
 
 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ) 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๕ 

ส านักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 
 
 



 

 
ค ำน ำ 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นจุดเริ่มตนของการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นเป้าหมายส าคัญ

ท่ีสุดท่ีผู้มีสวนเกี่ยวของทุกฝายทุกคนในสถานศึกษาตองรับรู และ ปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบให
บรรลุถึงเป้าหมายคือมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาท่ีเกิดขึ้น
(accountability)  

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบาย ปฏิรูประบบการ
ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับใหสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าใหเกิดความมั่นใจ
แก่ผู้มีสวนเกี่ยวของทุกฝ่ายวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไวซึ่ง
มาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีสวนช่วยใหเอกสารฉบับนี้สมบูรณ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผูม้ีสวนเกี่ยว 
ของทุกฝ่ายจะน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป  

 
 

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
กันยายน ๒๕๖๑ 

 

 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

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

โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาด้วย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ 
วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเรื่องนโยบาย การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมท้ังอัตลักษณ์
และจุดเนนของ สถานศึกษา โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีสวน
ร่วม ของผูเ้กี่ยวของท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเพื่อ สงเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแล และตดิตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

                                                  
( พระเทพโกศล ) 

ประธานกรรรมการบริหารโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  
 



 
ประกำศโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

เร่ือง กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

********************************************** 
 โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ ให

สถานศึกษาแต่ละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา โดยก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศก าหนด พรอมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว 
จัดใหมีการ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผล การประเมินตนเองให
แกหน่วยงานตนสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกป  

โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จึงประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับปการศึกษา 
๒๕๖๑  

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
(พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
 

 



 
บันทึกข้อควำม 

 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  ต ำบลสุเทพ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่ พิเศษ/๒๕๖๑ วันที่ ๖ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เรื่อง  ประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หอ้งประชุมราชวิมล
เมธี วัน ศุกร์ ที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งหมด 
๓ มาตรฐาน 

เพ่ือให้ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งส่งผลสู่การพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณะชนต่อไป 

จึงเรียน/เจริญพรมาเพ่ือขอลงนามให้ความเห็นชอบประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

                 
( พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 
ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
..................................................................................................................... .................................................................... 

                                                                
ลงนาม............................................................. 

( พระเทพโกศล ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 



 
กำรให้ควำมเห็นชอบ 

ประกำศมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
การประชุมคณะกรรมการการบริหารโรงเรียน ครั้งที ่๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้

พิจารณาค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) เห็นชอบให้ดาเนินการ
ประกาศได้  
 
 
 

                                                           
(ลงชื่อ) ………………………………………… 

( พระเทพโกศล ) 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มีจานวน ๓ มาตรฐาน คือ  
มำตรฐำนที ่๑ คุณภำพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มำตรฐำนที ่๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
มำตรฐำนที ่๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 
มำตรฐำนที ่๑ คุณภำพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ  
๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากาหนด  
๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

 
 
 
 



 
มำตรฐำนที ่๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มำตรฐำนที ่๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำย 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
แนบท้ำยประกำศโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์. 

เรื่อง มำตรฐำนกำรศึกษำและก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

ฉบับลงวันที่ ๖ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาการศึกษาขั้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสมเด็จ
พระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มำตรฐำนที/่ประเดินพิจำรณำ/ร้อยละ ค่ำเป้ำหมำย/
ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที ่๑  คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวชิำกำรของผู้เรียน 

 ๑. มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 

 ๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๑ ร้อยละ ๘๕ ดีเลิศ 
 ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๒ ร้อยละ ๗๐ ดี 

 ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๓ ร้อยละ ๗๒ ดี 
 ๑.๔ ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๔ ร้อยละ ๒๒ ก าลังพัฒนา 

 ๑.๕ ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๕ ร้อยละ ๘๐ ดีเลิศ 
 ๑.๖ ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๖ ร้อยละ ๘๖ ดีเลิศ 
 ๒. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห ์คิดอย่ำงมวีิจำรณญำณ อภปิรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปญัหำ 

 ๒.๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๑ ร้อยละ...๗๐ ดี 

 ๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๒ ร้อยละ...๗๐ ดี 

 ๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๓ ร้อยละ...๗๐ ดี 

 ๒.๔ ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๔ ร้อยละ...๗๐ ดี 

 ๒.๕ ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๕ ร้อยละ...๗๐ ดี 

 ๒.๖ ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๖ ร้อยละ...๗๐ ดี 



 ๓. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

 ๓.๑ ผู้เรียนชั้น ม. .... มีผลการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ...๗๐ ดี 

 ๓.๒ผู้เรียนชั้น ม. .... มีผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ...๗๐ ดี 

 ๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 ๔.๑ ผู้เรียนผ่านการประเมินชิ้นงานที่มกีารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ...๗๐ ดี 

 ๔.๒ ผู้เรียนมีการน าเสนอผลงานผ่าน You Tube อยา่งน้อย ๑ ชิ้นงาน ร้อยละ...๗๐ ดี 

 ๔.๓ ผู้เรียนน าเสนอเรื่องราวผ่านโปรแกรมน าเสนออย่างน้อย ภาคเรียน/ปีการศึกษาละ ๑ เร่ือง ร้อยละ...๗๐ ดี 

 ๕. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนตำมหลักสตูรสถำนศึกษำ 

 ๕.๑ ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ๓ ขึ้นไป ร้อยละ...๓๐.๖๗ ก าลังพัฒนา 

 ๕.๒ ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ...๑๖.๙๐ ก าลังพัฒนา 

 ๕.๓ ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ...๑๒.๓๑ ก าลังพัฒนา 

 ๕.๔ ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษาฯ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ...๓๗.๖๘ ก าลังพัฒนา 

 ๕.๕ ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระฯ สขุศึกษาฯ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ...๓๘.๔๐ ก าลังพัฒนา 

 ๕.๖ ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระฯ ศิลปะ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ...๑๔.๐๐ ก าลังพัฒนา 

 ๕.๗ ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระฯ การอาชีพฯ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ...๒๙.๔๖ ก าลังพัฒนา 

 ๕.๘ ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ...๒๑.๒๕ ก าลังพัฒนา 

 ๕.๙ ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระฯ พระพุทธศาสนา ๓ ขึ้นไป ร้อยละ...๘๙.๘๕ ดีเลิศ 

 ๕.๑๐ ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET)T-Score ตั้งแต่ ๔๐ ขึ้นไป ร้อยละ...๕๐.๐๒ ก าลังพัฒนา 

 ๕.๑๑ ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาตดิ้านพระพุทธศาสนา  
(B-NET)  T-Score ตั้งแต่ ๔๐ ขึ้นไป 

ร้อยละ...๖๒.๐๓ ดี 

 ๖. มีควำมรู ้ทักษะพื้นฐำน และเจตคตทิี่ดีต่องำนอำชีพ 

 ๖.๑ ผู้เรียน ม.๓ ศึกษาต่อในระดับชั้น ม. ๔ ร้อยละ ๔๓ ก าลังพัฒนา 

 ๖.๒ ผู้เรียน ม.๖ ศึกษาต่อในระดับวิชาชีพ (ปวส.) ร้อยละ...๔๒.๘๕ ก าลังพัฒนา 

 ๖.๓ ผู้เรียน ม.๖ ศึกษาต่อในระดับ ปรญิญาตรี ร้อยละ...๒๘.๕๗ ก าลังพัฒนา 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 
 ๑. กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดตีำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
 ๔.๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๑ ร้อยละ...๘๘.๒๕ ดีเลิศ 
 ๔.๒ ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๒ ร้อยละ...๘๙.๘๒ ดีเลิศ 
 ๔.๓ ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๓ ร้อยละ...๘๕.๔๕ ดีเลิศ 
 ๔.๔ ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๔ ร้อยละ...๙๘.๐๒ ดีเลิศ 
 ๔.๕ ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๕ ร้อยละ...๙๕.๐๒ ดีเลิศ 
 ๔.๖ ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๖ ร้อยละ...๙๔.๓๘ ดีเลิศ 
 ๒. ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเปน็ไทย  
 ๒.๑ ผู้เรียนนุ่งห่มถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๘.๙๙ ดีเลิศ 
 ๒.๒ ผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ร้อยละ...๙๗.๐๙ ดีเลิศ 
 ๒.๓ ผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรมวันส าคัญของประเทศชาติ ร้อยละ...๙๘.๐๗ ดีเลิศ 



 ๓. กำรยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกตำ่งและหลำกหลำย 
 ๓.๑ ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบยีบของสถานศึกษา ร้อยละ...๙๕.๙ ดีเลิศ 
 ๓.๒ สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศชนเผ่า/เชื้อไทย ร้อยละ...๙๐.๐๐ ดีเลิศ 
 ๔. สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจติสังคม  
 ๔.๑ ผู้เรียนมีระเบียนสะสม (ปพ.๘) การตรวจสุขพัฒนาการทางร่างกาย ร้อยละ...๙๘.๐๒ ดีเลิศ 
 ๔.๒ ผู้เรียนผ่านการคัดกรองนักเรียนเปน็รายบุคคลและประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ), และอื่น 

ๆ 

ร้อยละ...๘๐.๗๕ ดีเลิศ 

มำตรฐำนที ่๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
๒.๑ มีเป้ำหมำย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชดัเจน ดี 

 - สถานศึกษามีแผนพัฒนาจัดการศึกษาและแผนปฏบิัติการประจ าปีในการบริหารโรงเรียน สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

ดี 

๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ดี 

 - สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการเชิงระบบ (PDCA) ดี 

๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสตูรสถำนศึกษำ ดี 

 - สถานศึกษาจัดให้มกีิจกรรมเสริมหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ อยา่งน้อย ๓ กิจกรรม/ปีการศึกษา ดี 

๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวชิำชีพ ดี 

 - สถานศึกษามีรายงานการส ารวจความต้องการของครูเกี่ยวกบัการพัฒนาตนเองและจัดโครงการหรือ
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาทั้งในสถานศึกษาและต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น  

ร้อยละ...๘๖.๐๐ ดีเลิศ 

 - ครูและบุคลากรมกีารจัดท ารายงานประจ าป ี(SAR ครู) หรือแฟ้มสะสมผลงาน ร้อยละ...๙๙.๐๐ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรยีนรู้อย่ำงมีคณุภำพ ร้อยละ...๙๔.๐๐ ดีเลิศ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ...๙๕.๐๐ ดีเลิศ 

 - สถานศึกษามีการติดตั้งทีวีเพื่อการศึกษาทุกหอ้งเรียน ร้อยละ...๙๗.๐๐ ดีเลิศ 
มำตรฐำนที ่๓  กระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้  
 - ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่โครงร่างการจัดการศึกษา (แผนอว้น) 

เป็นรายภาคเรียน 
ร้อยละ...๘๐.๐๐ ดีเลิศ 

 - ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน) ที่จัดท าขึ้นตามหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และมีแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนพิเศษพร้อมการบันทกึหลังสอนที่ชัดเจน 

ร้อยละ...๙๖.๐๐ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 - ครูมีส่ือการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู้ที่หลากหลาย และผา่นการประเมินสื่อ แล้วบันทกึไว้ใน

ทะเบียนสื่อการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละ...๘๖.๐๐ ดีเลิศ 

 - ครูมีการน านกัเรียนไปเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน พร้อมรายงานผลการน า
นักเรียนไปเรียนรู้ และมีทะเบยีนประวัตแิหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ร้อยละ...๕๐.๐๐ ก าลังพัฒนา 

 - มีครูภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทะเบียนประวัติฯ ๒...คน ดี 
 - มีสถิติการเข้าห้องสมุด (ผู้บริหาร, ครู,บุคลากร นักเรียนและประชาชนทัว่ไป)  ร้อยละ...๖๗.๐๐ ดี 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 - ผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล เพื่อปฏิสัมพันธ์เชิงบวก และเพื่อการจัดการเรียนรู้ และ

ประเมินผู้เรียนเป็นระบบ 
ร้อยละ...๘๐.๐๐ ดีเลิศ 

 - ครูที่ปรึกษามแีบบรายงานประจ าตัวนกัเรียน (ปพ.๖) ร้อยละ...๙๖.๐๐ ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเปน็ระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 



 - ครูมีข้อสอบที่หลากหลายในการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ร้อยละ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
 - ครูมีวิจยัในชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ เร่ือง ร้อยละ ๑๐.๐๐  
 - ครูมีรายงานผลการเรียนของผู้เรียน (ปพ.๕) ร้อยละ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

 - ครูมีการประเมินตามมาตรฐานวิชาชพี ร้อยละ ๙๘.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 - ครูได้รับการนิเทศการสอน ร้อยละ ๘๔.๐๖ ดีเลิศ 
 - สถานศึกษามีการจัดให้ครูประชุมกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ย่างน้อย ภาคเรียน/ปกีารศึกษา  ๒ ครั้ง ดี 
 - มีการสร้างเครือระหว่างสถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่น เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน 
๒ ครั้ง ดี 

สรุประดบัคุณภำพของสถำนศึกษำ ดี 

 
 
เกณฑกำรตัดสินคุณภำพของมำตรฐำนมี ๕ ระดับ  

ค่ำร้อยละ ระดับคุณภำพ 

นอยกวารอยละ ๖๐.๐๐ ระดบัก าลังพัฒนา 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ระดับปานกลาง 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ระดับดี 
รอยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ ระดับดีเลิศ 
รอยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป ระดับยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกำศโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

เร่ือง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
************************************************************************** 
ตามกฎกระทรวงว่า ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ท่ี
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีหน่วยงานต้นสังกัดได้ประกาศไว้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จึงได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

 
๑. พระเทพโกศล   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๒. พระครูใบฎีกาสุวรรณ  เตชวโร ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
๓. พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  ผู้แทนครู   กรรมการ 
๔. นางทิพวิมล   วรรณชัย  ผู้แทนครู   กรรมการ 
๕. นายพยูน  มีทองค า   ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
๖. นายธัญญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
๗. นายธีรภัทร สิริภัทรกุล   ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
๘. พระวิมลมุนี    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
๙. พระครูประกาศธรรมานุยุต  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
๑๐. พระครูมนูญกิจจานุกิจ  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
๑๑. นายสมชาติ  ศิริปรีชารักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 
 



 
๑๒. นางจินดามณี  เลิศมโนกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๑๓. นางสาวศรีพรรณ   เวียนทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๑๔. ดร.ชาลี  ภักดี   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๑๕. พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 

 
ประกาศ  ณ วันท่ี ๒  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

                           
(พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 


