ ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์พบว่า โรงเรียนมีการบริหาร 
จัดการอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
 

๑.๑ ด้านครู/บุคลากร/นักเรยีน 
                 ๑.๑.๑ โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนา
บุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน  และการนิเทศก ากับ
ติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 

๑.๑.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการก าหนด  
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพ 

๑.๑.๓ โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล   

๑.๑.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
๑.๑.๕ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education ๔.๐   
๑.๑.๖ โครงการอบรมครูบุคลากรจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.๑.๗ โครงการทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

๒. ด้านการบริหารสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
๒.๑ โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
๒.๒ โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
๒.๓ โครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ : ดี 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดี  โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) 
การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning)                          



๔๔ 

 

  เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง การจัดค่ายวิชาการสู่ชุมชน และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชา
เพ่ิมเติมที่ตรงกับความต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานในสาระการ
เรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง การสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและใช้สื่อ   
การเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี   
  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  การประกวดสื่อการเรียนการสอน และ 
การวิจัยในชั้นเรียน   
  ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย  เอกสารประกอบการเรียนรู้  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการจัดท าสื่อมัลติมีเดีย  การใช้ ICT 
การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  
  ส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น และครูผู้สอนทุกคน บริหารชั้นเรียนด้วยการเสริมสร้างวินัย โดยการเสริมสร้าง
ก าลังใจ เพ่ือให้นักเรียนมีก าลังใจในการเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้สอนและรายวิชานั้นๆ หมั่นให้ก าลังใจนักเรียน เมื่อ
นักเรียนท าดี ต้องกล่าวชื่นชม ต้องชมทุกครั้ง โดยพยายามให้การชม เกิดขึ้นบ่อยกว่า การตักเตือน  เลือกถ่ายทอด
ความรัก มากกว่าการใช้ความรุนแรงใช้การสื่อสารโดยตรงกับนักเรียน สบตาเด็กและสื่อสารทันทีที่เด็กแสดง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์  ครูไม่แสดงอารมณ์โกรธ หรือควบคุมอารมณ์ให้มีอารมณ์น้อยที่สุด ควบคุมอารมณ์ของตน
ให้เสมอต้นเสมอปลาย มั่นคง แสดงออกท้ังร่างกายและค าพูด ให้อย่างไม่มีเงื่อนไข สร้างบรรยากาศในห้องเรียนอบอุ่น
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  ครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพ โดยจัดท าข้อสอบจากการวางแผนการสร้างแบบทดสอบ(Test Blueprint) และหาค่า IOC ของ
ข้อสอบ ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ด้วยการสังเกต สอบถาม การประเมินผลงาน ชิ้นงาน และน าผลการ
ประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การนิเทศชั้นเรียน และให้ 
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน โดยจัดตาราง PLC ทั้ง ในระดับงานวิชาการ 
และตาราง PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
      โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ 
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย ๕  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
ตารางที่ ๕  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
               ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี  

ดี 
ตามเป้าหมาย 

 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น กระบวนการ
คิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
ดี 

 
ดี 

ตามเป้าหมาย 



๔๕ 

 

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ดี พอใช้ ต่ ากว่าเป้าหมาย 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

 

ดี 

 

ดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดี ดี ตามเป้าหมาย 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ มี application     

 

ดี 

 

ดี 
ตามเป้าหมาย 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัด 
การเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

 
ดี 

 
ดี 

ตามเป้าหมาย 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี ดี ตามเป้าหมาย 
      ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ 
เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

 

ดี 

 

ดี 
ตามเป้าหมาย 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

ดี 

 

ดี 
ตามเป้าหมาย 

ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

ดี 

 

ดี 
ตามเป้าหมาย 

คร ูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้ 

 

ดี 

 

ดี 
ตามเป้าหมาย 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

ดี 

 

ดี 
ตามเป้าหมาย 

       ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

 
ดี 

 
ดี 

ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี 

 
จากตารางที่ ๕  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  ๔  ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว ตามเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ใน “ระดับ ดี” โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 
  ๑.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูของทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  ท าการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษารายบุคคลระหว่าง
ครูผู้สอนกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กับรองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและ



๔๖ 

 

ผู้อ านวยการตามล าดับ  จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชา   

ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  และให้ 
ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
“ระดับ ดี”  

ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ ผ่าน
กระบวนการประชุมชี้แจง เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีโครงสร้าง
องค์ประกอบครบตามสถานศึกษาก าหนดตามแบบวัดประเมินแผน และน าไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน 

ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยโรงเรียน สนบัสนุนช่องทางใน
การเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  การเปิดโอกาสให้ครูน านวัตกรรมไปเผยแพร่และสร้างเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
๒.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
       ๒.๑ โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีการด าเนินการจัดท าสื่อการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้ครูทุก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ผลิตพัฒนาและการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการส่งเสริมผู้เรียนให้ตรง
ตามศักยภาพของผู้เรียน และการแก้ไขปัญหาผู้เรียนพร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละระดับชั้น มีการ
มอบรางวัลให้กับผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักวิชาการของโรงเรียน 

๒.๒ ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  
           - โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยน าร่อง ๕ กลุ่มสาระหลักได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ   

- ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการจัดการ 
เรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับดี 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

- แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในโรงเรียน ได้แก่ วิหารหลวงเชียงใหม่ ศาลาจีน ห้องชาติพันธ์ ซุ้มครูบาศรีวิชัย หอ
ธรรม มูลนิธิวัดศรีโสดา พระอารามหลวง  

- แหล่งเรียนรู้ภายนอกในท้องถิ่นที่ส าคัญได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ ศูนย์
วัฒนธรรมเชียงใหม่ ศูนยพ์ฤษาศาสตร์เชียงใหม่ หอดูดาสิรินธร  และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ รวมถึงแหล่งเรียนภายนอกอ่ืน 
ๆ โดยการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการและทัศนศึกษา ดังเช่น ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัด
เชียงใหม่  

- ผลจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงภาคเรียนที่ ๑  
/ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับดี 

- ผลจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ภาคเรียนที่ ๑ และ  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับดี  
 

 ๓.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนห้องสะอาดเรียนก็เป็นสุข 
ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนห้องสะอาดเรียนก็เป็นสุข โดยจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ที่มีความพร้อมใน

การเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการ



๔๗ 

 

เรียนรู้ผู้  เรียนมีความสุข  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ โดยครูเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการสอน  ท าการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ิม
แรงจูงใจให้นักเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดห้องปฏิบัติการ
ต่างๆให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมถึงการด าเนินงานของงานแนะแนวเพ่ือให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนทั้งทางด้าน
การเรียนและด้านพฤติกรรม  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีโครงการมอบโล่และเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  
นักเรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 
 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ๔.๑ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเปน็ระบบ ครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล การประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน  การประเมนิความรูโ้ดยท าการทดสอบก่อนเรียน  ระหว่างเรียน และหลังเรียน และน าผลการประเมินมา
พัฒนานักเรียน ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนโดยการสอนซ่อมเสริม  มอบหมายงานและมีการส่งเสริมการจัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียน  
 ผลประเมินจากการนิเทศการสอน  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับดี 
ครมูีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ มีเครื่องมือ และวิธีการวัดผลการเรียนรู้
ที่หลากหลายทั้งแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน  
          ผลจากการนิเทศการสอน ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้  
ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  อยู่ใน ระดับดี  
 

๕.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     ๕.๑ โรงเรียน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีการจัดนิเทศการสอนแบบมีส่วนรวม โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศ 
จากหัวหน้ากลุ่มสาระ ผู้บริหาร และครูผู้สอนในกลุ่มสาระเดียวกันภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  ผลการนิเทศภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ใน ระดับดี  ผลการนิเทศภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับดี 
 
ครูมีผลงานการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีรายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาค 
เรียนที่ ๑ / ๒๕๖๓ อยู่ในระดับ ดี ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๓ อยู่ในระดับ ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

ตารางแสดงสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  
ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์ หมายเหตุ 
๑ ภาษาไทย ๓ ๑๘  
๒ คณิตศาสตร์ ๓ ๑๘  
๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ ๑๙  
๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ๑๑  
๕ สุขศึกษาพลศึกษา ๑ ๑๙  
๖ ศิลปะ ๑ ๒๓  
๗ การงานอาชีพ ๑ ๑๘  
๘ ภาษาต่างประเทศ ๕ ๑๓  

รวมทั้งหมด ๒๓ ๑๓๙  



๔๘ 

 

๑. จุดเด่น 
1.1 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถ 

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
1.2 ครูส่วนมากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้ปรับ    

การเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม   
          ๑.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
          ๑.๔ ครูวัดผลด้วยวิธกีารที่หลากหลาย รวมทั้งใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน สามารถ 
น าข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 
1. จุดควรพัฒนา 

1. ครคูวรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียน 
ประกาศไว้อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 

2.   ครูควรก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์  
การเรียนรู้ เนื้อหาสาระส าคัญของบทเรียน และให้ครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ  สมรรถนะส าคัญ 
๕ ด้าน  

๓. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
      ๔. ครูควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      ๕. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
      ๖. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
      ๗. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

๘. ครคูวรน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ 
เครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google form ฯลฯ 

 
แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูป
ของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education ๔.๐    
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน 
๓. โครงการนิเทศ ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด  
๔. โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
๕. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกกลุ่มสาระ 
๖. โครงการค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-net / B-net 

 
 
 

 



๔๙ 

 

บทสรุปผลของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา  

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จ านวน ๓๕๐ รูป  

ครูผู้สอน ๒๖ รูป/คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ  ดีเลิศ มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้        
โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน ได้แก่  
 ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  
 ความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็น
เป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เน้นทักษะการท า งานร่วมกัน ท าให้
นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่
ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ผลการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ขึ้นไป 
จ านวน ๒๕๑ รูป คิดเป็น ร้อยละ ๘๔.๗๙  นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐาน
การศึกษา/ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย นักเรียนมีความภูมิใจในสมณสารูปใน
การด ารงตนเป็นบรรพชิต เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาและการเผยแผ่พระพุทธสาสนาบนพ้ืนที่สูงตามวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนที่จะสร้างศาสนทายาทท่ีดี มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธสาสนาบนพื้นที่สูง เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๙  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘๓.๔๔ มีผล
การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘๔.๗๙ ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
ตามที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดย
ใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการ



๕๐ 

 

ศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  
มีความส าเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน   สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  
น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มี
ความปลอดภัย  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน  จัดหาพัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เ พ่ือใช้
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่าง
หลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมี
ส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ 
เพ่ือให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน แผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  
  

ผลการประเมินรายมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
๑. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
     ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



๕๑ 

 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จึง
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน ได้แก่  

๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมี

ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
   

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
     ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาในโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  
โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในการด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพ
จัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถทางทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนสมเด็จพระ
พุทธชินวงศ์   
 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ระดับคุณภาพ  ดี 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
 ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
(Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน แผนการจัดการเรียนรู้ อีก
ทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  
 

 



๕๒ 

 

 
ส่วนท่ี ๓ 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนา
เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 
๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
    -  นักเรียนมสีถานภาพเป็นพระภิกษุ-สามเณรในบวร
พระพุทธศาสนาจึงเป็นการง่ายต่อการฝึกฝนความมรีะเบียบวินัยความ
รับผิดชอบ ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบและกฏเกณฑ์ของ
สถานศึกษาการปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรยีนซึ่งเป็น
พระภิกษุ-สามเณรในการแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต การเสยีสละ
ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นสิ่งที่นักเรียนได้ตระหนักมาอย่างสม่ าเสมอ
ในฐานะเป็นศาสนทายาทท่ีด ี
   -  นักเรียนซึ่งเป็นพระภิกษุ-สามเณรได้น าเอาหลักของความ
ประหยดั คือ ปัจจัย ๔ ที่พระวินัยบัญญัตมิาเป็นแนวปฏิบัติในการใช้
สิ่งของและทรัพย์สินทั้งของตนและส่วนรวม 
    - นักเรียนเข้าใจสภาพธรรมชาติอย่างแท้จริงต่อการเข้าร่วม
โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมประจ าปี 
    - มีแหล่งเรยีนรู้ที่เหมาะสมแกน่ักเรียนคือพระภิกษุ-สามเณรที่
เพียงพอ 
    - นักเรียนเป็นพระภิกษุ-สามเณรจึงมเีจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
    - กลุ่มนักเรยีนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และกระบวนการสอนแบบ
พุทธวิธีเข้าใจในกระบวนพุทธวิธีท่ีครูน ามาสอน 
    - การที่นักเรียนนั่งสมาธิหลังท าวัตรเช้าเป็นการส่งเสรมิสุขภาพ
กายและสุขภาพจติที่ดี  
    - สถานะภาพของนักเรยีนที่เปน็พระภิกษ-ุสามเณรในบวร
พระพุทธศาสนา จึงรู้คดิ รู้จักใช้หลักพระธรรมวินัย ควบคู่กับกิจวัตร
ประจ าวันในฐานะศาสนทายาทอย่างเหมาะสมกับสมณสารูป 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    - สถานศึกษามีโครงสรา้งการบริหารงาน มรีะเบยีบว่าด้วยเรื่อง
ต่างๆ เป็นของสถานศึกษาเอง มีค าสั่งการปฏิบตัิงาน และมาตรฐาน

คุณภาพของผู้เรียน 
    - สามเณรบางส่วนยังขาดความรับผดิชอบต่อหน้าท่ีที่ทางโรงเรยีน
มอบหมายจากการรายงานของคณะกรรมการนักเรยีน 
    - สามเณรบางรูปยังขาดความตระหนักและขาดจิตส านึกต่อการอนุรักษ์
และพฒันาสิ่งแวดล้อม 
    - เวลาเรยีนไม่เพียงพอแก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ภาคเรยีนที่ ๑ ของทุกปีการศึกษา 
    - ค่านิยมและสื่อท่ีไม่เหมาะสมจากภายนอกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
สามเณรในทางที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการคดิ วิเคราะห์ และ
สังเคราะห ์
    - สามเณรบางรูป/บางส่วนขาดนิสัยรักการอ่าน ท าให้ขาดข้อมลูในการ
คิดวิเคราะห ์สังเคราะห์อย่างสรา้งสรรค์ สภาพครอบครัวของสามเณรบาง
รูปมีปัญหา 
     - ครูยังขาดประสบการณ์ในการส่งเสริมเนื้อหากระบวนการคดิ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อันจะถ่ายทอดไปสูต่ัวนักเรยีน 
     - สถานศึกษาขาดการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะ
แบบบูรณาการคู่ขนาน และการเรยีนรู้แบบโครงงานในกลุ่มสาระอื่นๆ 
    - เวลาเรยีนไม่เพียงพอเนื่องจากมีกิจกรรมมากเกินไป ท้ังกิจกรรมของ
สถานศึกษาเอง และกิจกรรมของคณะสงฆ์ 
    - สามเณรให้ความส าคญัในการสอบวัดมาตรฐานระดับชาติ (O-net) 
น้อยกว่าท่ีโรงเรียนตั้งเป้าหมายไว ้
    - ครูผู้สอนมีภาระงานนอกเหนอืจากงานสอนมากเกินไป ท าให้งาน
สอนไมไ่ดร้ับการพัฒนาเท่าท่ีควร 
    - ผู้เรียนไมม่ีห้องสมดุประจ าโรงเรียน ท่ีเกี่ยวกับเนื้อหารายสาระระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
    - ผู้เรียนขาดความเอาใจใส่ต่อการศึกษาค้นคว้าเท่าที่ควร สื่อและ
อุปกรณ์ในการศึกษาค้นคว้ามไีม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 



๕๓ 

 

การปฏิบัติงานพร้อมทั้งคู่มือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การของท างานท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 
    - ผู้บริหารและครู มีความรู้ความสามารถ มีคณุธรรม จริยธรรม 
เป็นที่ยอมรับจากบคุคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    - ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าในการบริหารจัดการสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ ใช้กระบวนการบริหารงานท่ีมโีรงเรยีนเป็นฐาน 
(SBM) โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น ๔ กลุ่มงานบริหาร 
ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบรหิารงบประมาณ
และบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุม่งานบริหารกิจการ โดยให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการวางนโยบายด้านการ
บริหารของสถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  
    - ครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ๑๐๐% 
    - ครูทุกรูป/คน สามารถจัดท าหลักสตูรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เป็นปัจจุบันท าให้สามารถจัดท าแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มคีุณภาพและผ่านเกณฑต์ามที่สถานศึกษา
ก าหนด (แบบบันทึกการตรวจแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู)้ 
    - ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 
    - สถานศึกษามีผังโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
    - สถานศึกษาไดร้ับความร่วมมอืจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน โครงการพระธรรมจาริก   ชุมชนห้วยแก้ว คณะสงฆ์วดัศรี
โสดา พระอารามหลวง และชุมชนวัดศรีสุพรรณ ท้ังในด้านการระดม
ทรัพยากรและการจัดกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาเป็นอย่างดเีสมอ
มา 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คณะครู บุคลากร ผู้บริหาร ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานมีความรู้
ความสามารถให้ความร่วมมือในการท างาน รู้จักการท างานเป็นทีม 
พัฒนาตนเอง เห็นคุณคา่ของความเป็นครู เสียสละเพื่อการศึกษาของ
นักเรียนอยู่เสมอ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาครู
บุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
     - โรงเรียนได้รับการส่งเสริมและสนบัสนุนจากคณะสงฆ์ โครงการ
พระธรรมจาริก 

ห้องเรียนยังขาดสื่อและอุปกรณ์ในการเรยีนการสอน 
    - สามเณรขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง โดยเฉพาะ
เจ้าอาวาสที่นักเรียนได้มาพ านักอาศัยอยู ่
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     - หน้าท่ีและภาระงานของผู้บริหารในยุคปฏิรูปการศึกษามมีาก 
ประกอบกับผู้บริหารมีหน้าท่ีและภาระงานทางคณะสงฆ์(วัด)อีกส่วนหนึ่ง
โดยเฉพาะหน้าที่ท่ีต้องรับผิดชอบภายในวัดที่เป็นเจ้าอาวาส ท าให้การ
พัฒนาสถานศึกษาได้ไมเ่ต็มศักยภาพเท่าท่ีควร ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานประจ าของสถานศึกษา 
    - สถานะภาพของครูโรงเรยีน ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ ขาดสวัสดกิาร
และแรงจูงใจในการท างาน ท าใหค้รูลาออกเพื่อไปท างานท่ีอื่น 
    - ครูมีหน้าท่ีภาระงานท่ีนอกเหนือจากงานสอนมาก ท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้เกิดแก่นักเรียน 
    - ครูบางรูป/คน สร้างเกณฑ์การประเมินผลที่ยังไม่ครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังท้ังหมดและเครื่องมือการประเมินส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านการ
วิเคราะหจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญ 
    - ห้องเรียนบางห้องมีจ านวนนกัเรียนที่มีปญัหามาก ครูที่ปรึกษาดูแล
นักเรียนได้ไม่ท่ัวถึง 
    - จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างน่าตกใจ 
    - ภาระงาน/กิจกรรมจากภายนอก มักมากระทบการด าเนินงานภายใน
สถานศึกษา 
    - คณะกรรมการบริหารสถานศกึษาขาดการประสานงานร่วมกันในการ
ด าเนินกิจกรรมที่เกดิขึ้น 
    - งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนและส่งเสริมตามโครงการ
โดยเฉพาะโครงการที่พัฒนาด้านสือ่ IT ของสถานศึกษา 
    - สถานศึกษาขาดห้องเก็บรวบรวมสื่อนวัตกรรมท่ีครูจะต้องน าไปใช้
ประกอบในการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้
การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     - ควรเพิ่มการอบรมครูในด้านต่างๆ และด้านการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระและการวจิัยในช้ันเรียนอย่างต่อเนือ่ง
และสม่ าเสมอ พัฒนาห้องเรียนใหเ้ป็นศูนย์การเรียนรู้แบบระบบสื่อ IT 
ครบวงจร พร้อมกับสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีนิสยัรักการอ่าน ครู
ควรพยายามลดงานหรือการบ้านของนักเรียน พยายามจดัให้นักเรยีนได้
เรียนในห้องประจ าช้ันของตัวเอง ลดกิจกรรมจากภายนอกและเพิม่การ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

 

 

 



๕๔ 

 

๒. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ ๑  
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ สถานศึกษาได้วางแผนและด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานตรง
ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของโรงเรียน โดยอาศัยการบริหารอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการการกระจาย
อ านาจ การมีส่วนร่วมคิดร่วมท าทั้งภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา มี การจัดกิจกรรม
ต่างๆ การสร้างสื่อการสอน การวัดผลและการประเมินผล ตลอดจนการใช้ระบบนิเทศภายในเพ่ือช่วยในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 

ส าหรับนักเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาเล่าเรียนในการแสดง
ความสามารถตามศักยภาพและความสนใจ การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ การปลูกฝังคุณลักษณะการใฝ่
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาสนับสนุนทางด้านวิชาการและการดูแล
พฤติกรรมของนักเรียนในรูปแบบของเครือข่ายบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) 

การด าเนินงานเหล่านี้ส่งผลต่อการเรียนรู้โดยตรง และปรากฏผลการประเมินทุกด้านอยู่ในการระดับพอใช้ถึง
ดี ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม และผลงานทางด้านปลูกฝั่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปรากฎให้เห็นจาก
ประกาศเกียรติคุณทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่นักเรียนได้รับ โรงเรียนที่มีผลงานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
จากส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๕ (จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน และแม่ฮ่องสอน) 
 
แผนปฏิบัติงานที่ ๒  

- สถานศึกษาโดยเฉพาะบริเวณอาคารเรียนมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับบริการให้นักเรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ
ตนเองเต็มศักยภาพ ทั้งในส่วนของ ชุมชน และวัด 

- สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
- สถานศึกษามีชื่อเสียงเป็นที่ศรัทธา เชื่อมั่นจากนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชมทั่วไป 
- ครูมีส่วนร่วมในการท างานอย่างพร้อมเพรียง ร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  ๑.  สร้างจิตส านึก  การพัฒนาให้เกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  โดยถือว่าการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นวัฒนธรรมการท างานปกติของสถานศึกษา 

  ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น   
  ๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ 
  ๔. พัฒนาครูเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ๖. พัฒนาระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสื่อสารระหว่างครู นักเรียน ชุมชน ให้มีความ
ทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาการศึกษา 
  ๗. พัฒนางานประกันคุณภาพในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรม เป็นระบบที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
  ๘. จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ และเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย 
             ๙. ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีมีนิสัยรักการอ่านมากกว่านี้ เช่น การบันทึกการ
อ่านควรมีของรางวัลให้กับนักอ่านที่อ่านได้มากที่สุด 
             ๑๐.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าผลการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบ
อย่างเป็นรูปธรรมและกระตุ้นให้เห็นถึงความส าคัญของการสอบ o-net และควรศึกษาวิจัยเพ่ือหาสาเหตุที่ท าให้ผล
สัมฤทธิ์การเรียนตกต่ า 



๕๕ 

 

             ๑๑. ควรให้ครูท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกทักษะกระบวนการคิดไว้ทุกกลุ่มสาระ 
พร้อมทั้งบันทึกหลังสอนแล้วน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
             ๑๒. ควรมีการบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทุกครั้งที่ใช้ และจัดเก็บให้สะดวก
ต่อการใช้ 

  ๑๓. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกโดยมีชั่วโมงการอบรมไม่
น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

 ๑๔. เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มงาน สนับสนุนการเรียนรู้และการบริการให้ดียิ่งขึ้นด้วยระบบ
เทคโนโลยี 

 ๑๕. พัฒนาคุณภาพระบบสื่อ  IT  สถานศึกษา  ให้ครบวงจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 
๔. ความต้องการการช่วยเหลือ 

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

- ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดครู/วิทยากร จากวิทยาลัยในวัง เพ่ือมาถวายความรู้ให้
นักเรียน 

-  ความช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีความ
สมบูรณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน 

- ความช่วยเหลือจากคณะสงฆ์ที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ติดตามประเมินผล ตลอดจนจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา  ร่วมกันสถานศึกษา 

- ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดในการให้ข้อมูล  หลักเกณฑ์  งบประมาณ และแนวปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาไปสู่โรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

 

ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 

 
 
• หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงตา่งๆ       

- การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชิน
วงศ์ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

- ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓ 
- ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

 
ประกาศโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

เรื่อง   การก าหนดค่าเป้ามายตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

………………………………………………………….………………………………………. 
 ตามท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่ารกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่
ก าหนด ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองแก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็น
ประจ าทุกป ี
 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  จึงประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 
  ประกาศ   ณ  วันที่   ๑๗  เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   

 
( พระเทพโกศล ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสมเด็จพระ
พุทธชินวงศ์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย/มาตรฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ระดับดี 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 
๑ มีความสามารถในการอ่าน   การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ระดับดี 

๑. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น ระดับดี 
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการเขียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น ระดับดี 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดใน 
   แต่ละระดับชั้น 

ระดับดี 

๔. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดใน 
   แต่ละระดับชั้น 

ระดับดี 

๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับดี 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

ระดับดี 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดับดี 
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ระดับดี 

๓ 
 

มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดี 
๑. ผู้เรียนมีความสารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม  ระดับดี 
๒. ผู้เรียนมีความสารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ระดับดี 
๓. ผู้เรียนมีความสารถในการน าประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจ
เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

ระดับดี 

๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ระดับดี 
 ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับดี 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

ระดับดี 

๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี 

๑. ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก 
   พ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 

ระดับดี 

๒. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ ระดับดี 

 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย/มาตรฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ  เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดี 

 ๑. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ  ระดับดี 
๒. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  ระดับดี 
๓. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการท างานหรืองานอาชีพ ระดับดี 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๗๙.๐๐ 

๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับดี 

 ๑. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  ระดับดี 
๒. ผู้เรียนมีค่านิยมและมีจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ระดับดี 

๒ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดี 

 ๑. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  ระดับดี 
๒. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้ง 
   ภูมิปัญญาไทย 

ระดับดี 

๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดี 

    ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

ระดับดี 

๔ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับดี 
 ๑. ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตอารมณ์ และสังคม ระดับดี 

๒. ผู้เรียนมีการแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย ระดับดี 
๓. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความ
ขัดแย้ง กับผู้อ่ืน 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดี 

 ๑. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน  
   เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้   

ระดับดี 

 ๒.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA ระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย/มาตรฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับดี 

 ๑. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

ระดับดี 

๒. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีความปลอดภัย 

ระดับดี 

๓. สถานศึกษาจัดให้มีห้องปฏิบัติการ(ห้องพิเศษ) ต่าง ๆ เช่นห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดี 

๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับดี 

 ๑. สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดหา สื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือและสนับสนุนการ 
จัดการเรียนรู้ 

ระดับดี 

๒. สถานศึกษามีการพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 

๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ระดับดี 

 ๑. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

ระดับดี 

๒. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

ระดับดี 

๓. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้  
น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับดี 

๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดี 

 ๑. ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  

ระดับดี 

๒. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ระดับดี 
๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน  เชิงบวก ระดับดี 

 ๑. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ให้
เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

ระดับดี 

 
 
 



๖๑ 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย/มาตรฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 ๒. ครูมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และน าผลมาสังเคราะห์เพ่ือวางแผนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ระดับดี 

๓. ครูและผู้เรียนมีร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู้และข้อตกลงใน
ห้องเรียน 

ระดับดี 

๔. ครูจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและอยากมาโรงเรียน 

ระดับดี 

๕. ครูมีพฤติกรรมการสอนที่สร้างบรรยากาศอยากรู้อยากเรียนให้กับผู้เรียน 
และผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ 

ระดับดี 

๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดี 

 ๑. ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  ระดับดี 
๒. ครูมีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู้  

ระดับดี 

๓. ครูมีการมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ระดับดี 
๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู ้
ระดับดี 

 ๑. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับดี 

๒. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในด้านวิชาการเพ่ือตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

ระดับดี 



๖๒ 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่ พช.๐๒๑ /๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

--------------------------------------------------------------------------------- 
 ตามที่กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ในข้อ ๓ ว่า ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด พร้อมทั้ งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง(SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้  

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

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

๒. คณะกรรมการรวบรวมจัดท าเครื่องมือข้อมูลหลักฐานมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๑. พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม   ประธานกรรมการ 
 ๒. พระสุรินทร์  สุธีโร    รองประธานกรรมการ 
 ๓. พระมนตรี  ปุญฺญกุสโล   กรรมการ 
 ๔. พระณรงค์ศักดิ ์ ฐานสิริ    กรรมการ 
 ๕. นายนพรัตน์  บุญตัน    กรรมการ 
 ๖. พระวันชัย  ชยชโย    กรรมการ 

๗. นางสาวพิมพิไลย์ ปาละกวงค์ ณ อยุธยา  กรรมการ 
๘. นางสาวลัดดา   แซ่เฒ่า    กรรมการ 



๖๓ 

 

๙. นางสาวศิริพร  ร่มต้นนุ่น   กรรมการ 
๑๐. นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต   กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

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

 ๒. น าเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านั้นแยกตามมาตรฐานคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ไว้ในห้องที่จัดเตรียม 
ไว้ เพ่ือความสะดวกต่อการสืบค้นแก่คณะกรรมการประเมิน ให้เรียบร้อย 

 ๓. ดูแล อ านวยความสะดวกน าเสนอสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านผู้เรียนแก่กรรมการประเมิน 

๓. คณะกรรมการรวบรวมจัดท าเครื่องมือข้อมูลหลักฐานมาตรฐานด้านผู้บริหาร 
  ๑. พระปลัดเสาร์ค า สุภภาโส   ประธานกรรมการ 
  ๒. พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวศิริพร  ร่มต้นนุ่น  กรรมการ 
  ๔. นายบุญเลิศ  ตระกูลรุ่งอ าไพ  กรรมการ 
  ๕. นางสาวลัดดา  แซ่เฒ่า   กรรมการ 
  ๖. นางทิพวิมล  วรรณชัย  กรรมการและเลขานุการ 

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

๒. น าเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านั้นแยกตามมาตรฐานคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ไว้ในห้องที่จัดเตรียมไว้ เพ่ือความ
สะดวกต่อการสืบค้นแก่คณะกรรมการประเมิน ให้เรียบร้อย 

๓. ดูแลอ านวยความสะดวกน าเสนอสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านผู้เรียนแก่คณะกรรมการ  ประเมิน 

๔. คณะกรรมการรวบรวมจัดท าเครื่องมือข้อมูลหลักฐานมาตรฐานด้านครู 
 ๑. พระครูประกาศธรรมนุยุต   ประธานกรรมการ 
 ๒. พระอนุชิต อธิปญฺโญ   รองประธานกรรมการ 
 ๓. พระสุชาติ สุชาตธมฺโม   กรรมการ 
 ๔. นายเดชา เมธีวัฒนากุล   กรรมการ 
 ๕. นายวงศพัทธ์ สุกลนิติ    กรรมการ 
 ๖. นายบุญเลิศ ตระกูลรุ่งอ าไพ  กรรมการและเลขานุการ 

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

 ๓. ดูแล อ านวยความสะดวก น าเสนอสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านครูแก่กรรมการประเมิน 

๕. คณะกรรมการรวบรวมจัดท าเครื่องมือข้อมูลหลักฐานมาตรฐานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๑. พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม  ประธานกรรมการ 
 ๒. พระมหาประกฤษฎิ์ มหาวีโร   รองประธานกรรมการ 
 ๓. พระวันชัย  ชยชโย   กรรมการ 



๖๔ 

 

 ๔. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  กรรมการ 
 ๕. นายบุญเลิศ  ตระกูลรุ่งอ าไพ  กรรมการ 

๖. นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  กรรมการและเลขานุการ 

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

๒. น าเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านั้นแยกตามมาตรฐานคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ไว้ในห้องที่จัดเตรียมไว้ เพ่ือความ
สะดวกต่อการสืบค้นแกค่ณะกรรมการประเมิน ให้เรียบร้อย 

 ๓. ดูแล อ านวยความสะดวก น าเสนอสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านครูแก่กรรมการประเมิน 

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

๕. พระวันชัย  ชยชโย   กรรมการและเลขานุการ 

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

๒. น าเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านั้นแยกตามมาตรฐานคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ไว้ในห้องที่จัดเตรียมไว้ เพ่ือความ
สะดวกต่อการสืบค้นแก่คณะกรรมการประเมิน ให้เรียบร้อย 

 ๓. ดูแล อ านวยความสะดวก น าเสนอสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านครูแก่กรรมการประเมิน 

๗.คณะกรรมการรวบรวมจัดท าเครื่องมือข้อมูลหลักฐานด้านแผนกธรรม-บาลี 
 ๑. พระมหาสมพงษ ์ สมว โส   ประธานกรรมการ 
 ๒. พระมหาประกฤษฎิ์ มหาวีโร   กรรมการ 
 ๓. พระวันชัย  ชยชโย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
หน้าที่  ๑. จัดท า จัดหา รวบรวม เอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน การเรียนการสอนแผนกธรรม บาลี ประกอบการ
ประเมิน  

  ๒. น าเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านั้น จัดเป็นระบบ แยกประเภทหรือเข้าแฟ้ม ไว้ในห้องที่จัดเตรียมไว้ เพ่ือ
ความสะดวกต่อการสืบค้นแก่คณะกรรมการประเมิน ให้เรียบร้อย 

 ๓. ดูแล อ านวยความสะดวกน าเสนอสถิติข้อมูลแผนกธรรม-บาลี แก่กรรมการประเมิน 

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

๔. พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  กรรมการ 
 ๕. นางทิพวิมล  วรรณชัย  กรรมการ 
  



๖๕ 

 

 
๖. พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม  กรรมการและเลขานุการ 

 ๗. พระวันชัย  ชยชโย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่คณะกรรมการมาตรฐานทั้ง ๓ ด้าน รวบรวมเป็นรูปเล่ม 
๒. ประมวลผล สรุปอภิปรายผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เรียบร้อย 
๓. จัดท ารายงานการประเมินตนเองเป็นรูปเล่ม เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

                   
(พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  

ที่ พช.๐๒๒ /๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ตามท่ีกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๑ ก าหนดไว้ในข้อ ๓ ว่า ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
จึงแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. พระเทพโกศล      ที่ปรึกษา 
๒. พระวิมลมุนี      ที่ปรึกษา 
๓. พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์   ที่ปรึกษา 
๔. พระครูประกาศธรรมานุยุต   ที่ปรึกษา 
๕. พระปลัดเสาร์ค า สุภภาโส   กรรมการ 
๖. พระมหาประกฤษฎิ์ มหาวีโร   กรรมการ 
๗. พระมหาสมพงษ์ สมว โส   กรรมการ 
๘. พระอนุชิต   อธิปญฺโญ  กรรมการ 
๙. พระสุรินทร์   สุธีโร   กรรมการ 
๑๐. พระมนตรี  ปุญฺญกุสโล   กรรมการ 
๑๑. พระณรงค์ศักดิ์ ฐานสิริ   กรรมการ 
๑๒. พระสุชาติ  สุชาตธมฺโม  กรรมการ 
๑๓. นางทิพวิมล  วรรณชัย  กรรมการ 
๑๔. นางสาวศิริพร ร่มต้นนุ่น  กรรมการ 
๑๕. นางสาวพิมพิไลย์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
๑๖. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  กรรมการ 
๑๗. นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท ์  กรรมการ 
๑๘. นางสาวสิริกร สามะบุตร  กรรมการ 
๑๙. นายก าธร  กระจ่างกิจใจชุ่ม  กรรมการ 
๒๐. นางสาวสุชาดา เตมู   กรรมการ 
๒๑. นายนพรัตน์  บุญตัน   กรรมการ 
๒๒. นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต  กรรมการ 
๒๓. นางสาวลัดดา  แซ่เฒ่า   กรรมการ 
๒๔. นางหฤทัย   มงคลเจริญสิน  กรรมการ 
๒๕. นายบุญเลิศ  ตระกูลรุ่งอ าไพ  กรรมการ 
๒๖. พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  กรรมการและเลขานุการ 
๒๗. พระวันชัย   ชยชโย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

ภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 



๖๗ 

 

(๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
(๔) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๕) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้บัง

เกิดผลดีและบรรลุวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ นี้ เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 

 
(พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

 
 

      ๑. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๒. อบรมสัมมนา/ เยี่ยมบ้านผู้ปกครองนักเรียน ( ม.มหิดล) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพกจิกรรม ปี ๒๕๖๓ 



๖๙ 

 

       ๓. กิจกรรมวันเข้าพรรษา/บรรพชา/ตรวจสุขภาพ/การเรียนการสอน/ประชุมครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๗๐ 

 

            ๔. โล่รางวัล/ท าวัตรเช้า 
 

 


