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บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565  
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง จังหวัดล าพูน 

 

ด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 
2565 ฉบับนี้ เพ่ือจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นขอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 
2565 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ขอให้การด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามแผนปฏิบัติการฯ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการบริหารและการพัฒนาการศึกษาที่ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

 
  

 
(พระครูวิบูลเจติยาทร) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ค าปรารภ 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2561 ก าหนดไว้ในข้อ 3 ที่ว่า ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ ประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และ แนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาสถานศึกษา ได้แก่ ผู้แทนของครูผู้สอน ผู้แทนของกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนของ
ผู้ปกครองผู้เรียน ผู้แทนขององค์การ หน่วยงานและสถาบัน ตลอดจนสถานประกอบการต่างๆ ใน
ชุมชน ให้เข้ามาร่วมคิดร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือช่วยกัน
ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เงื่อนไขและภาพแห่งความส าเร็จซึ่งครอบคลุมภารกิจและ
ความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยแผนปฏิบัติการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาดังกล่าว จะต้องมุ่งเน้นกระบวนการสร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษา
ก าหนด ถือเป็นแผนปฏิบัติการที่สถานศึกษาจะต้องใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา ในการก าหนดโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาในแต่ละด้านที่ตรงกับความต้องก าร 
การยกระดับคุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษา  
 ดังนั้น การจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เหมาะสม 
และถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งมีหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาท่ีส าคัญของสถานศึกษาสืบไป 
 

(พระครูวิบูลเจติยาทร) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ค าน า 
 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงมีเป้าหมายในการมุ่งพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นพระภิกษุ 
สามเณร ให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ ประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย เป็นศาสนทายาทที่ดีของ
พระพุทธศาสนา ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงมอบ
โอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม” โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ขึ้น ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2561  ซึ่งเป็นแผนส าคัญที่มุ่งใช้วิธีการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้ 
 แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงและมีความสมบูรณ์ด้วยการระดมพลัง
ปัญญาของคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระจ้าตน
หลวง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ท่านผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และคณะครูทุกรูป/คน ที่ได้เสียสละและทุ่มเทเวลาในการจัดท า
แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาดังกล่าว  
 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษา   
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ประจ าปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 2565 จะเป็นเข็มทิศน า
ทางสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง อย่างเป็นระบบและมีความเป็น
เอกภาพ เพ่ือมอบโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม น าพาพระพุทธศาสนาสู่
ความเจริญมั่นคงยั่งยืน สืบไป 
 
 
 

 
(พระไพโรจน์  ปญฺญาวชิโร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลสถานศึกษา  
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง   
ที่อยู่  228 วัดพระเจ้าตนหลวง หมู่ที่ 1 บ้านหล่ายแก้ว ถนน ม่วงโตน-ท่าลี่ ต าบลศรีเตี้ย  
  อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน รหัสไปรษณีย์ 51130 
  E-mail : pjl053595076@gmail.com 
สังกัด   ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 
  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
 
1.1 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง  ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ที่ 1 ต าบลศรีเตี้ย  อ าเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน เป็นโรงเรียนที่สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 
โดยมีท่านพระครุสุนทรธรรมานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัด หล่ายแก้ว อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะต าบลศรีเตี้ย  
และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเจ้าตนหลวง  เป็นเจ้าส านักเรียน  เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา
เริ่มแรกได้จัดให้มีการศึกษาเฉพาะแผนกธรรม – บาลีและต่อมาในปี  พ.ศ.2536 โรงเรียนได้เปิดท า
การเรียนการสอนสายสามัญขึ้น โดยได้เปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการขยายโอกาสให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กัน
ไป ทั้งนี้ได้รับการอนุญาตจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ์  2537 โดยมีท่านพระครูสุนทรธรรมานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเจ้าตนหลวง เป็นผู้รับ
ใบอนุญาต มีพระสมุห์ลมัย ฐิตธมฺโม อดีตเจ้าอาวาสวัดหล่ายแก้ว ด ารงต าแหน่งผู้จัดการโรงเรียน  
และมี พระมหาปรีชา  อาจารภทฺโท  เลขาธิการเจ้าคณะจังหวัดล าพูน วัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร  
ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ มีบุคลากรทั้งหมด 7 รูป/คน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีการพัฒนา
มาโดยตลอด ในปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงมีบุคลากรทั้งหมด 15 รูป/คน โดยมี
พระครูมหาพุทธาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าตนหลวงด ารงต าแหน่งเป็นผู้จัดการโรงเรียน  มีพระไพโรจน์ 
ปญฺญาวชิโร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเจ้าตนหลวงด ารงต าแหน่งเป็น ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติ-
ธรรมพระเจ้าตนหลวง มีพระทวีศักดิ์  เทวสิริ ด ารงต าแหน่งเป็นรองผู้อ านวยการ 
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1.2 โครงสร้างการบริหารงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

- การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ   
- การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา   
- การวางแผนการบริหารงานการศึกษา   
- งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน   
- การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร   
- การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน   
- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   
- การด าเนินงานธุรการ   
- การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม   
- การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
- การรับนักเรียน   
- การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ังพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
ขยายช้ันเรียน เปิดห้องเรียนสาขา ยุบ ยุบรวม 
ย้ายที่ต้ัง เปลี่ยนช่ือ หยุด 
ด าเนินการช่ัวคราวหรือเลิกด าเนินการ   
- การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย   
- การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   
- การทัศนศึกษา   
- งานกิจการนักเรียน   
- การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา   
- การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการ
จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน   
องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
- งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถ่ิน (ท) การรายงานผล 
- การปฏิบัติงาน  
- การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน   
- แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
- งานสุขภาพและอนามัยสถานศึกษา   
- งานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
- งานอืน่ตามที่ได้รับมอบหมาย    

- การจัดท าแผนงบประมาณ และค าขอต้ัง
งบประมาณเพื่อเสนอต่อ 
หน่วยงานต้นสังกัด   
- การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ี
ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก 
หน่วยงานต้นสังกัด   
- การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร   
- การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ   
- การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ   
- การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ   
- การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ   
- การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา  
- การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  
- การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
- การวางแผนพัสดุ   
- การก าหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ 
สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด   
- การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
การจัดท าและจัดหาพัสดุ   
- การจัดหาพัสดุ   
- การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่าย
พัสดุ   
- การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
- การเบิกเงินจากคลัง   
- การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน   
- การน าเงินส่งคลัง   
- การจัดท าบัญชีการเงิน   
- การจัดท ารายงานทางการเงินและงบ
การเงิน   
- การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี 
ทะเบียน และรายงาน   

- การวางแผนอัตราก าลัง  
- การจัดสรรอัตราก าลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
- การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
- การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน  
- การลาทุกประเภท  
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
- การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
- การสั่งพักและการสั่งให้พ้นจากครูและ
บคุลากรทางการศึกษาไว้ก่อน  
- การรายงานการด าเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ  
- การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
- การออกจากครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
- การจัดระบบและการจัดท าทะเบียน
ประวัติ  
- การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็น
เก่ียว กับการเสนอ ขอพระราชทาน  
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
- การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
- การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
- การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
- การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
- การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การด าเนินการที่เก่ียวกับการ 
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น  
- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

- การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถ่ิน  
- การวางแผนงานด้านวิชาการ   
- การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา   
- การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา   
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้   
- การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา   
- การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้   
- การนิเทศการศึกษา   
- การแนะแนว   
- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา   
- การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ   
- การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและ 
องค์กรอื่น   
- การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร    
หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษา 
- การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ 
สถานศึกษา   
- การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา   
- การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา   
- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   

กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล   กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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1.3 การจัดการเรียนการสอน 
 เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ            
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 
2. ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 
2.1 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
 จ านวนนักเรียน รวม 127 รูป จ าแนกเป็น 1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 91 รูป 2) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 36 รูป  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565) 
ตารางที่ 1.1 แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง จ าแนกตามระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

จ านวนห้อง 1 1 1 1 1 1 6 

 

ประเภท 

พระ - - - - - - - 

เณร 40 24 27 12 8 16 120 

รวม 40 24 27 12 8 16 120 

เฉลี่ยต่อห้อง 40 24 27 12 8 16 127 

 
2.2  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 รูป/คน  จ าแนกเป็น  
 - ผู้บริหาร 3 รูป 
 - ครูประจ า 8 รูป/คน 
 - ครบูาลี 1 รูป 
 - เจ้าหน้าที่ 3 คน 
 

ตารางที่ 1.2 แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
บุคลากร ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 11 3 - 15 
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ตารางที่ 1.3 แสดงภาระงานสอนของครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (รูป/คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 
ภาษาไทย 1 21 
คณิตศาสตร์ 1   19 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 21 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 4 12 
สุขศึกษาฯ 1 6 
ศิลปะ 1 6 
การงานอาชีพ 3 6 
ภาษาต่างประเทศ 2 21 
รวม 15 112 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 14 
 
2.3 ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารทั้งสิ้น 8 หลัง แบ่งออกเป็นอาคารเรียน 4 หลัง  
 - อาคารศรีจ าปา : จ านวน 3 ห้องเรียน 
 - อาคารจุลปิยวิทยา : จ านวน 5 ห้องเรียน 
 - อาคารห้องคอมพิวเตอร์ : จ านวน 1 ห้องเรียน 
 - อาคารห้องวิทยาศาสตร์ : จ านวน 1 ห้องเรียน 
 อาคารประกอบ 4 หลัง  
 - โรงฉัน 
 - อาคารธนาคารโรงเรียน 
 - ห้องสมุดโรงเรียน 
 
2.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีนและแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 - ห้องสมุดมีขนาด 300 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 12,000 เล่ม 
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ลงทะเบียน 
 - ห้องปฏิบัติการ 

 - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน  1 ห้อง 
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  - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ านวน  1 ห้อง 
 - ห้องเรียนภาษาบาลี  จ านวน  1 ห้อง 
 - ห้องสมุด    จ านวน  1 ห้อง 
 - ห้องเรียนอัจฉริยะ   จ านวน  1 ห้อง 
 - สวนรุกขชาติในโรงเรียน 
 - สวนสมุนไพรในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 - วัดในอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
 - วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน 
 - วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 - วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
 - กิ่วคอควาย ต าศรีเตี้ย อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
 - แม่น้ าลี้ อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
 - เทศบาลต าบลศรีเตี้ย 
 - สวนววิดอยอินทผลัม อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 
 - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
 - อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 
 
3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ตารางที่ 1.4 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา                    
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ      

76 32.35 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

      1.1 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน ในระดับดีเยี่ยม  

76 41.07 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

      1.2 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดีเยี่ยม 

76 31.23 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
      1.3 ผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับดี (เกรด 3) ขึ้น
ไป ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

76 24.76 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

76 36.87 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

      1.1 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน ในระดับดีเยี่ยม 

76 41.07 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

      1.2 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด ในระดับดีเยี่ยม 

76 32.67 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 76 33.04 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
      1.1 ผู้เรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
ในระดับดีขึ้นไป 

76 33.04 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

      1.2 ผู้เรียนที่มีผลงานจากการท าโครงงาน / 
สิ่งประดิษฐ์  และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอน
การท างาน และปัญหา อุปสรรคของการท างานได้ 

76 33.04 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

76 79.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

      1.1 ผู้เรียนที่มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล จาก
อินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิง
แหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในระดับดีขึ้นไป 

76 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

      1.2 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีในระดับดีเยี่ยม 

76 45.18 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

      1.3 ผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการ
เรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับดีขึ้นไป   

76 92.80 สูงกว่าเป้าหมาย 

   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 76 44.22 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
      1.1 ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตั้งแต่ระดับดี (เกรด 3) ขึ้นไป ตามหลักสูตรที่
สถานศึกษาก าหนด 

76 44.22 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
   6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 76 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
      1.1 ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป 

76 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

      1.2 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อม
ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

76 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

      1.3 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อม
ในการท างาน และประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

76 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1.1 76 58.51 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 76 97.32 สูงกว่าเป้าหมาย 
      1.1 ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรฯ ในระดับดีขึ้นไป 

76 97.32 สูงกว่าเป้าหมาย 

   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 76 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
      1.1 ผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ในระดับดีขึ้นไป 

76 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
หลากหลาย 

76 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

      1.1 ผู้เรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายในระดับดีขึ้นไป 

76 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 76 94.59 สูงกว่าเป้าหมาย 
      1.1 ผู้เรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทาง
ร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขในระดับผ่าน 

76 89.17 สูงกว่าเป้าหมาย 

      1.2 ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน
ของกรมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ ในระดับผ่าน 

76 89.17 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
      1.3 ผู้เรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ 
การทะเลาะ วิวาท และอบายมุขทุกชนิด ในระดับดีมาก 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

76 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

      1.4 ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ ในระดับดีเยี่ยม 

76 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1.2 76 96.52 สูงกว่า
เป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 76 71.18 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

   2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่า
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน

76 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   2) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning 
   3.2 ใช้สื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
   1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้สื่อการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 
   2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ มี application 
   3) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และ ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

76 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   1) ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ 
เชิงบวกส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

76 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   1) ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   2) ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

76 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   1) ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

76 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

76 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดี ด ี ตามเป้าหมาย 
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2. จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 
 จุดเด่น 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง มีการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน เป็นพลเมืองที่ดี 
และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็น
ระบบมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการของผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพ โดยมี
การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม 
ความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด   
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด าเนินการพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี  
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตลอดถึงสามารถสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่
ทันสมัย มีความพร้อมทางด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง มีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจในการคิดและ  
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 
เพ่ือมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งโรงเรียนมีเครือข่าย
ผู้ปกครอง ครูและชุมชนองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ครบสมบูรณ์  
 จุดที่ควรพัฒนา 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 พัฒนากระบวนการคิด การฝึกทักษะด้านการแสดงความคิดเห็น การค้นหาวิธีการแก้ปัญหา 
จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม ให้ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม
เพ่ิมเติมแก่ผู้ เรียน พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ  พัฒนาให้นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน  
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ 
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 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 พัฒนาระบบแผนงานออนไลน์โดยน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้มีระบบที่สะดวก
มีมาตรฐานมากขึ้น และพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่ม
บริหารของโรงเรียน ให้มีความเชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกัน  และสร้างนวัตกรรมด้านกระบวน     
การบริหารและการจัดการของโรงเรียน 
 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญ 
3. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ระดับชาติ 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
3. สนับสนุนส่งเสริมการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4. จัดระบบสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้สะดวกต่อการใช้งาน 
5. จัดให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้มีความปลอดภัย และเอ้ือต่อการพัฒนา

ตนเองของเด็กนักเรียน เช่น ห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระต่าง ๆ 
6. สร้างนวัตกรรมกระบวนการบริหารและจัดการภายในโรงเรียน 
7. ส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

4. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2564-2568) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวัตถุ
ประสงคพิเศษ ประเภท โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

มาตรฐานที่ ด้าน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพผู้เรียน ดี 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในประเด็นตามจุดเน้น 
ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ควรมีการระบุเพ่ิมเติมถึงวิธีการการน าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปใช้
ปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนให้สูงขึ้น เพ่ิมเติมการก าหนดวิธีการ โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในด้าน
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ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการให้สูงขึ้น รวมทั้งมีการสรุปผลเปรียบเทียบผลการด าเนินงานว่ามีการพัฒนา
สูงขึ้นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ 1-3 ปีการศึกษาย้อนหลัง การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ควรเพ่ิมเติมกิจกรรมที่เติมเต็มมากขึ้นตามจุดเน้นที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมรองรับทุกข้อของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เน้นกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ความไม่เห็นแก่ตัว เป็นต้น ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม และ
น าเสนอผลการด าเนินงานดังกล่าวในการประชุมครู ประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้รับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 
 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรเพิ่มเติมในด้าน      การ
บริหารที่เป็นระบบ โดยเน้นในเรื่องการบริหารและการจัดการโดยใช้กระบวนการ PDCA อย่างมีส่วน
ร่วม มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะสั้น ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการด าเนินการตามโครงการ เช่น โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ กับชุมชน หรือกิจกรรมการเข้าไปร่วมในชุมชน โดยระบุถึงวิธีการด าเนินงาน วิธีการ
ประเมินผล และผลการ ด าเนินงานไว้ชัดเจน ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร และมีการรายงานผลตาม
แผนการด าเนินงาน เช่น สรุปการประชุมร่วมกับชุมชน การเข้าไปร่วมกิจกรรมในชุมชน การรับการ
บริจาคหรือการสนับสนุนจากชุมชน หรือองค์กรหน่วยงาน อ่ืนๆ แล้วน าเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้รับทราบ พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการแจ้งในที่ประชุม 
การลงในเว็บไซต์ที่มีสร้างคอลัมน์หรือหัวข้อขึ้นมาโดยเฉพาะ เป็นต้น 
 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมในด้านการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญใน
การน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ตามจุดเน้น “การปฏิบัติ (Active 
learning) เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง” โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนน าสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ให้เหมาะสมกับการจัดท าแผนการเรียนการในแต่ละชั้นเรียน เช่น การก าหนดให้ผู้เรียนศึกษา
ข้อมูลและท ารายงานโดยการก าหนดให้ไปค้นคว้าจากระบบออนไลน์ หรือการน าเสนองานของ
นักเรียนด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละ 
ชั้นเรียน มีการประเมินการใช้แผนการเรียนรู้ สรุปผลการด าเนินงาน หาปัญหาและอุปสรรค และ     
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของครู แล้วน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแผน    
การจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป ทั้งนี้จะต้องเผยแพร่ผลการด าเนินงานเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วย
การประชุมครู ผู้ปกครอง หรือการเผยแพร่ทางระบบออนไลน์หรือเอกสารต่อไป 
 สถานศึกษาควรเขียน SAR ในครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยควรมีการระบุรหัส
สถานศึกษา เป้าหมายที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญที่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลด้านกายภาพของ
สถานศึกษา ห้องเรียน ห้องพยาบาล เป็นต้น ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ จ านวนวันที่
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง ในปีการศึกษาที่ประเมิน มีข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ



13 
 

การศึกษาระยะสั้น ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา โครงการหรือกิจกรรม หลักสูตร
ของสถานศึกษา ควรระบุข้อมูลพ้ืนฐานให้ครบถ้วน ควรมีข้อมูลสรุปการมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย 3 ปี ในแต่ละมาตรฐาน  ควรระบุแบบอย่างที่ดี  (Best Practice) หรือ นวัตกรรม 
(Innovation) ในทุกมาตรฐาน ควรมีการแยกประเมินตนเองในแต่ละช่วงชั้น เช่น  ระดับพ้ืนฐาน
อาจจะแยกประเมินเป็น ช่วงชั้นที่ 1 (ม.1 – ม.3) ช่วงชั้นที่ 2  (ม.4 – ม.6) ซึ่งจะท าให้มีการสรุปข้อมูล
ในเชิงลึกของแต่ละช่วงชั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการระบุความชัดเจนว่าได้เผยแพร่ SAR ให้
ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ต้นสังกัด หรือผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์ และเอกสารใดบ้าง รวมทั้งมีช่องทางให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงาน   
การประเมินตนเอง และหลักฐานอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาจัดท าได้ง่ายขึ้น เช่น การจัดท าลิงก์ หรือ QR 
Code ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของการสรุปการปฏิบัติงานแต่ละโครงการที่น ามาอ้างอิงในแต่ละ
มาตรฐาน เป็นต้น 
5. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน 
 S: Strength 
 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นศาสนทายาทที่ดีกอปรด้วยอาจาระ ความประพฤติ
เหมาะสมกับสมณสารูป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 2. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการบริหารงานรวมทั้งมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนรวมในการบริหารจัดการและมีความ
มุ่งม่ันพัฒนาการศึกษา 
 3. บุคลากรมีความเป็นผู้น าทางศาสนา สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม มีเจตคติท่ีดีและ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพท้ังด้านวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 4. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานรวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน
การสอนโดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความสามารถตรงกับวิชาที่สอน มี
คุณธรรมเสียสละเวลาให้กับการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 
 5. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนจากภาคเอกชน/พุทธศาสนิกชน และจาก
หน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) มีการบริหารจัดการการเงิน การบัญชี ตาม
ระเบียบของส านักงานพระพุทธศาสนา 
 6. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ผู้เรียน 
 7. โรงเรียนมีความกว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย มีแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอนด้านสังคม 
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 8. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการโดยเปิดโอกาส ทั้งภาครัฐภาคเอกชน มามี
ส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา 
 9. โรงเรียนมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ตามระเบียบส านักงาน
พระพุทธศาสนา 
 W: Weakness 
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่ามาตรฐาน ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน  
 2. ผู้เรียนมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพ้ืนฐานความรู้ 
 3. ผู้เรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  ความคิดสร้างสรรค์  
 4. ผู้เรียนบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงการใช้อุปกรณ์ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า จึงท าให้เกิดความ
เสียหาย และใช้อุปกรณ์อย่างผิดวิธี 
 5. บุคลากรขาดความมั่นคงด้านวิชาชีพและสวัสดิการ ได้รับเงินเดือนไม่ตรงตามวุฒิ ขาดขวัญ
และก าลังใจในการท างาน 
 6. บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 
 7. บุคลากรขาดการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
 8. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการในโรงเรียน ได้รับจัดสรรล่าช้า 
 O: Opportunity 
 1. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 2. สภาพสังคมมีวัดเป็นจุดศูนย์กลาง อยู่อย่างสงบสุขช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 3. ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 ให้ความช่วยเหลือใน
ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 4. ได้รับความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาในเครือข่ายเป็นอย่างดี 
 5. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 6. เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความทันสมัยมากข้ึนส่งผลต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน 
 7. พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมผ่านความเห็นชอบ ซึ่งจะท าให้การบริการการ
จัดการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นระบบมั่นคง 
 8. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษา 
 9. หน่วยงานต้นสังกัดมีนโยบายสนับสนุนสื่อการเรียนรู้สื่อด้านเทคโนโลยีให้สถานศึกษา 
 10. หน่วยงานต้นสังกัดมีนโยบายก ากับ ติดตาม ดูแล ตลอดถึงการให้การสนับสนุนด้านการ
บริหารงานตามโครงสร้างของโรงเรียน 
 11. หน่วยงานต้นสังกัด มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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 T: Threats 
 1. สภาพของสังคม ข่าวสาร เทคโนโลยี สื่อสิ่งล่อ ในปัจจุบันท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม 
 2. ผู้ปกครองและชุมชนขาดความเข้าใจในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ส่งผลให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงด้าน
พฤติกรรม 
 4. เยาวชนที่จะเข้ามาบวชเรียนมีจ านวนลดลง 
 5. สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ภาวะถดถอยตามเศรษฐกิจโลก 
 6. การเมืองในระดับประเทศขาดเสถียรภาพท าให้การจัดการศึกษาขาดความต่อเนื่องด้าน
นโยบาย 
 7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไม่เข้าใจในบริบทของการจัดการศึกษาของปริยัติ
ธรรม 
 8. นโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การด าเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาด
ความต่อเนื่องในการพัฒนา 
 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในสถานศึกษา 

ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 

1 .  ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
สถานศึกษา 

มีจ านวน 14 รูป/คน 
- ระดับปริญญาตรี 9 รูป/คน 
- ระดับปริญญาโท 4 รูป 
- ระดับ ปวส. 1 คน  

1. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถมี
ประสบการณ์ในการบริหารงานรวมทั้งมี
วิสัยทัศน์ในการบริหารอย่างเป็นระบบ 
เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนมี
ส่วนรวมในการบริหารจัดการและมีความ
มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา 
2.  บุคลากรมีความเป็นผู้ น าทาง
ศาสนา สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม 
มีเจตคติที่ดีและรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้รับการ
อบรมพัฒนาศักยภาพทั้งด้านวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง 
3. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งมีประสบการณ์ด้าน

1.  บุคลากรขาดความมั่นคงด้ าน
วิชาชีพและสวัสดิการ ได้รับเงินเดือน
ไม่ตรงตามวุฒิ ขาดขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน 
2. บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
ท า ใ ห้ ก า รปฏิ บั ติ ง า นข าดคว าม
ต่อเนื่อง 
3. บุคลากรขาดการสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า
มาตรฐาน ขาดความกระตือรือร้นในการ
เรียน  
5 . ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ท า ง
วัฒนธรรมและพ้ืนฐานความรู้ 
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ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 

การจัดการ เรี ยนการสอนโดยให้
ความส าคัญต่ อการ พัฒนาอย่ า ง
ต่อเนื่อง มีความรู้ความสามารถตรง
กับวิชาที่สอน มีคุณธรรมเสียสละเวลา
ให้กับการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 
4. ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม เป็นศา
สนทายาทที่ดีกอปรด้วยอาจาระ 
ความประพฤติ เหมาะสมกับสมณ
สารูป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

6. ผู้เรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
– สังเคราะห์ - ความคิดสร้างสรรค์  
7. ผู้เรียนบางส่วนยังไม่ตระหนักถึง
การใช้อุปกรณ์ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า จึง
ท า ให้ เกิ ดความ เสี ยหาย  และใช้
อุปกรณ์อย่างผิดวิธี 

2. วัสดุ อุปกรณ์ 
ทรัพยากร 

มีอาคารเรียน 7 หลัง  
โดยห้องวิชาการ ห้องพักครู  
อยู่ในอาคารส านักงาน  

1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
ผู้เรียน 
2. โรงเรียนมีความกว้างขวาง สะอาด 
ปลอดภัยบริเวณกว้างขว้าง มีแหล่ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนด้านสังคม  

- 

3. งบประมาณ 
ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาเป็น
ร า ย หั ว จ า ก ส า นั ก ง า น
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนสื่อการ
เ รี ยนการสอนจากภาค เอกชน/
พุทธศาสนิกชน และจากหน่วยงานต้น
สังกัด (ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ) มีการบริหารจัดการ การเงิน 
การบัญชี ตามระเบียบของส านักงาน
พระพุทธศาสนา 
 

1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการในโรงเรียน ได้ รับ
จัดสรรล่าช้า 

4. การจัดการของโรงเรียน 
ใช้ระบบการบริหารแบบ SBW 
แบ่งงานและบุคลากรเป็น 4 
กลุ่มงานบริหาร โดยค านึงถึง

1. โรงเรียนมีการก าหนดโครงสร้าง
การบริหารงานที่ชัดเจน ตามระเบียบ
ส านักงานพระพุทธศาสนา 

- 
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ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 

ความสอดคล้องของปัจจัยส าคัญ 
4 ด้าน คือ ภาระงาน บุคลากร 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ล ะ ด้ า น ตั ว
นักเรียน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 

5. หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
5.1 ส านักงานพระพุทธศาสนา
แ ห่ ง ช า ติ แ ล ะ ส า นั ก ง า น
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัด
ล าพูน 
5.2 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 5 
5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
5.4 ศรัทธาประชาชน หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทั่วไป 

 
1. ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 
ให้ ค วามช่ ว ย เหลื อ ในด้ านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. ได้รับความร่วมมือในการพัฒนางาน
วิชาการกับสถานศึกษาในเครือข่ายเป็น
อย่างดี 
3 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้น
สังกัด 
4. สภาพสังคมมีวัดเป็นจุดศูนย์กลาง 
อยู่อย่างสงบสุขช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน 

 
1. นโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลง
บ่อย ท า ให้การด า เนินงานต้อง
ปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนา 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาไม่เข้าใจในบริบทของการ
จัดการศึกษาของปริยัติธรรม 

6. มาตรฐานข้อก าหนดกฎหมาย 
6.1  พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
6.2 กฎกระทรวงว่าด้วยการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสถาบัน
พระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 
6 . 3  ร ะ เ บี ย บ ส า นั ก ง า น
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา พ.ศ. 2546 

 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมผ่านความเห็นชอบ ซึ่ง
จ ะ ท า ใ ห้ ก า ร บ ริ ก า ร ก า ร จั ด
การศึกษาของคณะสงฆ์เป็นระบบ
มั่นคง 

 
- 
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ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 

6.4 ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วย  
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา พ.ศ. 2553 
6.4 มาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546, พ.ศ. 2554 
7. แผน/นโยบายจากหน่วยงานที่
สังกัดและเกี่ยวข้อง 
7 . 1  แ ผ น ง า น /น โ ย บ า ย จ า ก
หน่วยงานที่สังกัดและเกี่ยวข้องทั้ง
ในส่ วนของคณะสงฆ์ แล ะส่ วน
หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน 

 
 
1. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการ
จัดการศึกษา 
2. หน่วยงานต้นสังกัดมีนโยบาย
สนับสนุนสื่ อการเรียนรู้ สื่ อด้ าน
เทคโนโลยีให้สถานศึกษา 
3. หน่วยงานต้นสังกัดมีนโยบาย
ก ากับ ติดตาม ดูแล ตลอดถึงการให้
การสนับสนุนด้านการบริหารงาน
ตามโครงสร้างของโรงเรียน 
4. หน่วยงานต้นสังกัด มีการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 
 
1 . การ เปลี่ ยนแปลงทางสั งคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ส่งผลให้ผู้เรียน
มีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม 
2 . สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่
ภาวะถดถอยตามเศรษฐกิจโลก 
3. การเมืองในระดับประเทศขาด
เสถียรภาพท าให้การจัดการศึกษา
ขาดความต่อเนื่องด้านนโยบาย 

8. ความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น 
8.1 โรงเรียนอยู่ในสภาพของชุมชน
ชนบท วัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ผู้ปกครองของนักเรียนเกือบทั้งหมด
มี ภู มิ ล า เ น า อ ยู่ ต่ า ง อ า เ ภ อ 
ต่างจังหวัด ไม่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น
และส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 

 
1. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความ
ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร จั ด
การศึกษา 
2. เทคโนโลยี ในปัจจุบันมีความ
ทันสมัยมากขึ้นส่ งผลต่อการจัด
การศึกษาและพัฒนาผู้เรียน 

 
1 .  ส ภ า พข อง สั ง คม  ข่ า ว ส า ร 
เทคโนโลยี สื่อสิ่งล่อ ในปัจจุบันท า
ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
2. ผู้ปกครองและชุมชนขาดความ
เข้าใจในการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม 
3. เยาวชนที่จะเข้ามาบวชเรียนมีจ านวน
ลดลง 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ได้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนทุกรูปสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
ที่ว่า…  
 “โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงมอบโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ควบคู่คุณธรรม” 

 

พันธกิจของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 1 ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 ข้อที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านสื่อนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้เรียน 
   ข้อที่ 4 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 
 

เป้าหมายของสถานศึกษา 
   ข้อที่ 1 โรงเรียนมีระบบบริหารการจัดการศึกษามีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วม 
  ข้อที่ 2 บุคลากรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ข้อที ่3 ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
   ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ 21 

 

กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง  ก าหนดกลยุทธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดย

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาในระยะเวลา 3 ปี ดังนี้ 
   กลยุทธ์ข้อที่ 1 ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 



20 
 

   ข้อที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านสื่อนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ข้อที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้เรียน 
   ข้อที่ 4 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 
 

อัตลักษณ์ของผู้เรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 
 ผู้เรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง มีอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่า   

“สามเณรมีความกตัญญูกตเวที” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง มีเอกลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีว่า  

“โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  2564 มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร  
 2. ความสามารถในการคิด  
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1. รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตเป็นสาธารณะ 
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ความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2565 
 

กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

 
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
 

เป้าหมาย 
ปี 2564 

กลยุทธข์้อที่ 
1 ส่งเสริม
ระบบการจัด
การศึกษา
โดยเน้นการ
มีส่วนร่วม
ให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

1. โครงการส่งเสรมิการ
บริหารการจัดการ
สถานศึกษา  

- กิจกรรมพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษา  
 - กิจกรรมนิเทศเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา    
- กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษาและองค์กร
ที่เก่ียวข้อง  
- กิจกรรมแนะแนวทาง
การศึกษา   

สถานศึกษาได้มีการ
ส่งเสริมระบบการจัด
การศึกษาโดยเน้น
การมีส่วนร่วมให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
อยู่ในระดับ”ด”ี 

 
 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

ระดับ
คุณภาพ “ด”ี 

กลยุทธข์้อที่ 
2 พัฒนา
องค์ความรู้
บุคลากร
ด้านสื่อ
นวัตกรรม
เพ่ือการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1. โครงการส่งเสรมิการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  

- กิจกรรมผลิตสื่อ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา   
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ผู้เรียน   
- กิจกรรมปฐมนิเทศ  
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 
  

สถานศึกษามีการ
พัฒนาองค์ความรู้
บุคลากรด้านสื่อ
นวัตกรรมเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

มาตรฐานที่  2  
กระบวนการบรหิาร
และการจัดการ 
มาตรฐานที่  3  
กระบวนการจดัการ
เรยีนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเปน็ส าคญั 

ระดับ
คุณภาพ “ด”ี 
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กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

(โรงเรียน) 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

 
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
 

เป้าหมาย 
ปี 2564 

กลยุทธข์้อที่ 
3 พัฒนา
ระบบการจัด
การศึกษา
เพ่ือรองรับ
การ
เปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่
ส่งผล
กระทบต่อ
ผู้เรียน 

 โครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมของผู้เรียน 

- กิจกรรมประเพณีสรงน้ า
พระเจ้าตนหลวง  
- กิจกรรมเข้าคา่ยปฏิบตัิ
ธรรมประจ าปี  
- กิจกรรมไหว้ครู  
- กิจกรรมออมทรัพย์
นักเรียน  
- กิจกรรมโรงเรียนสะอาด
ปราศจากขยะ  
- กิจกรรมบรรพชา
สามเณรภาคฤดรู้อน  
- กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ
ผู้เรยีน  
- กิจกรรมป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

สถานศึกษามีการ
พัฒนาระบบการจัด
การศึกษาเพื่อรองรับ
การเปลีย่นแปลงทาง
สังคมที่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ระดับ
คุณภาพ “ด”ี 
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ส่วนที่ 3 
แผนงบประมาณรายรับประจ าปีของสถานศึกษา 

ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง  ต าบลศรีเตี้ย  อ าเภอบ้านโฮ่งจังหวัดล าพูน 

1. รายรับ – รายจ่าย 
 1.1. รายรับ 

ตารางแสดงรายรับเงินอุดหนุน/เงินนอกประมาณ 
 

ที ่  
รายการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

ปีงบประมาณ 
2563 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

ปีงบประมาณ 
2563 

ประมาณการ 
รายรับ 

ปีงบประมาณ 
2564 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบฯ 
1 ค่าใช้จ่ายรายรูปนักเรียน ม.ต้น 382,900 376,110 359,640  
2 ค่าใช้จ่ายรายรูปนักเรียน ม.ปลาย 155,410 175,800 177,600  
3 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น 91,080 80,960 35,640  
4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย 38,475 38,000 17,575  
5 ค่าอุปกรณ์การเรียน ม.ต้น 48,300 38,640 34,020  
6 ค่าอุปกรณ์การเรียน ม.ปลาย 18,860 18,400 17,020  
7 ค่าหนังสือเรียน ม.ต้น 99,245 79,396 69,903  
8 ค่าหนังสือเรียน ม.ปลาย 50,430 49,200 45,510  
9 ค่าตอบแทนครู 1,353,750 1,159,500 1,062,000  
10 ค่าตอบแทนครูบาลี 120,000 120,000 120,000  
11 ค่าภัตตาหาร 1,322,930 1,133,300 1,033,680  
12 ค่าไตรจีวร 187,200 158,400 141,600  
13 ค่าของใช้ส่วนตัว 78,000 66,000 59,000  
14 ค่าพาหนะนักเรียน 544,000 793,092 683,700  
15 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา

ภาระค่าใช้จ่ายในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรงโควิด 19 

- 236,000 -  

16 ค่าสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 7,694 - -  
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17 รายได้ดอกเบี้ย 780.38 189.33 -  
18 เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ฯ 74,082 - -  

รวมรายรับ 4,573,136.38 4,522,987,33 3,856,888  
 1.2 รายจ่าย 
ตารางแสดงรายจ่ายงบประมาณ 2565  

รายการ เงินอุดหนุน เงินนอก
งบประมาณ 

งบบุคลากร   
1. ค่าตอบแทนพนักงานครู/เจ้าหน้าที่   

ตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนค่าตอบแทนพนักงานครู 1,062,000.00  
ตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานนักเรียน 294,000.00  

2. ค่าตอบแทนครูบาลี   
ตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูบาลี 120,000.00  

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง)   
ตั้งจ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานนักเรียน 35,700.00  
รวมงบบุคลากร 1,511,700.00  
งบด าเนินการ   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

โครงการส่งเสริมการบริหารการจัดการสถานศึกษา 8,500.00  
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 8,215.00  
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 24,500.00  
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 12,000.00  

รวมงบท่ีตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 53,215.00  
ตั้งจ่ายจากค่าใช้จ่ายรายรูปนักเรียน   
            ค่าไฟฟ้า 173,940.00  
            ค่าโทรศัพท์ 1,668.00  
            ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 31,932.00  
รวมงบท่ีตั้งจ่ายจากค่าใช้จ่ายรายรูปนักเรียน 207,540.00  
เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)   
ค่าภัตตาหาร 1,033,680.00  
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ค่าไตรจีวร 141,600.00  
ค่าของใช้ส่วนตัว 59,000.00  
ค่าหนังสือเรียน ม.ต้น 69,903.00  
ค่าหนังสือเรียน ม.ปลาย 45,510.00  
ค่าอุปกรณ์การเรียน ม.ต้น 34,020.00  
ค่าอุปกรณ์การเรียน ม.ปลาย 17,020.00  
ค่าพาหนะนักเรียน 683,700.00  
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์) 2,084,433,00  
รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 3,856,888,00  

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ท้ังสิ้น 
     จ านวน   3,856,888,00 บาท 
โดยแยกเป็น 

๑. งบบุคลากร   จ านวน  1,511,700.00 บาท 
๒. งบด าเนินงาน  จ านวน  2,345,188.00 บาท 
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โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
โครงการส่งเสริมการบริหารการจัดการสถานศึกษา 

 
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารการจัดการสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนือ่ง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ข้อที่ 1 ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : พระบัณฑิต  ปณฺฑิตพรหฺมว โส 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   : กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

 1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้น มีความมุ่งหมายที่จะจัดการ
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสั งคมได้อย่างมี
ความสุข โดยกระทรวงศึกษาธิการก าหนดเงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูปโดยยึดโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางในการตัดสินใจ  ให้บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้
ผู้ เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีค วามรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวาง ท าการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลการวิเคราะห์สถานศึกษาและผลการประเมินภายนอกรอบที่สามโรงเรียนพระปริยัติธรรม
พระเจ้าตนหลวงได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินประเด็นด้านบริหารการจัดการสถานศึกษา 
 สถานศึกษาต้องมีการติดตามการน าผลการประเมินจากการนิเทศโดยประเมินจากการสังเกต
การจัดการเรียนการสอนของครูประเมินแผนจัดการเรียนรู้แบบวัด แบบทดสอบความรู้ ไปใช้เป  ็น
ข้อมูลในการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ โดยการเสนอแนะข้อบกพร่องของครูแต่ละคนให้รับรู้รับทราบ
เพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งประสานงาน
ระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน องค์กรอ่ืน ๆ ให้มามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา และ
สนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อเกิดความสัมพันธ์
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ที่ดีต่อกันและมีติดตามผลการด าเนินงานของครูอย่างสม่ าเสมอและเป็นระบบครูผู้สอนทุกคนต้องมี
การวิเคราะห์หลักสูตรตามตัวชี้วัดชั้นปี ก าหนดสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้
สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดต้องท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือน าผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานตอบสนองผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงจึงจัดโครงการ
ส่งเสริมการบริหารการจัดการสถานศึกษา โดยประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมพัฒนา
ระบบคุณภาพการศึกษา 2. กิจกรรมนิเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4. กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา 
  ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองกระบวนการบริหารและการจัดการ เพ่ือให้สถานศึกษามีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง  และ
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา  
2.2 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
2.4 เพ่ือประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 คร ูบุคลากรเข้าร่วมการอบรมพัฒนา จ านวน 15 รปู/คน 
   3.1.2 คร ูบุคลากรได้รับการนเิทศ จ านวน 15 รปู/คน 
   3.1.3  ครู บุคลากรเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ชมุชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
จ านวน 15 รูป/คน 
   3.1.4 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การเข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมพระเจ้าตนหลวง 
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  3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 คร ูบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารการจัดการสถานศึกษา 
   3.2.2 คร ูบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3.2.3 คร ูบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง  
  3.2.4 มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 
4. กิจกรรม 
  4.1. กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา 
  4.2. กิจกรรมนิเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
  4.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 4.4 กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2564 

6. งบประมาณ  
  งบประมาณ จ านวน 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จ าแนกเป็น 

 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1 คณะสงฆ์ 
  7.2 คณะกรรมการสถานศึกษา 
  7.3 ฝ่ายวิชาการ 
  7.4 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  7.5 ครูทุกรูป/คน 
  7.6 นักเรียนทุกรูป 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
1 กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา 1,500 ภาคเรียนที่ 2 
2 กิจกรรมนิเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา - ปีการศึกษา 2564 
3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

สถานศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
2,000 ตุลาคม 2564 

4 กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา 5,000 มกราคม 2565 
รวม 8,500  
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  7.7 ผู้ปกครอง 
  7.8 ชุมชน 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

ครู บุคลากรเข้าร่วมการอบรม
พัฒนา จ านวน 15 รูป/คน 

- ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- ทดสอบก่อน/หลังอบรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- ใบลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- แบบทดสอบก่อน/หลังอบรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

คร ูบุคลากรได้รับการนิเทศ 
จ านวน 15 รูป/คน 

- การนิเทศครู บุคลากร 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบการนิเทศครู บุคลากร 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ครู บุคลากรเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษา ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้องจ านวน 15 รูป/คน 

- ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- ใบลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์
การเข้ารับการศึกษาต่อที่
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระ
เจ้าตนหลวง 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ/รูป
ถ่าย 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 
ครู บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารการจัดการ
สถานศึกษา 

- การทดสอบหลังอบรม 
- รายงานการอบรม 
 

- แบบวัดความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับในการบริหารการจัดการ
สถานศึกษา 
- แบบรายงานหลังการเข้ารับการ
อบรม 

ครู บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

- การนิเทศการสอน 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- แผนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

-แบบนิเทศการสอน 
- แบบบันทึกการส่งงานของครู 
บุคลากร 
 

ครู บุคลากรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

- การทดสอบหลังอบรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบวัดความรู้ความเข้าใจ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ/รูป
ถ่าย 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
มีนักเรียนให้ความสนใจเข้า
ศึกษาต่อที่โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมพระเจ้าตนหลวง 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ/รูป
ถ่าย 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 สถานศึกษามีระบบการบริหารการจัดการสถานศึกษา  
  9.2 ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  9.3 ครูและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 9.4 นักเรียนความสนใจในการเรียนตระหนักในการเรียนรู้และมีนักเรียนศึกษาต่อที่โรงเรียน
พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 

 
(พระบัณฑิต  ปณฺฑิตพรหฺมว โส)          (พระไพโรจน์   ปญฺญาวชิโร) 
  ผู้เสนอโครงการ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
    อนุมัต ิ   ไม่อนุมัติ เนื่องจาก……………………………………………………… 

 
               ลงชื่อ………………………..…………ผู้อนุมัติโครงการ 

(พระครูมหาพุทธาภิรักษ์) 
      ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง  

……../………../…….. 
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ข้อท่ี 2 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านสื่อนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
  มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวเมลาณี  บังคมเนตร 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ที่ว่าผู้เรียนทุกคน  มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัด การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน มีโอกาสได้ฝึกทักษะการคิด การแสดงออก การ
จัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาได้“วิธีการ
สอน”เป็นหัวใจของครู การสอนจะบรรลุผลตามจุดประสงค์ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถของผู้สอนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ทักษะ และเทคนิคการสอนเป็นส าคัญ กล่าวคือ 
ผู้สอนต้องมีความรู้ดี (ศาสตร์) และมีเทคนิคการสอนดี (ศิลป์) หมายความว่าผู้เป็นครูจะต้องรู้จัก
ศาสตร์การสอนและใช้ศิลป์การสอนซึ่งเป็นเทคนิคการสอนได้เป็นอย่างดี 
  จากผลการวิเคราะห์สถานศึกษา และข้อเสนอแนะจากผลการประเมินภายนอกรอบสาม สม
ศ. พอสรุปสาระส าคัญได้ว่า ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านการคิดวิเคราะห์อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 
และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้น ครูควรได้รับการส่งเสริม
เกี่ยวกับความรู้ในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสถานศึกษาควรมีการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น จัดให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านการคิด
วิเคราะห์ให้สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะกระบวนการคิด เช่น 
การสอนแบบโครงงาน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริง ได้เรียนรู้จากสื่อธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ให้ต่อเนื่อง 
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  ดังนั้นโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา             
2.กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน 3. กิจกรรมปฐมนิเทศ 4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพ่ือให้ครูผู้สอนได้จัด
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ท าการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เพ่ือผลลัพธ์สุดท้ายให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2.2 เพ่ือให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน รู้ถึง
เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน และสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  
 2.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนใหม่ ในกิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียน และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 2.4 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป และนักเรียนมีความ
ภูมิใจในตนเองและภูมิใจในสถาบัน มีความผูกพันต่อคณาจารย์ ต่อเพ่ือน และนักเรียนรุ่นพ่ีรุ่นน้อง    
3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ครมูีการผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ทุกรูป/คน 
   3.1.2 ครู บุคลากรมีการแนะแนวทางการศึกษา  
  3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
  3.1.4 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 สื่อนวัตกรรมมีประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชน 
   3.2.2 ผู้เรียนมีขวัญและก าลังใจ 
   3.2.3 ผู้เรียนมีการวางแผนอนาคตการเรียน  
4. กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา  
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  4.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน/ที่พักผู้เรียน  
 4.3 กิจกรรมปฐมนิเทศ  
 4.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีการศึกษา 2564 
6. งบประมาณ  
  งบประมาณ จ านวน  8,215 บาท (แปดพันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) จ าแนกเป็น 

 
7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1 คณะกรรมการสถานศึกษา 
  7.2 ผู้บริหาร 
  7.3 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  7.4 ครูทุกรูป/คน 
  7.5 นักเรียนทุกรูป 
  7.6 ผู้ปกครอง 
  7.7 ชุมชน 

 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 
ครูมีการผลิตสื่อนวัตกรรม
ทางการศึกษา ทุกรูป/คน 

- จ านวนสื่อ นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- ประเมินสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

- แบบบันทึกรายการสื่อ นวัตกรรม
ทางการศึกษา 
- แบบประเมินสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
1 กิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 5,000 กรกฎาคม 2564 

2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน/ที่พักผู้เรียน    - พฤศจิกายน 2564 

3 กิจกรรมปฐมนิเทศ - มิถุนายน 2564 

4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 3,215 มีนาคม 2565 
รวม 8,215  
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
ครู บุคลากรมีการเยี่ยมบ้าน/
ที่พักผู้เรียน ผู้เรียนทุกรูป/คน 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินกิจกรรม/รูปถ่าย 

กิจกรรมปฐมนิเทศ  - ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- ใบลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- แบบประเมินกิจกรรม/รูปถ่าย 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ - ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- ใบลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- แบบประเมินกิจกรรม/รูปถ่าย 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 
สื่อนวัตกรรมมีประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาและชุมชน 

- ประเมินสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

- แบบประเมินสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

ผู้เรียนมีขวัญและก าลังใจ - สัมภาษณ์ - แบบสัมภาษณ์ 
ผู้เรียนมีการวางแผนอนาคตการ
เรียน 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินกิจกรรม/รูปถ่าย 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
 9.2 ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน รู้ถึงเจตคติ
ของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียนมีความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน  
 9.3 นักเรียนใหม่ ได้รับรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนและมีความพร้อมในการเข้า
มาเรียนในโรงเรียนอย่างมีความสุข 

 
(นางสาวเมลานี  บังคมเนตร)                   (พระไพโรจน์   ปญฺญาวชิโร) 
       ผู้เสนอโครงการ                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
    อนุมัต ิ   ไม่อนุมัติ เนื่องจาก……………………………………………………… 

 
               ลงชื่อ………………………..…………ผู้อนุมัติโครงการ 

(พระครูมหาพุทธาภิรักษ์) 
      ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง  

……../………../…….. 
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
 

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ข้อท่ี 3 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมทีส่่งผลกระทบต่อผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นายโจโม  เครือฟ้าพิลาส 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   : กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มี
ค่าสูงสุดที่จะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก  
  จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ 
กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดย
อิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมี
ส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการและเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดัง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข”และมาตรา 22  ที่ว่า “การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ” 
  ด้วยสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 นั้น โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว คนในสังคมจึงมีพฤติกรรมในเรื่องความดีเสื่อมลง โดยเฉพาะนักเรียนที่จะเป็นก าลังส าคัญ ใน
อนาคตของประเทศชาติ ในด้านการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นปทัสถานอันดีงาม 
นอกจากนั้นสังคมยังให้ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบกับปัจจุบันมีโรคอุบัติใหม่ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงจึงเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว  
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  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานตอบสนองผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงจึงจัด โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนขึ้น ประกอบไปด้วย 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระเจ้า
ตนหลวง กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมประจ าปี กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน กิจกรรม
โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน 
และกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย และสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระเจ้าตนหลวง 
   3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมประจ าปี  
   3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู 
   3.1.4 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน 
   3.1.5 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ 
   3.1.6 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาภาคฤดูร้อน 
   3.1.7 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน 
   3.1.8 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปเข้าร่วมกจิกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
  3.2 เชิงคุณภาพ 

   - ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 
 

4. กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระเจ้าตนหลวง 
  4.2 กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมประจ าปี  



37 
 

  4.3 กิจกรรมไหว้ครู 
  4.4 กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน 
  4.5 กิจกรรมโรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ 
  4.6 กิจกรรมบรรพชาภาคฤดูร้อน 
  4.7 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน 
  4.8 กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีการศึกษา 2564 
6. งบประมาณ  
  งบประมาณ จ านวนบาท 12,000 (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) จ าแนกเป็น 

 
7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1 คณะสงฆ์ 
  7.2 คณะกรรมการสถานศึกษา 
  7.3 ฝ่ายวิชาการ 
  7.4 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  7.5 ครูทุกรูป/คน 
  7.6 นักเรียนทุกรูป 
  7.7 ผู้ปกครอง 
  7.8 ชุมชน 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
1 กิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระเจ้าตนหลวง - พฤษภาคม 2565 

2 กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมประจ าปี 2,000   ธันวาคม 2564 

3 กิจกรรมไหว้ครู - มิถุนายน 2564 

4 กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน - ปีการศึกษา 2564 

5 กิจกรรมโรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ 4,000 ปีการศึกษา 2564 

6 กิจกรรมบรรพชาภาคฤดูร้อน  เมษายน 2565 

7 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน 4,000 พฤศจิกายน 2564 

8 กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2,000 พฤศจิกายน 2564 

รวม 12,000  
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 
ผู้เรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปเข้าร่วม
กิจกรรมประเพณีสรงน้ าพระเจ้า
ตนหลวง 

- ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- ใบลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผู้เรียนร้อยละ 70 ขึน้ไปเข้าร่วม
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม
ประจ าปี 

- ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- ใบลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผู้เรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปเข้าร่วม
กิจกรรมไหว้ครู 

- ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- ใบลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผู้เรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปเข้าร่วม
กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน 

- ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- ใบลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผู้เรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปเข้าร่วม
กิ จ ก ร ร ม โ ร ง เ รี ย น ส ะ อ า ด
ปราศจากขยะ 

- ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- ใบลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผู้เรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปเข้าร่วม
กิจกรรมบรรพชาภาคฤดูร้อน 

- ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- ใบลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผู้เรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน 

- ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- ใบลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผู้เรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปเข้าร่วม
กิจกรรมป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

- ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- ใบลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 
ผู้ เ รี ย น มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย ยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย และสุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิตสังคม 

- ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
- ประเมินสรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
- แบบประเมินสรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  9.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  9.3 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  9.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี 

 
(นายโจโม   เครือฟ้าพิลาส)      (พระไพโรจน์   ปญฺญาวชิโร) 
       ผู้เสนอโครงการ             ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
    อนุมัต ิ   ไม่อนุมัติ เนื่องจาก……………………………………………………… 

 
               ลงชื่อ………………………..…………ผู้อนุมัติโครงการ 

(พระครูมหาพุทธาภิรักษ์) 
      ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง  

……../………../…….. 
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โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ข้อที่ 4 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ให้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : พระทวีศักดิ์  เทวสิริ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มี
ค่าสูงสุดที่จะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก  
  จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ 
กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดย
อิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมี
ส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการและเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ดัง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข”และมาตรา 22  ที่ว่า “การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ” 
  สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 นั้น โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ไม่แน่นอน องค์ความรู้ต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สถานศึกษาต้องมีการพัฒนา
ให้เท่าทันการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้ เรียน 
ประกอบกับการสร้างกิจกรรมที่ เสริมสร้างทักษะ กระบวนการการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
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วิจารณญาณของผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  ผลการวิเคราะห์สถานศึกษาและ ผลการประเมินภายนอกรอบที่สามโรงเรียนพระปริยัติธรรม
พระเจ้าตนหลวงที่ได้รับของเสนอแนะจากผู้ประเมินประเด็นด้านผลการจัดการศึกษา คือ ด้านผู้เรียน 
: ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านการคิดวิเคราะห์อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง ต้องได้รับการพัฒนาให้มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้พระปริยัติ ทั้ง 3 รายวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนส าหรับพระภิกษุ 
สามเณร ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนรู้ทั้งทางโลกและทั้งธรรมควบคู่กันไป จึงมีหน้าที่
เตรียมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานตอบสนองผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพและ   เกิดประสิทธิผล โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงจึงจัดโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนขึ้น ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กิจกรรมประกวดโคมลอยของนักเรียน กิจกรรมวันภาษาไทย และ
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพ่ือให้สถานศึกษา ครูผู้สอนได้ด าเนินการจัดการการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน คือ มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
  ทั้งนี้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม การรู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกและ
เป็นเยาวชนที่ดีของสังคม และด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ต่อไปได้อย่างมีความสุข 
 

2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 
  2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
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  2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
  2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  2.6 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.7 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 
  3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดโคมลอยของนักเรียน  
  3.1.4 ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย 
  3.1.5 ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับ ดี 
  3.2.2 ผู้เรียนมีคุณภาพด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม 
การรู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกและเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม และด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ต่อไปได้อย่างมีความสุข 
 

4. กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  4.2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
  4.3 กิจกรรมประกวดโคมลอยของนักเรียน 
  4.4 กิจกรรมวันภาษาไทย 
  3.5 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีการศกึษา 2564 
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6. งบประมาณ  
  งบประมาณ จ านวน  24,500 บาท  (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) จ าแนกเป็น 

 
7.หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1 คณะกรรมการสถานศึกษา 
  7.2 ผู้บริหาร 
  7.3 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  7.4 ครูทุกรูป/คน 
  7.5 นักเรียนทุกรูป 
  7.6 ผู้ปกครอง 
  7.7 ชุมชน 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 
สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

- ประเมินผลหลักสูตร
สถานศึกษา 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบประเมินผล
หลักสูตรสถานศึกษา 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

- วัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1,000   ธันวาคม 2564 

2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 

4,000  ธันวาคม 2564 

3 กิจกรรมประกวดโคมลอยของ
นักเรียน 

2,000 พฤศจิกายน 2564 

4 กิจกรรมวันภาษาไทย 5,000 กรกฎาคม 2564 

5 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 12,500 ธันวาคม 2564 

รวม 24,500  
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ผู้เรียนร้อยละ 70 เข้าร่วมกิจกรรมประกวด
โคมลอยของนักเรียน  

- ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- ใบลงทะเบียนร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ผู้เรียนร้อยละ 70 เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ภาษาไทย 

- ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- ใบลงทะเบียนร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ผู้เรียนร้อยละ 70 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

- ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- ใบลงทะเบียนร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 
ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตร
สถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับ ดี 

- ประเมินผลหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ในระดับดี 
- การประเมินผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

- แบบประเมินผล
หลักสูตรสถานศึกษา 
- แบบประเมินผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้เรียนมีคุณภาพด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม 
การรู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกและเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม 
และด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ต่อไปได้
อย่างมีความสุข 

- การประเมินผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

- แบบประเมินผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 
  9.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
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  9.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
  9.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  9.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  9.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  9.7 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 
       (พระทวีศักดิ์  เทวสิริ)         (พระไพโรจน์   ปญฺญาวชิโร) 
  ผู้เสนอโครงการ                ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
    อนุมัต ิ   ไม่อนุมัติ เนื่องจาก……………………………………………………… 

 
               ลงชื่อ………………………..…………ผู้อนุมัติโครงการ 

(พระครูมหาพุทธาภิรักษ์) 
      ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง  

……../………../…….. 
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ส่วนที่ 4  
การก ากับ ติดตาม ประเมนิและรายงาน 

 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา 
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่สถานศึกษา
สามารถตรวจสอบคุณภาพได้ตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่ งในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวงฯ เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี การด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ได้ตามแผนหรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ เพราะเหตุใด มีก ารสรุปผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ การติดตามตรวจสอบมีการให้ข้อสังเกต ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการต่อไป  
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการด าเนินงาน  ได้แก่ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์เพ่ือให้การบริหาร
จัดการคุณภาพมีประสิทธิภาพใช้วงจรการบริหารงานเชิงระบบหรือวงจรเดมม่ิง ( PDCA) เป็นเครื่องมือ
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 1. วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นองค์ประกอบแรกที่ส าคัญที่สุดการวาง
ระบบที่ดีจะ ต้องก าหนดขั้นตอนการท างานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและการบันทึก การท างาน
ทุกขั้นตอนเป็นปัจจุบัน ข้อมูลจากบันทึกนี้จะน าไปสู่การตรวจสอบประเมินตนเอง และให้ผู้อ่ืนตรวจสอบได้ 
เพราะข้อมูลที่ได้เป็นสารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของระบบย่อยหลายๆ 
ระบบย่อยเป็นคุณภาพรวมของสถานศึกษาท้ังหมด 
  1.1 แต่งตั้งบุคลากรติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  1.2 ชี้แจงแนวการด าเนินงานวัตถุประสงค์ขอบข่ายสาระส าคัญของการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
  1.3 จัดท าปฏิทินการติดตามคุณภาพการศึกษา 
  1.4 ทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  1.5 สรุปและก าหนดกรอบ/ประเด็นส าคัญของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  1.6 สร้างแบบเครื่องมือ แบบบันทึกในการติดตามคุณภาพการศึกษา 
 2. ด าเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ การปฏิบัติร่วมกันของบุคลากร
ที่ได้รับมอบหมายตามกระบวนการ วิธีการที่ก าหนดและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพ่ือให้
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพควรใช้แนวทางในการ
ด าเนินงาน ดังนี้  
 2.1 ก าหนดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพเป็นรายกิจกรรมครอบคลุมภารกิจของ
สถานศึกษา 
 2.2 สร้างความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่ครู
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 2.3 วางระบบการท างานและมอบหมายการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด าเนินการ
เป็นระยะ ๆ ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติ โดยก าหนดเรื่องและปฏิทินปฏิบัติการ 
 2.4 ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือกิจกรรมที่สถานศึกษา
ก าหนดขึ้นเป็น 
        ผู้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเองตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมทั้งด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงการด าเนินงานของตนเองให้เป็นไปตามแผน 
  2.5 ครูและบุคลากรรวบรวมร่องรอย หลักฐานการด าเนินงานและผลการตรวจสอบมา
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย 
 2.6 คณะท างานที่สถานศึกษาแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ รวบรวม ข้อมูล ร่องรอย 
หลักฐานการด าเนินงานทั้งหมดในภาพรวมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และจัดท ารายงานเสนอ 
         เพ่ือด าเนินการพัฒนาคุณภาพต่อไป 
 3. รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นการตรวจสอบ/ประเมินตนเอง
ร่วมกันหรือผลัดเปลี่ยนกันประเมินเพ่ือเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน มีความส าคัญและจ าเป็นใน
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สาระส าคัญของการรายงาน ประกอบด้วย 
  3.1 ระยะเวลาของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  3.2 ขอบเขตและวัตถุประสงค์ 
  3.3 วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  3.4 กิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจและกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง 
  3.5 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  4. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการเสนอแนะมาตรการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบ โดยน าผลการประเมินมาพัฒนา ประกอบด้วย 
  4.1 ระบุกิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ และประเด็นที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง 
  4.2 จัดท า บันทึกข้อเสนอแนะ 
  4.3 ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา 
  4.4 ตรวจสอบการด าเนินงานซ้ า เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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  5. การบริหารจัดการสถานศึกษาได้เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมโดยมีการร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติการให้ความอิสระแก่บุคลากรทุกระดับและทุกฝ่ายบริหารงานตามวงจรการ
ท างานแบบ PDCA คือ (Plan  Do Check Act) และการบริหารงานแบบ SBM (School Bass 
Managememt) ทุกกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินงานจะมีการก ากับติดตามประเมินการท างานเป็น
ระยะ จุดเริ่มต้นส าคัญที่สถานศึกษาใช้ในการบริหารงานคือการสร้างความตระหนักและส านึกที่ดีต่อ
การพัฒนาสถานศึกษาแก่บุคลากรผู้ร่วมงานทุกคนทุกฝ่ายในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
นอกจากเน้นนักเรียนเป็นส าคัญแล้ว สถานศึกษายังได้น าเอาทักษะชีวิตและการสอนแบบพุทธวิธีมา
ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนา และส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรและ
นักเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับนี้ 
 6. การติดตามประเมินผลสถานศึกษา จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรม ของแต่ละฝ่ายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่
ส าคัญ ดังนี้ 
  - แบบเป็นทางการมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลและสรุปรายงานการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ 
    โครงการ/งาน/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา 
  - แบบไม่เป็นทางการโดยถือว่าการติดตามและประเมินผลเป็นหน้าที่รับผิดชอบของครู
บุคลากรทุกรูป/คน 
    ทุกกลุ่มงานบริหารตามกรอบภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้ สถานศึกษายังมีการติดตามประเมินผลและการสรุปรายงานโครงการ /งาน/
กิจกรรมในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกจากสรุปรูปเล่มเป็นผลงานของตนเองแล้ว ยังต้องน ามาเสนอ
รายงานปัญหาอุปสรรคผลการด าเนินงานในแต่ละสัปดาห์และที่ประชุมครูบุคลากรของสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกเดือนโดย 
  - การก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  - การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา 
  - การรายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนา 
  - การเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
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