
   

 

   

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (ระยะ ๓ ปี) 

(ฉบับปรับปรงุ ๒๕๖๑) 

 
จัดท าโดย 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 

โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
สังกัดกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ 

 กองพุทธศาสนาศึกษาส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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ค าปรารภ 

 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเปูาหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ เน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็น

ระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติคือสถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึด

สภาพปัญหา ความต้องการ และให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการ

วางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษา

จะต้องมีการระดมสมองในการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่เป็นผู้

ให้บริการและสอดคล้องกับความปรารถนาของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับการรับบริการทางการศึกษา  

 ทั้งนีส้ถานศกึษาจะต้องมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาสถานศึกษา ได้แก่ ผู้แทนของครูผู้สอน ผู้แทนของกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนของ

ผูป้กครองผู้เรียน ผู้แทนขององค์การหน่วยงานและสถาบัน ตลอดจนสถานประกอบการต่างๆ ในชุมชน 

ให้เข้ามาร่วมคดิร่วมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อช่วยกันก าหนด 

วิสัยทัศน ์พันธกิจ เปูาหมาย เงื่อนไขและภาพแหง่ความส าเร็จซึ่งครอบคลุมภารกิจและความรับผิดชอบ

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ดังกล่าวจะต้องมุ่งเน้นกระบวนการสร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด ถือเป็น

แผนระยะยาวที่สถานศึกษาจะต้องใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ในการ

ก าหนดโครงการพัฒนาในแต่ละด้านที่ตรงกับความต้องการยกระดับคุณภาพของการศึกษาของ

สถานศกึษา 

 ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการอย่างมคีุณภาพและมีประสทิธิภาพชัดเจน เหมาะสม และ

ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งมีหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทาง

การศกึษาที่ส าคัญของสถานศกึษา สืบไป 

 
 
 

(พระเทพโกศล) 

  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
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ค าน า 
 

 กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ในราชกิจจา

นุเบกษา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔(๒) ว่า ให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้ก าหนดเปูาหมาย หลักการ เนื้อหา 

กระบวนการจัดท า และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาต้องค านึงและน าไปปฏิบัติ ภายใต้การส่งเสริม 

สนับสนุน และรว่มพัฒนาจากส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

เนื่องจากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู 

ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และเข้าใจในการบริหารและ

จัดการคุณภาพที่มีการแสดงเปูาหมาย ทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติเพื่อน าไปสู่ทิศทางที่

ต้องการโดยการขับเคลื่อนที่ยึดสถานศึกษาเป็นฐานด้วยความร่วมมือและความรับผิดชอบของบุคลากรภายใน

สถานศึกษาตลอดการก ากับดูแล ส่งเสรมิ สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นสถานศึกษาที่มีเปูาหมายในการมุ่งพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นพระภิกษุ

สามเณรให้เป็นผู้มีคุณธรรมมีความรู้ประพฤติตนตามพระธรรมวินัยเป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนา 

ตามวิสัยทัศน์สถานศึกษาที่ว่า“ มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมพัฒนา

บริหารการจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนเป็นศาสนทายาทที่ดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่

สูง” 

  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) ตามที่กฎกระทรวงก าหนด สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นแผน

ส าคัญที่มุ่งใช้วธิีการทางยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษา ระบบการบริหารจัดการ 

ระบบการบริการการศึกษาและระบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาร่วมกันอย่างมีเอกภาพ และการจัดท าคร้ังนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา หัวหน้าฝุาย ครูและบุคลากรในการจัดท าและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานเพื่อน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาการจัดการศึกษาเล่มนี้ จะอื้อประโยชน์ในการพัฒนางานของ

สถานศึกษา ครู และบุคลากรตลอดผู้ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเปูาประสงค์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล

สัมฤทธิ์แก่นักเรียนจึงขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจนส าเร็จลุล่วง

ด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 

 

(พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
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สารบัญ      

        หนา้ 

ค าปรารภ           ก 

ค าน า            ข 

สารบัญ           ค 
 

ส่วนที่ ๑ สถานศึกษาในภาพรวม        ๑

 ข้อมูลพืน้ฐาน          ๑ 

 ประวัติความเป็นมาของสถานศกึษา       ๒ 

 ข้อมูลดา้นการบริหาร         ๔ 

 โครงสรา้งการบริหารงานโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์     ๖ 

 ข้อมูลบุคลากร          ๗ 

 ข้อมูลนักเรียน          ๘ 

 สภาพความเป็นจรงิของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์     ๙ 

 ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งการเรียนรู้      ๙ 

ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร       ๑๐ 

 ผลงานที่ผา่นมารอบ ๔ ปี         ๑๓ 

ส่วนที่ ๒ทิศทางการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา       ๒๗ 

 วิสัยทัศน์สถานศึกษา         ๒๗ 
 พันธกิจสถานศกึษา         ๒๗

 เปูาหมายสถานศกึษา         ๒๗

  กลยุทธ์สถานศกึษา         ๒๗ 

  โครงการ/งาน/กิจกรรม ตามกลยุทธ์        ๒๘ 

ส่วนที่ ๓กลยทุธ์การพัฒนาคณุภาพสถานศึกษาและตัวชี้วดัความส าเร็จ    ๓๐

 วเิคราะห์ปัจจัยภายในสถานศกึษา        ๓๐ 

 วิเคราะหป์ัจจัยภายนอกสถานศกึษา       ๓๑ 

 การประเมนิศักยภาพทางยุทธศาสตร ์(SWOT Analysis) ผัง SWOT สภาพแวดล้อม ๓๓ 

ตารางแสดงการจัดท าพันธกิจ        ๓๔ 

ตารางแสดงการก าหนดเปูาหมาย       ๓๔ 

ตารางแสดงการก าหนดกลยุทธ์        ๓๔ 

ตารางแสดงการก าหนดตัวชีว้ัดความส าเร็จ      ๓๕ 

ตารางแสดงการก าหนดชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม ตามกลยุทธ์    ๓๙ 
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ส่วนที่ ๔ โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ๔๐ 

 โครงการ/งาน/กิจกรรม ตามกลยุทธ์ข้อที่ ๑      ๔๐ 

  โครงการ/งาน/กิจกรรม ตามกลยุทธ์ข้อที่ ๒      ๔๒ 

  โครงการ/งาน/กิจกรรม ตามกลยุทธ์ข้อที่ ๓      ๔๘ 

  โครงการ/งาน/กิจกรรม ตามกลยุทธ์ข้อที่ ๔      ๕๓ 

    

ส่วนที่ ๕ การก ากับ ตดิตาม ประเมนิ และรายงาน       ๕๕

  การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศกึษา     ๕๕ 

  ขั้นตอนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา      ๕๕ 

๑. วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา     ๕๕ 

  ๒. ด าเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา   ๕๕ 

  ๓. รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา    ๕๖ 

  ๔. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง       ๕๖ 

  ๕. การบริหารจัดการสถานศกึษา      ๕๗ 

  ๖. การตดิตามประเมินผลสถานศกึษา      ๕๗ 

ภาคผนวก            

 ค าสั่ง แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒        

 ประกาศ ใหใ้ช้แผนพัฒนาการจัดการศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒        

 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวธิีการประกันคุณภาพการศกึษา ๒๕๖๑ 
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ส่วนท่ี ๑ 

ภาพรวมสถานศกึษา 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ตั้งอยู่ วัดศรีโสดา (พระอารามหลวง) เลขที่ ๑๗หมู่ ๒

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

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

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

สังกัด     ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา ๓๔ 

เปิดสอนตั้งแตร่ะดับ  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ถึงระดับมัธยมศกึษาปีที่๖ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ตั้งอยู่ วัดศรีโสดา เลขที่ ๑๗ หมู่ ๒  ถนนศรีวิชัย  ต าบลสุเทพ  

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณหมู่บ้านน้ าตกห้วยแก้ว  เชิงดอยสุเทพ  บนเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน 

๒๕ตารางวา อาณาเขตของโรงเรียนมีดังนี้ 

ทิศเหนอื   ติดล าหว้ยน้ าขุน่  

ทิศใต้    ติดหมู่บ้านหว้ยแก้ว 

ทิศตะวันออก   ติดถนนขึน้ดอยสุเทพ (อนุสาวรยี์ครูบาศรวีิชัย)  

ทิศตะวันตก   ติดอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

 วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ก่อสร้างโดยครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาหรือครูบา

ศลีธรรม ได้รับการจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่นครเชียงใหม่ เพราะเป็นจุดลงจอบแรกของการขุดถนนขึ้น

ดอยสุเทพ โดยมีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้น ได้ลงจอบแรกเป็นปฐมฤกษ์ วันที่ ๙ 

พฤศจิกายน ๒๔๗๗ ระหว่างการสร้างถนน ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยได้สร้างวัดขึ้นควบคู่กันไป ๔ วัดโดย

ตั้งชื่อใหม้ีความหมายเกี่ยวโยงถึงขัน้คุณภาพที่ผู้ปฏิบัติธรรมพึงบรรลุได้คือมรรค ผล นิพพาน เทียบพระ

อริยบุคคลในพระพุทธศาสนา ๔ ช้ัน วัดแรกที่สร้างคือ  วัดโสดาบัน ต่อไปอีก ๔ กิโลเมตรสร้างวัด

สกิทาคามี ถัดไปอีกเรียก วัดอนาคามี ล าดับสุดท้ายบนยอดดอยสร้างอีกวัดเรียก วัดอรหันต์  วัด

โสดาบัน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดศรีโสดา ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานว่าเปลี่ยนสมัยใดน่าจะอยู่ช่วง พ.ศ.

๒๔๘๔-๒๕๐๙ สมัย ครูบาเสาร์ นารโท เป็นเจ้าอาวาส สาเหตุที่เติมค าว่า ศรี สันนิษฐานว่ามาจากชื่อ 

ครูบาเจ้าศรวีิชัย เพื่อเป็นอนุสรณ์ ยกย่องเชิดชู ร าลึกคุณูปการที่ท่านสร้างวัด 

 วัดศรีโสดา ได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ยก ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ช้ันตรี ชนิดสามัญ 

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 

(เล่มที่ ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง หนา้ ๓๙๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ) 
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ประวัติโรงเรยีน 

วัดศรีโสดา  เป็นที่ตั้งส านักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค  เพื่อการ

เผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร การจัดการศึกษาแต่เดิมด าเนินการ ณ วัดเบญจมบพิตร 

กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๘เป็นต้นมา  ถือก าเนิดจากโครงการพระธรรมจาริก  โดยภายหลัง

จากการที่เยาวชนชาวเขา ๑๒คน ขอบรรพชาเป็นสามเณรและศึกษาภาษาไทยที่วัดเบญจมบพิตร  

ส าหรับเป็นแนวทางการศึกษาพระปริยัติธรรม  ผลจากการรื้อฟื้ นภาษาไทยท าให้สามเณรชาวเขา 

สามารถสอบได้นักธรรมช้ันตรี ,โท,เอก  ในเวลาตอ่มา วันที่๓๐พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๓พระธรรมกิตติ

โสภณ (สุวรรณ   สุวณฺณโชโต , ป.ธ.๗  ต่อมา คือ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์)  พร้อมด้วยข้าราชการ  

กรมประชาสงเคราะห์  ได้ท าบุญทอดกฐินและเปิดปูาย  “ศูนย์อบรมพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุ

สามเณรชาวเขา”  เพื่อเป็นศูนย์ด าเนินงานด้านการศึกษา  เผยแผ่ พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขา มีพระครู

สิรธิรรมจารี  เจา้อาวาสวัดศรโีสดา รับสนองนโยบายตามวัตถุประสงค์ 

 พุทธศักราช  ๒๕๑๔จัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่(ชาวเขา)วัดศรีโสดา ในขณะนั้น  หลักสูตรการศึกษา

นอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จัดการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับใช้ประกอบการศึกษาพระ

ปริยัติธรรมแผนกธรรม  ต่อมาเปิดสอนช้ันบาลีไวยากรณ์ ถึงป .ธ.๓ที่วัดช่างเคี่ยน  ใช้ครูสอนจากวัด

เบญจมบพิตร ผู้ที่สอบผ่านและต้องการศึกษาช้ันที่สูงขึ้น  ให้ไปศึกษาต่อที่วัดเบญจมบพิตรและวัด

ปากน้ า   กรุงเทพฯ   ปรากฏว่าท าใหเ้ยาวชนชาวเขานยิมเข้ามาบวชเรียนจ านวนมาก 

พุทธศักราช ๒๕๓๒เปิดท าการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ต่อมา

กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตจัดตั้ง“โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์”  วันที่ ๑ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ด าเนินการแบบศึกษาสงเคราะห ์  

ประเภทอยู่ประจ า  สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ปีแรกเปิดรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๑จ านวน  ๕๙รูป  ท าให้เยาวชนชาวเขานยิมเข้ามาบวชเรียนจ านวนมาก  จน

ต้องขยายและได้รับอนุญาต จัดการเรียนการสอนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  วันที่ ๑ มิถุนายน 

พ.ศ.๒๕๓๕ ตามหนังสือที่ ศธ.(ศน.) ๐๔๐๔/๖๑๔๐โดยมีนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๔รุ่นแรกจ านวน ๗

รูป  

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  มีลักษณะเฉพาะ คือรับเด็ก เยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง

การศึกษาซึ่งเป็นกุลบุตรชาวไทยภูเขา  เช่น  กะเหรี่ยง  แม้ว  เย้า  มูเซอ อีก้อ ลีซอ ถิ่น ขมุ เป็นต้น ที่

อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงในพื้นที่ ๑๗จังหวัดภาคเหนือ  ภาคกลางบางส่วน   ตามโครงการพระธรรมจาริก  

สนับสนุนส่งเสริม  เยาวชนชาวเขา ให้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรม  ด าเนินการแบบศึกษาสงเคราะห ์

ไม่เสียค่าเล่าเรียน มุ่งผลิตนักเรียน ให้มีความรู้  ความสามารถ  คุณธรรมจริยธรรม สมณสัญญา สู่

คุณภาพชวีิตที่ดี เป็นศาสนทายาทที่สามารถสืบทอด เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารบนพื้นที่สูง  

ตามโครงการพระธรรมจาริกได้  
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โดยมีผู้อ านวยการท าหน้าที่บริหารโรงเรียนดังต่อไปน้ี 

๑. พระครูพิพธิธรรมพิจารย์   เป็นอาจารย์ใหญ่  (ปีการศึกษา ๒๕๓๓-๒๕๓๖) 

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

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

๒๕๕๒) 

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

* ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  

  

ค าขวัญโรงเรียน 

การศกึษาดี  มีระเบียบวินัย  ใจยึดมั่นคุณธรรม  น าพัฒนาสังคม  นยิมประชาธิปไตย 

 

ปรัชญาของโรงเรยีน 

“จรถภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺปายะ  ฯเปฯ  เทเสถภิกฺขเวธมฺม ”  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไป  จงแสดงธรรม  เพื่อประโยชน์  ความสุขแก่ชนหมู่

มาก  เพื่ออนุเคราะหช์าวโลกเถิด 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

“ มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาบริหารการจัด

การศกึษาจัดการเรยีนการสอนเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ มีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้นักเรียนเป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง” 

พันธกิจ (MISSION) 

๑. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง 

๒. สง่เสริมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศกึษาอย่างมสี่วนร่วม 

๓. สง่เสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๔. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) 

๑. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง 

๒. สง่เสริมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศกึษาอย่างมสี่วนร่วม 

๒.๑ด้านครู/บุคลากร 

๒.๒ด้านการบริหารสถานศึกษาอย่างมสี่วนรว่ม 

๓. สง่เสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๓.๑ ผูเ้รียนมีความใฝุเรียน และแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
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๓.๒ ผูเ้รียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห ์สังเคราะห์ 

๓.๓ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๓.๔ ผูเ้รียนมีทักษะและกระบวนการท างาน 

๔. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ข้อ๑. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง 

กลยุทธ์ข้อ ๒.ส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษาอย่างมีส่วนรว่ม 

กลยุทธ์ข้อ๓.ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ข้อ ๔.จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

ข้อมูลด้านการบรหิาร 

ชื่อ-สกุลผู้จัดการ พระวิมลมุนี (พระมหานนทพันธ์  ปภสฺสโร)ต าแหน่ง ผู้จัดการวุฒิการศึกษา

น.ธ. เอก , ปธ.๕ , ปว.ค. , พธ.บ , ศษ.ม.ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่๔มิถุนายน๒๕๕๒จนถึง

ปัจจุบัน 
 

ชื่อ-สกุลผู้อ านวยการพระครธูวัชชัยสังฆพิทักษ์ ( พระธงชัย ปุญฺญชโย, น่วมบุญลือ) 

ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการวุฒกิารศึกษาน.ธ. เอก , ศษ.บ , กศ.ม.ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่

๔มิถุนายน  ๒๕๕๒จนถึงปัจจุบันรองผู้อ านวยการ ๓รูป/คน 

 

คณะกรรมการบริหาร 

๑. พระครูประกาศธรรมานุยุต  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการอายุ ๖๓ปีวัน/เดือน/ปีเกิด๒๗    

ธันวาคม  ๒๔๙๘    สัญชาต ิ ไทย เชื้อชาติ   ไทย  วุฒิการศึกษาน.ธ.เอก , พธ.บ.,กศ.ม. 

วิชาเอกบริหารการศึกษา สังกัดวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต าบลสุเทพอ าเภอเมืองเชียงใหม่   

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

สังฆาธิการ) ผูช่้วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 

๒. พระปลัดเสาร์ค า สุภภาโสต าแหน่ง รองผูอ้ านวยการฝาุยบริหารบุคคล อายุ    ๓๔   ปีวัน/

เดือน/ปีเกิด๗ มกราคม๒๕๒๗สัญชาติไทย เชื้อชาติ   ไทย  วุฒิการศึกษาน.ธ.เอก, ศน.บ. 

วิชาเอกการบริหารการศึกษา สังกัดวัดศรีโสดา พระอารามหลวงต าบลสุเทพอ าเภอเชียงใหม่

จังหวัด เชียงใหม ่   ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี)๑๗ กันยายน ๒๕๕๖จากโรงเรยีนสมเด็จ
พระพุทธชินวงศ์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ต าแหน่ง (พระสังฆาธิการ) ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสพระอารามหลวง 



แผนพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเดจ็พระพทุธชนิวงศ ์พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ (ฉบบัปรบัปรุง ๒๕๖๑)  ๕ 

 

   

๓. พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโมต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝุายบริหารวิชาการ อายุ    ๓๕   

ปีวัน/เดือน/ปีเกิด๑๖มีนาคม๒๕๒๖สัญชาติไทย เชื้อชาติ   ไทย  วุฒิการศึกษาน.ธ.เอก, พธ.บ. 

วิชาเอกการสอนสังคมศึกษาสังกัดวัดศรีโสดา พระอารามหลวง    ต าบลสุเทพอ าเภอเมือง

เชยีงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่    ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี)๑๗กันยายน๒๕๕๖จาก
โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่  
๔. ผูช่้วยผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ  พระมหาสมพงษ์สมว โส   ต าแหน่ง   ผู้ช่วยผูอ้ านวยการ 

อายุ  ๒๘    ปีวัน/เดือน/ปีเกิด  ๑ มกราคม ๒๕๓๓   สัญชาติ      ไทย                                     

เชื้อชาต ิ  ไทย      วุฒิการศกึษา    ปธ.๕  น.ธ.เอก,พธ.บ. วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ                                                         

สังกัดวัด ศรีโสดา พระอารามหลวง    ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่   จังหวัด เชียงใหม่ 

ได้รับการแตง่ตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี)   ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๘           

จากโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์อ าเภอเมืองเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเดจ็พระพทุธชนิวงศ ์พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ (ฉบบัปรบัปรุง ๒๕๖๑)  ๖ 

 

   

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พระครูธวัชชยัสังฆพิทักษ ์

ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารบุคคล 

พระเทพโกศล 

ผู้รับใบอนุญาต 

-งานแผนงานบริหารวชิาการ 
- งานบริหารหลักสูตร 
- งานพัฒนาการเรียนการสอน 
- งานทะเบียน  วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา 

- งานห้องสมุดแหล่งการเรียนรู ้
- งานเลขานุการคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและงาน

วชิาการสถานศึกษา 

-  งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- งานบริการสารสนเทศวชิาการ 
- งานนิเทศ  งานติดตามประเมินผล

วชิาการ 
- งานมาตรฐานด้านผลผลิตทุกตัวบ่งช้ี 

-  งานประกันคุณภาพ มาตรฐานด้าน

กระบวนการและปัจจัยทุกตัวบ่งชี ้

- งานจัดท าส ามะโนนักเรียน 
- งานการรับและโอนย้ายนักเรียน 
- งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 

-งานแผนงานบริหารทั่วไป 

- งานโภชนาการ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
- งานกรรมการและกจิกรรมพัฒนา

นักเรียน 

- งานประจ าชั้นเรียน 
- งานสหกรณ์นักเรียน 
- งานศาสนพธิี  ศาสนปฏิบัติ 
- งานบริการสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ ์
- งานติดตาม ประเมินผลบริหาร

ทั่วไป 

- สวัสดิการนักเรียน 

- งานคณะกรรมการนักเรียน 
- งานชุมชนสัมพันธ์ 

- งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานแผนงานบริหารงบประมาณ 
- งานจัดท า  จัดสรรงบประมาณ 
- งานสารบรรณ 
- งานการเงนิการบัญช ี
- งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
- งานบริการสารสนเทศงบประมาณ 
- งานติดตามประเมินผลงบประมาณ 
-  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

- งานพัสดุครุภัณฑ์และสินทรัพย์ 
- งานกองทุนสวัสดิการ 
- งานประกันสังคม 
- งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  งานแผนงานบริหารบุคคล 
-  งานสรรหา บรรจุ  แต่งต้ัง 
-  งานสร้างเสริมและรักษาวนัิย 
-  งานพัฒนาบุคลากร 
-  งานอนามัยและปฐมพยาบาล 
-  งานบริการสารสนเทศบุคลากร 
-  งานติดตามประเมินผลบุคลากร 
- งานยานพาหนะและบ ารุงรักษา 
- งานอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง 
- งานการประชุม  สัมมนา 
- งานสวัสดิการทั่วไป 
- งานแนะแนวการศึกษา 

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระวิมลมุนี 

ผู้จัดการ 

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรและงานวิชาการ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่าบริหารงบประมาณ 



แผนพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเดจ็พระพทุธชนิวงศ ์พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ (ฉบบัปรบัปรุง ๒๕๖๑)  ๗ 

 

   

ข้อมูลผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ที ่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง วัน /เดือน/ป ี

ที่แต่งต้ัง ทางโลก ทางธรรม 
๑ พระเทพโกศล ๘๓ M.A. ป.ธ.๖ ประวัติศาสตร์และโบราณคด ี ผู้รับใบอนุญาต ๑ ต.ค. ๓๓ 
๒ พระวิมลมุน ี ๕๒ ศษ.ม. ป.ธ.๕ บริหารอาชีวศึกษา ผู้จัดการ ๑๖ ส.ค. ๓๖ 
๓ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ ์ ๕๒ กศ.ม. น.ธ.เอก บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ ๑๖ พ.ค. ๓๓ 
๔ พระครูประกาศธรรมานุยุต ๖๓ กศ.ม. น.ธ.เอก บริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการ ๑๖ ส.ค. ๓๖ 
๕ พระปลดัเสาร์ค า สุภภาโส ๓๔ ศน.บ. น.ธ. เอก บริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการ ก าลังด าเนินการ 
๖ พระสมุห์ติวานท์ วิริธมโฺม ๓๕ พธ.บ. น.ธ. เอก การสอนสังคมศึกษา รองผู้อ านวยการ ก าลังด าเนินการ 

 
ข้อมูลครูและบุคลากร/ครูประจ า 

ที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวชิาเอก ต าแหน่ง วัน /เดือน/ป ี
ที่แต่งตั้ง ทางโลก ทางธรรม 

๑ พระสุรินทร์สุธีโร ๓๙ ค.บ. น.ธ. เอก การศึกษานอกระบบ ครู ๑๒ พ.ค. ๔๗ 
๒ พระทนงวุฒิอชิโต ๕๕ ศศ.บ. น.ธ. เอก ภาษาอังกฤษ ครู ๑  พ.ย. ๔๒ 
๓ นางสาวหฤทยั มงคลเจริญสิน ๒๖ ค.บ. - คณิตศาสตร์ ครู ๑ ก.พ. ๖๐ 
๔ นายฐาปนา ภัทรเมธีนนท ์ ๔๑ ศศ.บ. นธ.เอก วิทยาศาสตร์(การสอนมัธยม) ครู ๑ต.ค.๕๘ 
๕ นายเดชาเมธวีัฒนากุล ๔๖ ศษ.ม. น.ธ. เอก บริหารการศึกษา ครู ๒๐ พ.ย.๓๙ 
๖ นางทิพวิมลวรรณชัย ๔๖ ศษ.ม. ธ.ศ.โท การสอนภาษาไทย ครู ๑๒ มี.ค.๔๗ 
๗ น.ส.พิมพิไลย์ปาละกวงศ์ณอยุธยา ๕๓ ค.บ. ธ.ศ.ตรี อุตสหกรรมศิลป์ ครู ๑๒ มี.ค.๔๗ 
๘ นางสาวลัดดา แซ่ฒ่า ๒๖ ค.บ. - วิทยาศาสตร์ ครู ๑ต.ค. ๕๙ 
๙ นางสาวศิริพรร่มต้นนุ่น ๔๔ ค.บ. ธ.ศ.โท ภาษาไทย ครู ๑๒ มี.ค.๔๗ 

๑๐ นายนพรัตน์  บุญตัน ๓๐ พธ.บ. น.ธ. เอก การสอนพระพุทธศาสนา ครู ก าลังด าเนินการ 
๑๑ พระมนตรี  ปุญฺญกุสโล ๓๔ พธ.บ. น.ธ. เอก การสอนพระพุทธศาสนา ครู ๑๗ ก.ย.๕๖ 
๑๒ นางสาวสิริกรสามะบุตร ๓๗ ศป.บ. ธ.ศ.ตรี พัฒนาชุมชนฯ ครู ๑ พ.ค.๔๗(รร.) 
๑๓ นายบุญเลิศ  ตระกูลรุ่งอ าไพ ๓๕ พธ.บ. น.ธ. เอก สังคมสงเคราะห์ ครู ๑๙ พ.ค.๔๘(รร.) 
๑๔ นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต ๓๐ วท.บ. - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ครู ๙ พ.ค.๕๔ 
๑๕ นายสุรชัย   เมฆสวรรค์บ ารุง ๒๙ พธ.บ น.ธ.เอก การสอนพระพุทธศาสนา ครู ก าลังด าเนินการ 
๑๖ พระสันติ สนฺติจิตฺโต ๒๖ รป.บ. น.ธ.เอก รัฐประสาศานศาสร์ ครู ๒๘ มิ.ย. ๕๗ 
๑๗ พระวันชัย ชยชโย ๒๕ รป.บ น.ธ.เอก รัฐประสาศานศาสร์ ครู ๒๗ พ.ค. ๕๗ 
๑๘ พระอนุชิต อธิปญฺโญ ๒๗ พธ.บ. น.ธ.เอก, พุทธปรัชญา ครู ก าลังด าเนินการ 
๑๙ พระสุชาติ สุชาตธฺโม ๒๔ พธ.บ. น.ธ.เอก ภาษาอังกฤษ ครู ก าลังด าเนินการ 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๖  รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ  ๓๐.๐๐ 
จ านวนครูที่สอนวิชาไม่ตรงเอก  ๑๔  รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๐.๐๐ 

เจ้าหน้าที่   
ที ่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อาย ุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
๑ นายเจษฎาภรณ์ทาค าวงศ ์ ๖๐ นธ.เอก,พธ.บ.,ค.บ. งานห้องสมุด/แหล่งการเรียนรู ้
๒ พระสุพอเลิศ สภุคฺโค ๒๓ น.ธ.เอก,ม.๖ เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย/ปฐมพยาบาล 
๓ พระณรงคศ์ักดิ์ ปันส ี ๒๓ น.ธ.เอก,ม.๖ เจ้าหน้าท่ี งานปกครอง และกิจกรรม 
๔ พระวีระชาติ หงส์กนกรัตน ์ ๒๓ น.ธ.เอก,ม.๖ เจ้าหน้าท่ี ห้องงานธุรการ 
๕ พระสมบูรณ์  สมฺปณฺุโณ ๒๔ นธ.โท,พธ.บ. เจ้าหน้าท่ีกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
๖ นายสุวิทย์  สกลุนิต ิ ๓๒ นธ.โท ม.๖ พนักงานขับรถ 
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ครูสอนภาษาบาลี 
ที ่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อาย ุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง วัน /เดือน/ป ี

ที่แต่งต้ัง ทางโลก ทางธรรม 
๑ พระมหาสมพงษ์สมว โส ๒๘ พธ.บ. ป.ธ. ๕ ภาษาอังกฤษ คร ู ๒๓ ม.ค. ๕๘(รร.) 

 
ครูสอนพิเศษ 

ที ่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อาย ุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
๑ พระครูใบฎีกาสุวรรณ เตชวโร ๓๘ พธ.บ/รป.บ./นธ.เอก ครูสอนวิชาพระธรรมจาริกศึกษา 
๒ นายภูชิสส์ไชย์ บงกชผ่องอ าไพ ๔๑ พธ.บ.,ปธ.๓,นธ.เอก ครูสอนภาษาบาล ี
๓ นายสาธิต  ชนะวรรณชน ๓๐ ม.๓,นธ.เอก,ปธ.๕ ครูสอนภาษาบาล ี

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

ข้อมูลจ านวนนักเรยีนปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 
 

ระดับช้ัน 
ปีการศึกษา  

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ รวม 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ ๑๒๔ ๙๓ ๙๘ ๘๖ ๑๑๒ ๕๑๓ 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๒ ๘๑ ๑๒๑ ๘๐ ๑๐๒ ๙๔ ๔๗๘ 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ ๖๐ ๗๑ ๑๐๖ ๖๐ ๗๓ ๓๗๐ 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ ๕๓ ๔๘ ๕๘ ๕๑ ๕๒ ๒๖๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๔ ๔๗ ๓๖ ๓๕ ๕๐ ๒๑๒ 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ ๕๙ ๖๐ ๓๑ ๓๗ ๓๓ ๒๒๐ 

รวม ๔๒๑ ๔๔๐ ๔๐๙ ๓๗๑ ๔๑๔ ๒,๐๕๕ 
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สภาพความเป็นจรงิของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

จุดแข็ง 

๑.เป็นสถานศึกษาของโครงการพระธรรมจาริก รับเยาวชนชาวเขาบวชเรียนด ารงตนในสมณ

เพศฝึกอบรมให้ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ  เน้นหนักกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณี กลุ่มชาติพันธ์อย่างเหมาะสมกับสมณภาวะ 

 ๒.ด าเนินการแบบศกึษาสงเคราะห ์ ลักษณะกิจนอนอยู่ประจ า สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

ท าวัตรสวดมนต์รว่มกันได้และไม่เสียค่าใชจ้า่ยแต่ประการใด 

 ๓.ได้รับทุนการศึกษา และศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ณ  

อาศรมพระธรรมจาริกบนพืน้ที่สูง  ตามโครงการพระธรรมจาริกได้ 

 ๔.สถานที่ตั้ง  เหมาะสม  สะดวก  ไม่ห่างไกลจากแหล่งความเจรญิด้านต่างๆ 

 

จุดอ่อน 

๑.นักเรียนมาจากครอบครัวฐานะยากจน  ไม่มีทุนทรัพย์บ ารุงการเรียนการสอน 

 ๒.นักเรียนเคยชินกับวัฒนธรรมตามกลุ่มชาติพันธ์ ขาดความกระตือรือร้น 

๓.บุคลากรขาดการบ ารุงขวัญ  ก าลังใจ  สวัสดิการจึงของแรงจูงใจพัฒนากระบวนการ วิธีการ

ท างาน 

๔.ผู้ปกครองอยู่ในถิ่นทุรกันดาร  การประชาสัมพันธ์มคีวามยากล าบาก ไม่ทันสถานการณ ์

๕.งบประมาณได้รับจ านวนจ ากัด  ด้วยเหตุที่ใช้เกณฑ์เดียวกับโรงเรียนทั่วไป  จึงไม่เพียงพอต่อ

การบริหารการศึกษา  เพราะน าไปใช้เกี่ยวกับความจ าเป็นขั้นพื้นฐานเป็นส่วนมาก 

 

๕. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  

 ๑.อาคารเรียนใช้อาคาร สว.สมเด็จพระบรมราชชนนี  เป็นสถานที่เรียน เป็นอาคารตึก ๔ช้ัน ๑ 

หลังและอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอาคาร ๔ ช้ัน จ านวนห้องทั้งหมด 

๑๗หอ้ง  แยกเป็น 

หอ้งผู้บริหาร   จ านวน   ๑ หอ้ง 

หอ้งวิชาการ   จ านวน   ๑ หอ้ง 

หอ้งธุรการ/ห้องพักครู จ านวน  ๑ หอ้ง 

หอ้งประชุม   จ านวน  ๔ หอ้ง 

หอ้งเรียนนักเรียน  จ านวน ๑๕ หอ้งเรียน    ประกอบด้วย 

 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่๑ จ านวน  ๓ หอ้ง 

 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่๒ จ านวน   ๓ หอ้ง 

 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่๓ จ านวน  ๓ หอ้ง 
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 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๔ จ านวน ๒ หอ้ง 

 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๕ จ านวน ๒ หอ้ง 

 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๖ จ านวน ๒ หอ้ง 

หอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน ๑ หอ้ง 

หอ้งโสตศึกษา   จ านวน ๑ หอ้ง 

หอ้งกิจกรรม/บริหารทั่วไป  จ านวน ๑ หอ้ง 

หอ้งสมุนไพร    จ านวน ๑ หอ้ง 

หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน ๑ หอ้ง 

หอ้งราชวิมลเมธี(บรรยายสรุป) จ านวน  ๑ หอ้ง 

หอ้งสมุดดุสิตตานนท์   จ านวน  ๑ หอ้ง 

 

ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 

ข้อมูลงบประมาณงบประมาณ (รับ-จ่าย)ปี ๒๕๖๑ 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

๑. เงินอุดหนุนรายหัว 
      ๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๗๔ รูป 
      ๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ๘๖ รูป 
      ๑.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๕๙ รูป 

 
 

๑,๑๘๖,๖๘๐ 

 

     ๑.๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๕๐ รูป 
     ๑.๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๓๕ รูป 
     ๑.๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๓๗ รูป 

 
๑,๒๖๘,๕๒๐ 

 

๒. เงินอุดหนุนอ่ืนๆ 
    ๒.๑ ค่ากิจกรรพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น 
    ๒.๒ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย 
    ๒.๓ ค่าตอบแทนครูสอนบาลี ๑ รูป 
๒.๔ ค่าตอบแทนครูประจ า 
    ๒.๕ ค่าภัตตาหาร  
    ๒.๖ ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ผ้าไตรจีวร) 
    ๒.๗ ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว 
    ๒.๘ ค่าหนังสือเรียน ม.ต้น 
    ๒.๙ ค่าหนังสือเรียน ม.ปลาย 
    ๒.๑๐ ค่าอุปกรณ์การเรียน ม.ต้น 
    ๒.๑๑ ค่าอุปกรณ์การเรียน ม.ปลาย 

 
๑๕๐,๐๔๐ 
๑๖๑,๙๗๕ 
๑๒๐,๐๐๐ 

๓,๐๖๙,๐๐๐ 
๒,๙๘๗,๑๖๐ 
๔๐๙,๒๐๐ 
๑๗๐,๕๐๐ 
๑๘๘,๙๙๗ 
๑๕๐,๐๖๐ 
๙๑,๙๘๐ 
๕๖,๑๒๐ 

 
 
 
 

รวม ๑๐,๐๑๐,๒๓๒   
รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๐,๐๑๐,๒๓๒ บาท(สิบล้านหนึ่งหมื่นสองร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) 
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ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 

 คอมพิวเตอร์  มีจ านวนทั้งหมด    ๔๙ เครื่อง 

ใช้เพื่อการเรียนการสอน     ๓๓ เครื่อง 

ใช้สบืค้นขอ้มูลทางอนิเตอร์เน็ต ๔๙ เครื่อง 

ใช้ในงานบริหาร   ๑๔ เครื่อง  

 

ปริมาณสื่อ/เทคโนโลยี 

ที่ ชนิดสื่อ/เทคโนโลยี แหล่งของสื่อ/เทคโนโลยี จ านวนสื่อ/เทคโนโลยี 

๑ คอมพิวเตอร์ หอ้งวิชาการ ห้องธุรการ ห้องผู้บริการ ห้องกิจกรรม   ๑๒ เครื่อง 

๒ เครื่องรับสัญญาดาวเทียม  ๑ เครื่อง 

๓ โทรทัศน์ส ี หอ้งผู้บริหาร  ห้องธุรการ  หอ้งปกครอง ๓ เครื่อง 

๔ เครื่องเล่น VCD หอ้งศูนย์ฝกึประสบการณ์อเนกประสงค์ ๒ เครื่อง 

๕ เครื่องฉายข้ามศรีษะ หอ้งปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ๒ เครื่อง 

๖ เครื่องฉายสไลด์ หอ้งปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ - เครื่อง 

๗ กล้องจุลทรรศ์ หอ้งปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ๑ เครื่อง 

๘ ภาพประกอบการศกึษา หอ้งปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ - ชุด 

๙ โทรศัพท์/โทรสาร หอ้งผู้บริหาร ๓ เครื่อง 

๑๐ ระบบอินเตอรเ์น็ต หอ้งอนิเตอร์เน็ตสถานศกึษา 

หอ้งอนิเตอร์เน็ตห้องวิชาการ  

หอ้งพักครูหอ้งกิจกรรม 

๓๓ 

๓ 

๙ 

เครื่อง 

เครื่อง 

เครื่อง 

๑๑ -หอ้งสมุดและแหล่ง

เรียนรู ้

- หอ้งโสตทัศนศึกษา 

- เครื่องโปรเจ็กเตอร์ 

  

๑ 

๑๕ 
๒ 

 

เครื่อง

เครื่อง 

เครื่อง 
 

พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ วิหารครูบาศรีวิชัย วิหารอนุกูล วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

บริเวณหนา้อาคารเรยีน 

 

 

 

 

 



แผนพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเดจ็พระพทุธชนิวงศ ์พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ (ฉบบัปรบัปรุง ๒๕๖๑)  ๑๒ 

 

   

แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แหลง่เรียนรูภ้ายในโรงเรียน (นอกจากหอ้งสมุด) และแหลง่เรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ป ี

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรยีน 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ป ี
ชื่อแหล่งเรียนรู ้ ชื่อแหล่งเรียนรู ้

๑. หอ้งชาติพันธุ์ศกึษา ตลอดปี ๑. สวนสมุนไพรสมเด็จ ๕ 

๒. โบสถ์ , วหิาร ตลอดปี ๒. สวนสัตว์เชยีงใหม่ ๓ 

๓. หอ้งบรรยายสรุป ๒๐ ๓. เชยีงใหม่ไนท์ซาฟารี ๒ 

๔. หอ้งคอมพิวเตอร ์ ตลอดปี ๔. อุทยานแหง่ชาติสุเทพ-ปุย ๑ 

๕. หอ้งการแพทย์แผนไทย ตลอดปี ๕. สถานีแผน่ดินไหว ๑ 

๖. หอ้งภาษาไทย ตลอดปี ๖. หอ้งสมุดประชาชน ๑ 

๗. หอ้งคณิตศาสตร ์ ตลอดปี ๗. หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑ 

๘. ห้องสังคมศกึษา ตลอดปี ๘.หอ้งสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 

๑ 

๙.  หอ้งวิทยาศาสตร ์ ตลอดปี ๙.สล่าสิบหมู่ วัดศรีสุพรรณ ตลอดปี 

๑๐.  ห้องกิจกรรม/แนะแนว ตลอดปี ๑๐.อาศรมพระธรรมจาริก ตลอดปี 

๑๑. หอ้งพยาบาล ตลอดปี   

๑๒.  ห้องสมาธิภาวนา ตลอดปี   

๑๓. หอ้งสมุดดุสิตานนท์  ตลอดปี   

๔.๓.๕)  มภีูมปิัญญาท้องถิ่น๕ คน ยกตัวอย่าง ๒รูป/คน ที่ได้ถ่ายทอดความรูใ้ห้ผู้เรยีน/ชุมชน 

๑)  พระครูปัญญาสังฆการภูมปิัญญาด้านศาสนพิธีแบบล้านนา/เทศกาลพิธีล้านนา 

๒)  นายถนอม  กุลนอก   ภูมปิัญญาด้านศาสนพิธีแบบล้านนา/เทศกาลพิธีล้านนา 
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ผลงานของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ท่ีผ่านมารอบ ๔ ป ี

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประเภทรางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

๑. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการระดับประเทศ กลุ่ม ๘ครั้งที่๘ ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ 

๑. พระศุทธวีร ์ แม่สองภัทรกุล ได้รางวัลชนะเลิศ การแขง่ขันแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

 

๒. กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการ กลุ่ม ๕คร้ังที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑.สามเณรขวัญชัย จติพิทักษ์ การแขง่ขันการแตง่กลอนสด ได้รับเหรยีญเงิน ระดับ ม.ตน้ 

๒. พระศุทธวีร ์ แมส่องภัทรกุล การแข่งขันการแต่งกลอนสด ได้รับเหรียญทอง ระดับ ม.ปลาย 

๓. สามเณรอดิศักดิ์ ปุมะ การแข่งขันเขียนเรียงความ ได้รับเหรียญทอง ระดับ ม.ปลาย 

๔.สามเณรอุดมศักดิ์ อรุณอร่ามศรี การแขง่ขันคัดลายมอืภาษาไทย ได้รับเหรียญทองแดง 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

๕. สามเณรอภศิักดิ์ วิมานประไพ การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ได้รับเหรียญทองแดง ระดับ 

ช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้ 

๖. สามเณรทรงพล ค ามั่น การแขง่ขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ได้รับเหรยีญทองแดง 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น 

๗.สามเณรสิงขร อนุสรณป์รีดากุล การแขง่ขันเขียนเรียงความ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 

๘. พระศุทธวีร ์แมส่องภัทรกุล การแข่งขันแต่งกลอนสด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

๙. สามเณรบุญสว่าง พิกุลทองรักถิ่น การเขยีนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมช้ันโท 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้นได้รับเหรียญเงิน 

๑๐. สามเณรพีรพล ไพรพัชรา การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมช้ันตร ี  ระดับช้ัน

มัธยมศกึษาตอนต้น ได้รับเหรียญทองแดง 

๑๑. สามเณรวีระ อ าไพม้ากุล การแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับเหรียญทองแดง 

 

๓. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการ กลุ่ม ๕คร้ังที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประเภททมี 

๓.๑การประกวดจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย ได้รับเหรียญเงิน 

  ๑. สามเณรปฐมพงษ์ บุญสุขประสิทธิ์  

  ๒. สามเณรชาญชิต  พิทักษ์พนาสิทธิ์ 
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  ๓. สามเณรเวียงทอง  ถาวรอรุ่นรุ่ง 

๓.๒ การประกวดจัดท าหนังสอืเล่มเล็ก ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้ได้รับเหรียญเงิน 

 ๑. สามเณรรุง่ตะวัน  โพซ่า 

 ๒. สามเณรสุรพล ไพรคติภพ 

 ๓. สามเณธเนศ  พนิตชัย 

๓.๓ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้ ได้รับเหรียญทอง 

 ๑. สามเณรกฤษณ์ แปลงตัว 

 ๒. สามเณรศวิกร กันทะวรรณา 

 ๓. สามเณรโกวิทย์ ไชยเรอืน 

๓.๔ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายได้รับเหรยีญเงนิ 

 ๑. สามเณรวันชัย  เวียงงามทอง 

 ๒. สามเณรเอกรัตน์  จันกุ 

 ๓. สามเณรสมพงษ์ พรพนาถ้อย 

๓.๕ การประกวดจัดท าหนังสอืเล่มเล็ก ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอันดับที่ ๓ 

  ๑. สามเณรปฐมพงษ์ บุญสุขประสิทธิ์  

  ๒. สามเณรชาญชิต  พิทักษ์พนาสิทธิ์ 

  ๓. สามเณรเวียงทอง  ถาวรอรุ่นรุ่ง 

 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ประเภทรางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

๑. กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการ คร้ังท่ี ๙   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ๑. สามเณรพีรพล  ไพรพัชรา รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ตอบปัญหาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 

นักธรรมตรี ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น 

 ๒. สามเณรเจษฎา  กล่อมลีลารางวัลชนะเลิศอันดับที่๒ ตอบปัญหาวิชาสุขศึกษา ระดับช้ัน

มัธยมศกึษาตอนปลาย  

 ๓. สามเณรค าแพง  บุญอินทร์รางวัลชนะเลิศอันดับที่๓ ตอบปัญหาเรียงวิชาศิลปะ ระดับช้ัน 

มัธยมศกึษาตอนปลาย  

 ๔. สามเณรสุรพล  กมลชอบวิริยะ  รางวัลชนะเลิศอันดับที่๓ ตอบปัญหาวิชาภาษาไทย 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
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๒. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการ กลุ่ม ๕ คร้ังท่ี ๙   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ๑. โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รับรางวัล โรงเรียนดีเด่น ด้านส่งเสริมคุณธรรม 

จรยิธรรม 

 ๒. โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รับรางวัล โรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่น ด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน ( B-net ) ระดับมัธยมศกึษาปีที่ ๓ คะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ ๒ 

 ๓. โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รับรางวัล โรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่น ด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน ( O-net ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ ๒ 

 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรโีสดา พระอารามหลวง 

๑. ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวลั/ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

สถานศึกษา 

 

โรงเรียนดเีด่นด้านกระบวนการจัดการศึกษา 

โรงเรียนดเีด่นด้านผลสัมฤทธ์ิทางเรียน (O-net,    B-

net) อันดับท่ี ๒,๓ ชัน้ ม.๓ 

โรงเรียนดเีด่นด้านผลสัมฤทธ์ิทางเรียน (O-netวิชา

ภาษาไทย ชัน้ ม.๖ ได้อันดับ ๓ 

โรงเรียนดเีด่นด้านผลสัมฤทธ์ิทางเรียน (O-netวิชา

วิทยาศาสตร์ชัน้ ม.๖ ได้อันดับ ๑ 

โรงเรียนดเีด่นด้านผลสัมฤทธ์ิทางเรียน (O-netวิชา

คณิตศาสตร์ชัน้ ม.๖ ได้อันดับ ๒ 

โรงเรียนดเีด่นด้านผลสัมฤทธ์ิทางเรียน (B-netวิชา

ภาษาบาลีชัน้ ม.๖ ได้อันดับ ๑ 

โรงเรียนดเีด่นด้านผลสัมฤทธ์ิทางเรียน (O-netทุกกลุ่ม

สาระชัน้ ม.๖ ได้อันดับ ๒ 

โรงเรียนดเีด่นด้านผลสัมฤทธ์ิทางเรียน (B-netวิชาพทุธ

ประวัติชัน้ ม.๖ ได้อันดับ ๒ 

โรงเรียนดเีด่นด้านผลสัมฤทธ์ิทางเรียน (B-netวิชา

ธรรมชัน้ ม.๖ ได้อันดับ ๓ 

โรงเรียนดเีด่นด้านผลสัมฤทธ์ิทางเรียน (B-netทุกกลุ่ม

สาระชัน้ ม.๖ ได้อันดับ ๒ 

โรงเรียนดเีด่นด้านผลสัมฤทธ์ิทางเรียน (B-netวิชาวินัย

ชัน้ ม.๖ ได้อันดับ ๒ 

โรงเรียนดเีด่นด้านผลสัมฤทธ์ิทางเรียน (B-netทุกกลุ่ม

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญ

ศกึษา กลุ่มท่ี ๕ 
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สาระชัน้ ม.๖ ได้อันดับ ๒ 

ผู้บรหิาร(ระบุชื่อ) 

 

พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษผ์ู้บริหารดเีด่นด้าน

กระบวนการจัดการศกึษา 

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญ

ศกึษา กลุ่มท่ี ๕ 

รองผู้บรหิาร พระครูประกาศธรรมานุยุตรองผู้บริหารดีเด่นด้าน

กระบวนการจัดการศกึษา 

คร ู ๑. พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโมดเีด่นด้าน การครองตน 

(คุณธรรมจรยิธรรม) 

คร ู ๒. สาวเพ็ญผกา  ชัยพกิุสิตดีเดน่ดา้น 

การออกแบบนวัตตกรรมสื่อการเรียนรู้ 

คร ู รายช่ือครูท่ีได้รับวุฒบัิตร ที่ผ่านการอบรมโครงการ

ส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศกึษาขั้นพื้นฐาน ( O-net ) ประจ าปกีารศึกษา 

๒๕๖๐ดังรายช่ือนี้ 

   ๑. นางสาวสิริกร  สามะบุตร  

   ๒. นางสาวหฤทัย  มงคลเจริญสิน 

   ๓. นางสาวศิริพร  สามะบุตร 

คร ู รายช่ือครูทีไ่ด้รบัเกยีรติบัตร ที่ผ่านการเป็นวทิยากร

อบรมค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-

net ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

๑. นางทิพวมิล  วรรณชัย(วชิาภาษาไทย ม.๖) 

๒. นางสาวศิริพร รม่ตน้นุ่น (วชิาภาษาไทย ม.๓) 

๓. นางสาวสริิกร สามะบุตร(วชิาสังคมฯ ม.๓,๖) 

๔. นางสาวเพ็ญผกาชัยพกิุสิต(วชิาภาษาอังกฤษ ม.๓,๖) 

๕. นางสาวหฤทัย  มงคลเจรญิสิน(วชิาคณิตศาสตร์ ม.

๓,๖ ) 

๖. นางสาวลัดดา  แซ่เฒา่ (วชิาวทิยาศาสตร์ ม.๓,๖ ) 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ 

นักเรียน(ระบุชื่อ) 

 

รายช่ือผู้รับเกยีรติบัตรกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ คร้ังที่ ๙ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ล าดับที ่  ๑.เกียรตบิัตรเหรียญทอง ระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย 

๑.สามเณรประชา    เจรญิวงศ์เกียรต ิ    

การแขง่ขันเขียนตอบปัญหาวิชาสุขศกึษาและพลศึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ   ระดับกลุม่โรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศกึษา กลุ่ม ๕ และระดับประเทศ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญ

ศกึษา กลุ่มท่ี ๕ 

นักเรียน(ระบุชื่อ) 

 

รายช่ือผู้รับเกยีรติบัตรกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง กลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญ

ศกึษา กลุ่มท่ี ๕ 



แผนพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเดจ็พระพทุธชนิวงศ ์พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ (ฉบบัปรบัปรุง ๒๕๖๑)  ๑๗ 

 

   

วิชาการ คร้ังที่ ๙ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

๑. สามเณรอภิรัตน์ ปัญญาอนันตว์งศ์ 

ได้รับรางวลัชนะเลิศ อันดบัที่ ๕ตอบปัญหากลุ่มสาระ

วชิาการงานอาชพีและเทคโนโลย ีชั้น ม.ตน้ 

๒. สามเณรสุรพล กมลชอบวริิยะ  แข่งขันแต่งกลอนสด 

ชัน้ ม.ปลาย ได้รับรางวัลเกียรตบัิตร เหรียญเงนิ 

๓. สามเณรราชกุมาร ทาปามัคร       ตอบปัญหากลุ่ม

สาระวชิาภาษาอังกฤษ  ชั้น ม.ปลาย  ได้รับรางวลั

ชนะเลิศ อันดับที่ ๕ 

๔. สามเณรณัฐวุฒิ ค าหน้อยการเขียนเรียงความแก้

กระทู้ธรรม นักธรรมช้ันโทเอก  ไมจ่ ากัดระดับชัน้ 

ได้รับรางวลัชนะเลิศ อันดบัที่ ๔ 

๕. สามเณรพรีพล ไพรพัชราการเขียนเรียงความแก้

กระทู้ธรรม นักธรรมช้ันโท  ไมจ่ ากัดระดับชัน้ 

ได้รับรางวัลเกียรตบัิตร เหรียญทอง 

๖. สามเณรพะระแอะ  วสุธานทีตอบปัญหา หมวดวชิา

พระพุทธศาสนา ชัน้ ม.ปลาย  ได้รับรางวลัชนะเลศิ 

อันดับที่ ๕ 

๗. สามเณรกิตติพงษ์ เรืองกิตติเศรษฐการเขียน

เรียงความแก้กระทูธ้รรม นักธรรมช้ันตรี ระดับช้ัน 

ม.ต้น ได้รับรางวัลเกียรตบัิตร เหรียญทอง 

๘. สามเณรวชิัย แซ่เจ๊า แข่งขันเขียนเรียงความ ชัน้ ม.

ปลาย  ได้รับรางวัลเกียรตบัิตร เหรียญเงนิ 

๙. สามเณรวทิยา  ค าย ี  แข่งขนัเขียนเรียงความ ชั้น ม.

ตน้ ได้รับรางวัลเกียรตบัิตร เหรยีญทองแดง 

๑๐. สามเณรจรูญ คชเดชาชัย ตอบปัญหากลุ่มสาระสุข

ศกึษา และพลศกึษา ชัน้ ม.ต้น ได้รับเกียรตบัิตร 

เหรียญเงนิ 

๑๑. สามเณรจีรศักดิ์  แหลมไพรี ตอบปัญหาหมวดวิชา

พระพุทศาสนา ระดับช้ัน ม.ตน้ ได้รับรางวัลเหรียญ

ทองแดง 

๑๒. สามเณรไกรสร วิชิตอนุรักษค์ีรี แข่งขันแตง่กลอน

สด ชัน้ ม.ต้น ได้รับรางวัลเกียรตบัิตร เหรียญทองแดง 

๑๓. สามเณรจตุรงค์ เสือบัญชา  แข่งขันคัดลายมอื

ภาษาไทย ช้ัน ม.ตน้ ได้รับรางวลัเกียรต ิเหรียญ

ทองแดง 
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๑๔. สามเณรวสันต ์ จะบู แข่งขนัวาดภาพระบายสี ชัน้ 

ม.ต้น ได้รับรางวัลเกียรตบัิตร เหรียญเงิน 

๑๕. สามเณรขวัญชัย  จิตพทัิกษ์ แข่งขันวาดภาพ

ระบายสี ชัน้ ม.ปลาย ได้รับรางวัลเกียรตบัิตร เหรียญ

เงิน 

นักเรียน(ระบุชื่อ) 

 

สามเณรที่ได้รับวุฒบิัตรในการอบรมได้ผา่น

โครงการถวายความรู้การจัดท าผลิตภัณฑส์มุนไพร 

มรีายช่ือต่อไปนี ้

๑. สามเณรเสฏฐวุฒ ิ มพีลังด ี

๒. สามเณรบัณฑิต  แอป๊เว่ 

๓. สามเณรดนัย  คีรีเกษตร 

๔. สามเณรพงศา สิงขรพมิาน 

๕. สามเณรกิตติธัช หวา่แฮ 

๖. สามเณรพะเปอแฮ  วสุธานที 

๗. สามเณรสุพจน ์ชนกกุลศริิ 

๘. สามเณรปณิธาน  กาม ู

๙. สามเณรพจนภ์วิัตร ชวัญชัยตราชู 

๑๐. สามเณรธนันชัย จริยาภาพันธ์ 

๑๑. สามเณรพงศ์สุระ พนาเกรียงไกร 

๑๒. สามเณรอุดม ไพรสิริเวช 

๑๓. สามเณรพุฒพิงศ์  ศรีสกุลเดช 

๑๔. สามเณรธนาวุฒ ิ จินดาเผา่ไพบูลย์ 

๑๕. สามเณรปริชาติ  อุสวะโสภากุล 

๑๖. สามเณรเรืองศักดิ์ สานอนันต์ 

๑๗. สามเณรรังเรข อารมณ์พุทธคุณ 

๑๘. สามเณรพรีพัฒน์ ค าหมื่น 

๑๙. สามเณรวนิาจชัย ไพรกติการ 

๒๐. สามเณรธนกฤต  ณรงค์ นาถกิจ 

๒๑. สามเณรปฐวีกานต์  หวา่งไม 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

และสมาคมพัฒนาแพทยแ์ผนไทยแห่ง

ประเทศไทย 

นักเรียน(ระบุชื่อ) 

 

รายช่ือสามเณรคณะกรรมการปฏิบัตหิน้าทีด่ีเด่น 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

๑. สามเณรพะระแอะ วสุธานที 

๒. สามเณรค าแพง บุญอนิทร์ 

๓. สามเณรสมพงษ์ พรพนาถ้อย 

๔. สามเณรวรชัย ไสวชาวดอย 

๕. สามเณรจิรทีปต ์วงศไ์พเราะ 

๖. สามเณรปรีชา รักษาประเพณี 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ 

วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 
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๗. สามเณรขวัญใจ ทองภูครีีไพร 

๘. สามเณรพะเปอแฮ วสุธานที 

๙. สามเณรศุภกฤต ใจเลศิปัญญา 

๑๐. สามเณรภัทรพล  สุม ี

๑๑. สามเณรวเิชยีร ชาญพนากุล 

๑๒. สามเณรวันชัย เวยีงงามทอง 

๑๓. สามเณรพรีพงษ์ พูนฟัก 

๑๔. สามเณรตะวัน มานะพัฒนามงคล 

๑๕. สามเณรประชา  เจรญิวงศ์เกียรติ 

๑๖. สามเณรไกรศร ดูเชอ 

๑๗. สามเณรอานาวนิ แจโพ 

๑๘. สามเณรเจษฎา เรืองกิตติเศรษฐ 

๑๙. สามเณรเสฏฐวุฒ ิมีพลังด ี

นักเรียน(ระบุชื่อ) 

 

รายช่ือนักเรียนดีเด่น ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

๑. สามเณรพะระแอะ วสุธานทีชัน้ ม.๖/๑ 

๒. สามเณรราชกุมาร ทาปามัคร          ชัน้ ม.๖/๒ 

๓. สามเณรเมธัช ศรีสกุลดอย             ชั้น ม.๕/๑ 

๔. สามเณรปฐวีกานต์ หวา่งไม            ชั้น ม.๕/๒ 

๕. สามเณรอภิเชษฐ์  ประกายแสงเพชร ชั้น ม.๔/๑ 

๖. สามเณรศุภกฤต ใจเลศิปัญญา        ชั้น ม.๔/๑ 

๗. สามเณรธนวัฒน ์ พทัิกษพ์นาสิทธ์ิ    ชั้น ม.๒/๑ 

๘. สามเณรณภัทร รุง่อรุโณทัย            ชัน้ ม.๒/๒ 

๙. สามเณรจักรพงศ์  แซ่กือ               ชั้น ม.๒/๓ 

๑๐. สามเณรศุภกิจ  แก้วแฮ               ชั้น ม.๑/๑ 

๑๑. สามเณรพลวัตร  วงศ์จักร            ชัน้ ม.๑/๒ 

๑๒. สามเณรจ านง  สขุทองใบ            ชั้น ม.๑/๓ 

๑๓. สามเณรกิตติพงษ์ เรืองกิตติเศรษฐ  ชั้น ม.๓/๓ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ 

วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 
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ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเภทรางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

๑. กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการ คร้ังท่ี ๑๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ผลงานดีเด่น ครู นักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ที ่ ชื่อ-นามสกุล รายการ หมายเหตุ 

ครู 
๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ ์ เกียรติบตัรกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ประจ าปีการศึกษา ๖๑ กลุ่ม ๕ 
๒ นางทิพวิมล  วรรณชัย - เกียรติบัตรกรรมการควบคุม/ประสานงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่ม ๕ 

- รางวัลครูที่ปรึกษางานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม ๕ 
กลุ่ม ๕ 

๓ นางสาวลัดดา  แซ่เฒ่า - เกียรติบัตรเป็นกรรมการโครงงานวิทยาศาสตร์งานแข่งขันทักษะวิชาการประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

ร.ร.สมเด็จฯ 

๔ นายฐาปนา ภัทรเมธีนนท์ - เกียรติบัตรกรรมการควบคุม/ประสานงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่ม ๕ กลุ่ม ๕ 
๕ นายบุญเลิศ ตระกูลรุ่งอ าไพ - เกียรติบัตรกรรมการตรวจข้อสอบ/ตัดสินผลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่ม ๕ กลุ่ม ๕ 
๖ นางสาวหฤทัย  มงคลเจริญสิน - เกียรติบัตรกรรมการควบคุม/ประสานงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่ม ๕ กลุ่ม ๕ 
๗ พระปลดัเสาร์ค า  สภุภาโส - เกียรติบัตรงานเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ร.ร.สมเด็จฯ 
๘ พระอธิการมนตรี  ปุญฺญกสุโล - เกียรติบัตรงานเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ร.ร.สมเด็จฯ 
๙ พระมหาสมพงษ์สมว โส - เกียรติบัตรงานเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ร.ร.สมเด็จฯ 

๑๐ พระวันชัย  ชยชโย - รางวัลครูที่ปรึกษางานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม ๕ ร.ร.สมเด็จฯ 
๑๑ นายเดชา เมธีวัฒนากลุ - รางวัลครูที่ปรึกษางานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม ๕ ร.ร.สมเด็จฯ 
๑๒ นางสาวศิริพร ร่มต้นนุ่น - รางวัลครูที่ปรึกษางานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม ๕ ร.ร.สมเด็จฯ 

นักเรียน 
๒๒ สามเณรกติติพงษ์ เรืองกิตติ

เศรษฐ 
- เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ๕  รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 
(ตอบปัญหากลุม่สาระวิชาสุขศึกษา ) 

กลุ่ม ๕ 

๒๓ สามเณรศุภชัย ถนอมดาลัด - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
(แข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรมนกัธรรมชั้นโท ม.ปลาย ) 

กลุ่ม ๕ 

๒๔ สามเณรแสงเมือง อินตา - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ๕  รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ 
(ตอบปัญหากลุม่สาระวิชาการงานอาชีพฯ ช้ัน ม.ต้น) 

กลุ่ม ๕ 

๒๕ สามเณรสันติ คมัภีร์อาญา - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ๕  รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ 
(แข่งขันเขียนเรียงความภาษาไทย ช้ัน ม.ปลาย) 

กลุ่ม ๕ 

๒๖ สามเณรประเสริฐ กล่อมลีลา - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ 
(ตอบปัญหากลุม่สาระวิชาสุขศึกษา ) 

กลุ่ม ๕ 

๒๗ สามเณรพรีะพล  ไพรพัชรา - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ 
(แข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรมนกัธรรมชั้นเอก ม.ปลาย ) 

กลุ่ม ๕ 

๒๘ สามเณรทศพล  แซ่ม้า - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ 
(แข่งขันเขียนแต่งกลาดสด ช้ัน ม.ต้น) 

กลุ่ม ๕ 

๒๙ สามเณรการณัย์ห้วยน้ าช่ืนจติ - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ 
(แข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับ  ช้ัน ม.ปลาย) 

กลุ่ม ๕ 

๓๐ สามเณรอภิรักษ์อรอยภูมสิวรรค ์ - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ 
(แข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับ  ช้ัน ม.ปลาย) 

กลุ่ม ๕ 

๓๑ สามเณรประวิทย์ครีีพงศกร (- เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ 
(แข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับ  ช้ัน ม.ปลาย) 

กลุ่ม ๕ 
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๓๒ สามเณรพรชัย เคารพปัชญา - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๕ 
(แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น) 

กลุ่ม ๕ 

๓๓ สามเณรพงษ์พัฒน์ชัยยจินดา - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๕ 
(แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น) 

กลุ่ม ๕ 

๓๔ สามเณรกรณ์ สนวิเศษณ ์ - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ๕  รางวลัรองชนะเลิศอันดับที่ ๕ 
(แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น) 

กลุ่ม ๕ 

๓๕ สามเณรรวิโรจน์ กุลสัมพันธ์ชัย - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๕ 
(แข่งขันจัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับช้ัน ม.ต้น) 

กลุ่ม ๕ 

๓๖ สามเณรชลิต แซ่ม้า - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๕ 
(แข่งขันจัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับช้ัน ม.ต้น) 

กลุ่ม ๕ 

๓๗ สามเณรณัฐกฤต การมั่งม ี - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๕ 
(แข่งขันจัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับช้ัน ม.ต้น) 

กลุ่ม ๕ 

๓๘ สามเณรบุพกรจะมูแส - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๕ 
(แข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับ  ช้ัน ม.ต้น) 

กลุ่ม ๕ 

๓๙ สามเณรเชาวลิตก่อเวยีงไพร - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๕ 
(แข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับ  ช้ัน ม.ต้น) 

กลุ่ม ๕ 

๔๐ สามเณรเมธาธารธนากุล - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุม่ ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๕ 
(แข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับ  ช้ัน ม.ต้น) 

กลุ่ม ๕ 

๔๑ สามเณรศุภกร ผ่องใสกระสินธุ ์ - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการ รางวัลเหรียญทอง กลุ่ม ๕ 
๔๒ สามเณรธนาวุฒิ จินดาเผ่าไพบูลย ์ - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการ รางวัลเหรียญเงิน กลุ่ม ๕ 
๔๓ สามเณรสรสิช  แซ่ม้า - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการ รางวัลเหรียญทองแดง กลุ่ม ๕ 
๔๔ สามเณรจรูญ คชเดชาชัย - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการ รางวัลเหรียญทองแดง กลุ่ม ๕ 
๔๕ สามเณรจักรพงศ์  แซ่กือ - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการ รางวัลเหรียญทองแดง กลุ่ม ๕ 
๔๖ สามเณรจตุรงค์  เสือบัญชา - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการ รางวัลเหรียญทองแดง กลุ่ม ๕ 
๔๗ สามเณรอภิสร  หล้าจ ู - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการ รางวัลเหรียญทองแดง กลุ่ม ๕ 
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โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ที่ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ที่ประสบผลส าเร็จประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ที ่ ชื่องานโครงการ/

กจิกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนนิการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ อบรมคุณธรรม 

จรยิธรรมนักเรียน

ใหม ่

๑.นักเรียนร้อยละ ๙๐ปฏิบัติตนเป็น

คนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยม

ท่ีพึงประสงค์ และมีความซื่อสัตย์

สุจริตเป็นท่ีรักของบุคคลท่ัวไป 

๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐มีความกตัญญู

ก ต เ ว ที ต่ อ ช า ติ   ศ า ส น า 

พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา ครู 

อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณของ

บ้านเมอืงและตนเอง 

๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐น าพุทธธรรม

ไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต

ตระหนักในความส าคัญการอนุรักษ์

พุ ท ธศ า สน า  ศิ ลป วัฒนธร รม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้

เจรญิรุ่งเรือง 

๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

๒.แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน 

๓.ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน 

๔.ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและ

นักเรียนได้ทราบขอ้มูล 

๕.จัดเตรียมสถานท่ีเข้าค่ายปฏบัิติ

ธรรม 

๖.ด าเนนิงานตามโครงการ 

สรุปประเมินผลการท างาน 

ร้อยละ ๙๐ 

๒ โครงการแนะแนว

ประชาสัมพันธ์

สถานศกึษา 

-บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับ

ประโยชนจ์ากข่าวสาร มคีวามเข้าใจ

และมีความสัมพันธ์ท่ีดตีอ่กัน 

-ผู้ปกครอง ประชาชน หน่วยงาน

ภายนอก และชุมชน ได้รับทราบ

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

ความก้าวหน้า  การพัฒนาของ

โรงเรียน 

- นักเรียนท่ีมีความถนัด ความ

สนใจ ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้มี

โอกาสพัฒนาตนเอง สามารถ

ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๑.ท าปูายประกาศ ปูายผ้าตกแต่ง 

เวทีหอประชุม ปูายหน้าโรงเรียน และ

การประชุมปฏบัิตกิาร 

๒.ท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 

 

 

 

๓ โครงการส่งเสริม

โภชนาการ

ภัตตาหารเชา้-

เพล 

-นักเรียนมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง 

-นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการบริโภค

อาหาร 

 

๑. เ สนอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกา ร

โภชนาการและประชุมวางแผนการ

ปฏบัิตงิาน 

๒.จัดปาูยรายการอาหารประจ าวัน 
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๓.จัดหาน้ าดื่ม บริการบุคลากรและ

นักเรียน 

๔ โครงการนเิทศ

เพื่อพัฒนา

คุณภาพ

การศึกษา 

-เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 

โดยสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการและพัฒนางาน

วชิาการอยา่งมปีระสิทธิภาพ 

-เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

ระหว่างบุคลากรในการพัฒนา

องคก์ร 

 

ขั้นเตรยีม 

๑.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมอบหมาย

งาน 

ขั้นด าเนินการ 

๑.จัดประชุม อบรม สัมมนา  

๒.ด าเนนิการนิเทศภายใน 

๓.รายงานผลการนเิทศภายใน 

ขั้นประเมินผล 

๑.สรุป ประเมินผล 

๒.ทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบ

นิเทศภายในให้เหมาะสมกับบริบท

ของโรงเรียน 

 

๘ โครงการส่งเสริม

กิจกรรม

ประชาธิปไตย 

๑.คณะกรรมการนักเรียนเข้าใจและ

จั ดก า ร ใ นอ งค์ ก รตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

๒.นักเรี ยนเข้ า ใจในวิ ธี การและ

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

รัฐธรรมนูญใหมไ่ด้ถูกตอ้ง 

๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐เข้าใจและใช้

สิทธ์ิเลอืกตัง้ 

๔.นักเรียนโดยเฉพาะคณะกรรมการ 

เข้าใจและรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม

ตามวถิีประชาธิปไตย 

๕.นักเรียนร้อยละ ๙๐ไปใช้สิทธ์ิ

เลอืกตัง้คณะกรรมการนักเรียน 

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

บริหารงานบุคคล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการนักเรียน 

๒.จัดท าบอร์ดแสดงผลงานนักเรียน 

๓.จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ประจ าห้องเรียน, หัวหน้าห้องเรียน, 

ตัวแทนหอ้งเรียน 

 

ร้อยละ ๘๕ 

 

 

๙ โครงการส่งเสริม

กิจกรรมวัน

ส าคัญ 

๑.นักเรียนท้ังหมดได้ปฏิบัติพิธีกรรม

ต่างๆ  ในแต่ละกิจกรรมและมีความ

ซาบซึ้งในกิจกรรมนัน้ๆ 

๒.นักเรียนร้อยละ ๙๕ เข้ าร่ วม

กิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญ 

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

ความส าคัญของกิจกรรมวันส าคัญท้ัง

ทางพระพุทธศาสนาและของชาตไิทย 

๔.นักเรียนร้อยละ ๙๕ตระหนักใน

ความส าคัญการอนุรักษ์พุทธศาสนา 

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

๒.แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิ

โครงการ 

๓.ประชุมคณะกรรมการผู้รับผดิชอบ

โครงการ 

๔.ด าเนนิงานจัดกิจกรรมวันส าคัญ

ทางพุทธศาสนาและวันส าคัญของ

ไทยประกอบด้วย 

    วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา 

วันวิสาขบูชา ,วันมาฆบูชา 

ร้อยละ ๙๕ 
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ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์

ของชาตไิทยให้เจริญรุ่งเรือง  

วันแมแ่ห่งชาติ ,วันออกพรรษา 

วันปิยมหาราช ,วันลอยกระทง 

วันพ่อแห่งชาติ ,วันรัฐธรรมนูญ 

วันพืชมงคล ,วันฉัตรมงคล 

วันลอยกระทง 

๕.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันส าคัญ

ให้นักเรียนทราบ 

๖.จัดปาูยนทิรรศการให้ความรู้ในแต่

ละกิจกรรมของวันส าคญั 

๗.ด าเนนิการจัดกิจกรรมวันส าคัญ

ตามโครงการ 

๘.ตดิตามผลการด าเนนิกจิกรรมตาม

โครงการสรุปผลและประเมินผลการ

จัดกิจกรรม 

๙.จัดท าแฟูมส รุปผลการด า เนิน

โครงการ 

 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ที่ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ที่ประสบผลส าเร็จประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑ 
ที ่ ชื่องานโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน
ใหม ่

๑.นักเรียนร้อยละ ๙๐ปฏิบัติตนเป็นคน
ดีมีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
รักของบุคคลทั่วไป 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐มีความกตัญญู
กตเวทีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
บิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มี
พระคุณของบ้านเมืองและตนเอง 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐น าพุทธธรรมไปใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตตระหนัก
ในความส าคัญการอนุรักษ์พุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรม เนี ยม
ประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง 

๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔.ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและนักเรียนได้
ทราบข้อมูล 
๕.จัดเตรียมสถานท่ีเข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
๖.ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปประเมินผลการท างาน 

ร้อยละ ๙๐ 

๒ โครงการแนะแนว
ประชาสมัพันธ์
สถานศึกษา 

- บุ คลากรภายในโรง เรี ยนได้ รั บ
ประโยชน์จากข่าวสาร มีความเข้าใจ
และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
- ผู้ปกครอง ประชาชน หน่วยงาน
ภายนอก และชุมชน ได้รับทราบ
ข่ า ว ส า ร ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

๑ .ท าป้ า ยประกาศ  ป้ ายผ้ าตกแต่ ง  เ วที
หอประชุม ป้ายหน้าโรงเรียน และการประชุม
ปฏิบัติการ 
๒.ท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
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ความก้าวหน้า การพัฒนาของโรงเรียน 
- นักเรียนที่มีความถนัด ความสนใจ 
ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้มีโอกาส
พัฒนาตนเอง สามารถให้บริการด้าน
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๓ โครงการส่งเสริม
โภชนาการ
ภัตตาหารเช้า-เพล 

- นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
- นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการบริโภค
อาหาร 
 

๑. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการโภชนาการและ
ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
๒. จัดป้ายรายการอาหารประจ าวัน 
๓. จัดหาน้ าดื่ม บริการบุคลากรและนักเรียน 

ร้อยละ ๙๘ 

๔ โครงการนิเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 
โดยสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการและพัฒนางาน
วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
ระหว่างบุคลากรในการพัฒนาองค์กร 
 

ขั้นเตรียม 
๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมอบหมายงาน 
 
ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดประชุม อบรม สัมมนา  
๒. ด าเนินการนิเทศภายใน 
๓. รายงานผลการนิเทศภายใน 
ขั้นประเมินผล 
๑. สรุป ประเมินผล 
๒. ทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบนิเทศ
ภายในให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

ร้อยละ ๘๐ 

๘ โครงการส่งเสริม
กิจกรรม
ประชาธิปไตย 

๑. คณะกรรมการนักเรียนเข้าใจและ
จั ด ก า ร ใ น อ ง ค์ ก ร ต า ม ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย 
๒.  นั ก เรี ยนเข้ า ใจ ในวิ ธี การและ
ด าเนินการเลือกตั้งตามแนวรัฐธรรมนูญ
ใหม่ได้ถูกต้อง 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐เข้าใจและใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง 
๔.นักเรียนโดยเฉพาะคณะกรรมการ 
เข้าใจและรู้จักการท างานเป็นกลุ่มตาม
วิถีประชาธิปไตย 
๕.นักเรียนร้อยละ ๙๐ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 

๑.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการนักเรียน 
๒. จัดท าบอร์ดแสดงผลงานนักเรียน 
๓.จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการประจ า
ห้องเรียน, หัวหน้าห้องเรียน, ตัวแทนห้องเรียน 
 

ร้อยละ ๘๙ 
 
 

๙ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันส าคัญ 

๑.นักเรียนทั้งหมดได้ปฏิบัติพิธีกรรม
ต่างๆ  ในแต่ละกิจกรรมและมีความ
ซาบซึ้งในกิจกรรมนั้นๆ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๕ เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมวันส าคัญ 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๕ เห็นความส าคัญ
ข อ ง กิ จ ก ร ร ม วั น ส า คั ญ ทั้ ง ท า ง
พระพุทธศาสนาและของชาติไทย 
๔.นักเรี ยนร้อยละ ๙๕ตระหนักใน
ความส าคัญการอนุรักษ์พุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓.ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ 
๔.ด าเนินงานจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนาและวันส าคัญของไทยประกอบด้วย 
    วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา 

วันวิสาขบูชา ,วันมาฆบูชา 
วันแม่แห่งชาติ ,วันออกพรรษา 
วันปิยมหาราช ,วันลอยกระทง 
วันพ่อแห่งชาติ ,วันรัฐธรรมนูญ 
วันพืชมงคล ,วันฉัตรมงคล 

ร้อยละ ๙๙ 
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อันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
ให้เจริญรุ่งเรือง 

วันลอยกระทง 
๕.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันส าคัญให้นักเรียน
ทราบ 
๖.จัดป้ายนิทรรศการให้ความรู้ในแต่ละกิจกรรม
ของวันส าคัญ 
๗.ด าเนินการจัดกิจกรรมวันส าคัญตามโครงการ 
๘.ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
สรุปผลและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
๙.จัดท าแฟ้มสรุปผลการด าเนินโครงการ 
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ส่วนที่ ๒ 

ทศิทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

“ มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาบริหารการจัด

การศกึษาจัดการเรยีนการสอนเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ มีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้นักเรียนเป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง” 

 

พันธกิจ (MISSION) 

๑.ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง 

๒.ส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศกึษาอย่างมสี่วนรว่ม 

๓.ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๔.จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) 

๑.ส่งเสริมนักเรียนใหเ้ป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง 

 ๒. สง่เสริมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศกึษาอย่างมสี่วนร่วม 

๒.๑ ด้านครู/บุคลากร 

๒.๒ ด้านการบริหารสถานศกึษาอย่างมีสว่นร่วม 

 ๓. สง่เสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๓.๑ ผูเ้รียนมีความใฝเุรียน และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

๓.๒ ผูเ้รียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห ์สังเคราะห์ 

๓.๓ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึน้ 

๓.๔ ผูเ้รียนมีทักษะและกระบวนการท างาน 

 ๔. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ข้อ ๑.ส่งเสริมนักเรียนใหเ้ป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง 

กลยุทธ์ข้อ ๒. สง่เสริมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศกึษาอย่างมสี่วนรว่ม 

กลยุทธ์ข้อ ๓. สง่เสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ข้อ ๔. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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อัตลักษณ์ 

 “สุขภาพกายใจดี มีศลีธรรม น าการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง” 

เอกลักษณ ์

“นุ่งห่มเป็นปริมณฑล ด ารงตนเป็นบรรพชิต จากชีวติหลากหลายชาติพันธ์” 

 

โครงการ/งาน/กิจกรรมตามกลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ข้อ๑. ส่งเสรมินักเรยีนใหเ้ป็นศาสนทายาทที่ดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง 

๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 

๒. โครงการวันกตัญญู ๒๒ กันยา นอ้มร าลึกสมเด็จพระพุทธชินวงศ(์สุวรฺณโชตมหาเถร) 

๓. โครงการการนุ่งห่มเป็นปริมณฑลและหลักปฏิบัติเสขิยวัตร (กิจของสงฆ์) 

๔. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๕. โครงการวนัเดก็แหง่ชาต ิรินฝันปันน า้ใจ 

กลยุทธ์ข้อ ๒. ส่งเสรมิกระบวนการบรหิารและจัดการสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 

๑.๑ด้านครู/บุคลากร 

๑.๑.๑โครงการอบรมครูบุคลากรจัดการศกึษาที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๑.๑.๒ โครงการทัศนศกึษาเพื่อการเรียนรูน้อกสถานศึกษา 

๑.๑.๓ โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา(วิจัยในชัน้เรียน) 

๑.๒ ด้านการบริหารสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 

๑.๒.๑โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์สถานศกึษา 

๑.๒.๒โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ 

๑.๒.๓ โครงการส่งเสริมสถานศกึษาอย่างมสี่วนรว่ม ๔ฝาุย  

๑.๒.๔ โครงการส่งเสริมพัสดุ ครุภัณฑ ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

๑.๒.๕ โครงการปัจฉิมนเิทศการศึกษา 

๑.๒.๖โครงการปฐมนเิทศการศกึษา 

กลยุทธ์ข้อ๓. ส่งเสรมิกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

๑.โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญทุกกลุ่มสาระ 

๒. โครงการค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-net /B-net 

๓. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนวและบ าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์) 
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๔. โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 

๕. โครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

กลยุทธ์ข้อ ๔. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถานศกึษา 

๒. โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ 

๓. โครงการนเิทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
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ส่วนที่ ๓ 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 

วเิคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในสถานศกึษา 

ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านครูและบุคลากรสถานศึกษา 

มีจ านวน ๓๒รูป/คน  ระดับปริญญา

โท ๗รูป/คน ระดับปริญญาตร ี๒๐รูป 

สอนตรงตามวิชาเอก/โทและความ

ถนัด   ก าลังศึกษาระดับปริญญาตร ี

๔ รูป 

-มีครูจ านวนเพียงพอครูมคีุณวุฒิ 

ความรูค้วามสามารถสอนตรง

วิชาเอก/โท 

-ครูส่วนใหญ่อยู่ในวัยก าลังท างาน

อาศัยอยู่บริเวณใกล้โรงเรียน 

-ครูใหค้วามรว่มมอืตั้งใจท างาน

และสามารถท างานเป็นทีม 

-สถานภาพของครูเป็นเพียงลูกจา้ง

ของวัดไม่มั่นคงแน่นอน 

-ครูขาดสทิธิอันพึงมพีึงได้ตาม

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๔แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

-ครูขาดกองทุนส ารองเลีย้งชีพหรอื

จากหน่วยงานต้นสังกัด 

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพยากร 

มีอาคารเรียน ๒หลัง ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต หอ้งประชุม 

หอ้งสมุด 

-มีอาคารเรียนและหอ้ง

ประกอบการเรียน หอ้งปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ ห้องสมณกรรมฐาน 

หอ้งประชุม หอ้งสมุดแหล่งเรียนรู้ 

-สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียน

การสอนมนี้อยไม่เพียงพอและ

ล้าสมัย ขาดห้องเก็บรักษาสื่อการ

เรียนการสอน 

-การใช้หอ้งเรียน ห้องประกอบ 

การเรียนไม่เต็มเวลา เต็มตาม

ศักยภาพ 

ด้านงบประมาณ 

ได้รับเงินอุดหนุนการศกึษาเป็นรายหัว

จากส านักงานพระพุทธศาสนา

แหง่ชาติและเงินผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

เพื่อการศกึษาสงฆ์ตามเจตนาซึ่งไม่

แนน่อน ในแตล่ะปีการศกึษา 

-เป็นเงินอุดหนุนมคีวามคล่องตัวใน

การใชจ้่ายตามนโยบาย

เปูาประสงค์กิจกรรมโครงการของ

โรงเรียน 

-การระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษาไม่มีขดีจ ากัด

ขึน้อยู่กับศักยภาพของผูจ้ัดการ 

ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

-เงินอุดหนุนรายหัวต่อปีการศกึษา

ไม่เพียงพอกับรายจ่ายด้านงบ

บุคลากร งบด าเนินการ และงบ

ลงทุนเพื่อการศึกษา 

-เงินบริจาคเพื่อการศกึษาในสภาพ

ปัจจุบันได้รับเป็นจ านวนน้อยมาก

และไม่แน่นอน 

ด้านการจัดการของโรงเรียน 

ใช้ระบบการบริหารแบบ SBW แบ่ง

งานและบุคลากรเป็น ๔กลุ่มงาน

-มีเอกภาพแลอิสระในการบริหาร

จัดการภายในองค์กร 

-มีการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ให้ความ

-การบริหารงานมีข้อจ ากัดในด้าน

บุคลากร ครู งบประมาณ และด้าน

ตัวนักเรียน 
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ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 

บริหาร โดยค านึงถึงความสอดคล้อง

ของปัจจัยส าคัญ ๔ด้าน คอื ภาระงาน 

บุคลากร งบประมาณ และด้านตัว

นักเรียน 

ร่วมมือช่วยเหลือกันเต็มตาม    

ศักยภาพ 

-ความเสียสละของผูบ้ริหารครูและ 

บุคลากร ในการบริหารจัด

การศกึษา 

-ตัวหนว่ยงานต้นสังกัดเองใหก้าร

สนับสนุนไม่เต็มตามศักยภาพขาด

ความจริงใจและขาดบุคลากรมือ

อาชีพด้านบริหารจัดการ 

 

วเิคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกสถานศกึษา 

ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานบริหารงานโครงการพระ

ธรรมจาริกส่วนภูมิภาค 

กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

และส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชยีงใหม่ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา ๓๔ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต ๑ 

ศรัทธาประชาชน หนว่ยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนทั่วไป 

-ได้รับการสนับสนุนหอ้งเรียนร่วม

คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทาง

ภาษาและอ านวยความสะดวกอื่นๆ  

-การตดิต่อประสานงานรับข้อมูล

ข่าวสารด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด 

-ให้การสนับสนุนรายหัวของ

นักเรียน 

-เป็นศูนย์ประสานงานและบริการ

ดา้นวิชาการ 

-ให้การบริจาคทุนทรัพย์เพื่อ

การศกึษา 

-เวลาและปริมาณในการสนับสนุน

มีขอ้จ ากัดไม่เพียงพอและไม่อยู่ใน

หนว่ยงานต้นสังกัดเดียวกัน 

-ขาดความตอ่เนื่องและไม่

ครอบคลุมทุกด้าน 

-เงินอุดหนุนไม่เพียงพอและขาด

การสนับสนุนด้านอื่นๆ ในการจัด

การศกึษา 

-ขาดความตอ่เนื่องและต่างสังกัด

ท าให้การบริการไม่ทั่วถึง 

-จ านวนน้อยและไม่แน่นอน 

ด้านมาตรฐานข้อก าหนดกฎหมาย 

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๔แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฏกระทรวงว่าด้วยการจัดการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน โดยสถาบัน

พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนา

แหง่ชาติ วา่ด้วยโรงเรยีนพระปริยัติ

 

-มีผลบังคับใช้ถึงโรงเรียนพระ

ปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษา ทั้ง

โดยตรงและโดยอ้อม ท าให้ทราบ

แนวทางการด าเนินงานภายใต้

ข้อบังคับ มาตรฐานเดียวกับ

สถานศกึษาอื่นๆ ทุกสังกัด 

 

 

-การทราบข้อมูลล่าช้าและการ

เปลี่ยนแปลงข้อก าหนด กฎหมาย 

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องบ่องครั้งและ

ไม่ชัดเจนแน่นอน 

-ข้อก าหนด กฎหมาย มาตรฐานที่

ใช้บังคับ ก าหนดให้มีหน้าที่ต้อง

ปฏิบัติแต่การก าหนดสิทธิอันพึงมี

พึงได้ไม่ชัดเจนและเพียงพอ 
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ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 

ธรรมแผนกสามัญศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ประกาศมหาเถรสมาคม วา่ด้วย  

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มาตรฐานและตัวบ่งชีก้ารศึกษาขั้น

พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖, พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ด้านแผน/นโยบายจากหน่วยงานที่

สังกัดและเกี่ยวข้อง 

แผนงาน/นโยบายจากหน่วยงานที่

สังกัดและเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ

คณะสงฆ์และสว่นหนว่ยงานราชการ

ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

 

 

 

-ได้รับทราบแผนงาน/นโยบายของ

หนว่ยงานที่สังกัดและเกี่ยวข้องทั้ง

ในส่วนของคณะสงฆ์ และส่วนของ

ราชการบางเรื่องไม่ทั่วถึงไม่ว่า

โดยตรงหรอืโดยอ้อมก็ตาม 

 

 

 

-ขาดการตดิตามประเมินผล

แผนงาน/นโยบายของหนว่ยงานที่

สังกัดและเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

ต่อเนื่อง 

-แผนงาน/นโยบาย ของหน่วยงาน

ที่สังกัดและเกี่ยวข้องบางเรื่องไม่

สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพ

ของสถานศกึษา 

-มีแต่นโยบาย/แผนงาน แต่ขาด

การสนับสนุนทรัพยากรในการ

ด าเนนิงานให้เป็นรูปธรรม 

ด้านความร่วมมือของชุมชน

ท้องถ่ิน,ผู้ปกครอง 

โรงเรียนอยู่ในสภาพของชุมชนเมือง 

วัดที่โรงเรียนตัง้อยู่เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่ส าคัญผู้ปกครองของ

นักเรียนเกือบทั้งหมดมภีูมลิ าเนาอยู่

ต่างอ าเภอ ต่างจังหวัด ไม่อยู่ในชุมชน

ท้องถิ่นและส่วนใหญ่มฐีานะยากจน 

 

 

-ได้รับความรว่มมอืจากชุมชน

ท้องถิ่นแบบสังคมเมอืงหลวมๆ 

-อยู่ในเขตชุมชนและแหล่ง

ท่องเที่ยวมีผู้คนเข้าออกอย่าง

ต่อเนื่อง 

-โอกาสในการติดต่อกับชุมชน

ท้องถิ่นมีมากและหลายหน่วยงาน 

 

 

-ธรรมชาติของการร่วมมือของ

ชุมชนเมืองมีน้อยไม่ตอ่เนื่องและที่

ส าคัญไม่มสี่วนเกี่ยวข้องโดยตรง

กับ     โรงเรียน 

-ผูป้กครองนักเรียนไม่อยู่ในเขต    

ชุมชนท้องถิ่น 

-การประสานงานโรงเรียนกับ

ชุมชนท้องถิ่นมขี้อจ ากัดไม่เต็มตาม    

ศักยภาพ 
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การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 

ผัง SWOT 

สภาพแวดล้อมการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

โอกาส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่อน            แข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาอุปสรรค 

 

1. ครู  บุ ค ล ากร  วั ส ดุ อุ ปก รณ์  ท รั พยากรและ
งบประมาณมีไม่เพียงพอและมีสถานภาพไม่ม่ันคง 

2. การบริหารจัดการสถานศึกษามีข้ อจ ากัดทั้ ง
ทรัพยากร งบประมาณ และด้านนักเรียน 

3. หน่ วยงานต้นสั งกัดมีศักยภาพในการให้การ
สนับสนุนทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ และด้าน
อ่ืนๆ ไม่เต็มตามศักยภาพ 

1. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้าน
เงินอุดหนุนวิชาการและอ่ืนๆ 

2. มีแผน/นโยบายของหน่วยเหนือและข้อก าหนด 
กฎหมาย มาตรฐาน เป็นแนวทางทางการปฏิบัติ 

3. อยู่ในเขตชุมชนเมือง มีโอกาสติดต่อประสานงานกับ
ชุมชนท้องถิ่นหลากหลายหน่วยงาน 

1. การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดไม่คอบคลุม 
ทุกด้านไม่เพียงพอและต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่อง    
งบประมาณ 

2. แผน/นโยบาย มาตรฐาน ข้อก าหนด กฎหมายที่เป็น
แนวทางปฏิบัตินั้น สถานศึกษาทราบล่าช้าไม่ชัดเจน
ต่อเนื่องและที่ส าคัญมีแต่ข้อปฏิบัติแต่ไม่มีการ
สนับสนุนทรัพยากรอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

3. ผู้ปกครองของนักเรียนไม่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น การ
สนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่นจึงมีน้อย เพราะไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาโดยตรง 

1. ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  บุ ค ล า ก ร  มี คุ ณ วุ ฒิ  ค ว า ม รู้ 
ความสามารถอยู่ในวัยท างาน มีถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้
สถานศึกษาและมีความเสียสละ 

2. การบริหารจัดการงานในองค์กรและงบประมาณ
เป็นประเภทเงินอุดหนุนมีความเป็นอิสระและ
คล่องตัวในการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ SBM ได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
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ตารางแสดงการจัดท าพันธกิจของสถานศกึษา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้

โดยมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า

ผู้เรียนทุกรูปสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม

ศักยภาพที่ว่า“ มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาบริหารการจัด

การศึกษาจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้นักเรียนเป็นศาสนทายาทที่ดีในการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง” 

๑. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดีในการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง 

๒. สง่เสริมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษา

อย่างมสี่วนรว่ม 

๓. สง่เสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

๔. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ตารางแสดงการก าหนดเป้าหมายของสถานศกึษา 

พันธกิจ 
เปูาหมาย (ร้อยละ) 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

๑ .  ส่ ง เ ส ริ ม นั ก เ รี ย น ใ ห้ เ ป็ น ศ าสนทาย าทที่ ดี ใ นก า ร เ ผยแผ่

พระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๒. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษาอย่างมีส่วนรว่ม ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๓. ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๔. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

ตารางแสดงการก าหนดกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร 

๑.ส่งเสริมนักเรียนใหเ้ป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง       

๑.ส่งเสริมนักเรียนใหเ้ป็นศาสนทายาทที่ดใีน

การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง 

๒.ส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศกึษาอย่างมี

ส่วนร่วม 

๒.๑ ด้านครู/บุคลากร 

๒.๒ ด้านการบริหารสถานศกึษาอย่างมีสว่นร่วม 

๒.ส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการ

สถานศกึษาอย่างมสี่วนร่วม 

๓.ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๓.๑ผูเ้รียนมคีวามใฝเุรียนและแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

๓.๒ผูเ้รียนมกีระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

๓.ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
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๓.๓ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึน้ 

๓.๔ ผูเ้รียนมีทักษะและกระบวนการท างาน 

๔.จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ ๔.จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ตารางแสดงการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ข้อที่ ๑ ส่งเสริมนักเรียนให้

เป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐มีการปฏิบัติธรรมประจ าปี ปฏิบัติธรรมประจ าเดือน 

ไหว้พระสวดมนต์ประจ าวัน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามกิจ

สงฆ์ 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ เข้าใจความหมายของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา

และวันส าคัญของบ้านเมือง 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ เข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ นุ่งห่มเป็นปริมณฑลและปฏิบัติตามหลักเสขิยวัตร ๗๕ 

ประการ (หลักปฏิบัติว่าด้วยกิริยามารยาท) 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. ๒๕๕๑ 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศกึษา 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ ส าเร็จการศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ ตอนปลาย 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ ตรงต่อหนา้ที่มคีวามรับผดิชอบ ยึดมั่นค าปฏิญาณที่ได้

ให้ไว้ต่อหน้าพระประธาน 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ มีความสามัคคีแสดงออกถึงสายใยแหง่ความรัก

ระหว่างรุน่พี่กับรุ่นน้อง 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ มีความกตัญญูกตเวทีตอ่ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ และผูม้ี

อุปการคุณ  

- ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐เป็นศาสนทายาทที่ดมีีจิตอาสาช่วยเหลอืสังคม  

กลยุทธ์ข้อที่ ๒ส่งเสริมกระบวน 

การบริหารและจัดการสถานศกึษา

อย่างมสี่วนร่วม 

- สถานศกึษามีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษาร้อยละ 

๘๕ ของงบประมาณ 

- วัด ชุมชน ผูป้กครอง โรงเรียนมคีวามร่วมมือในการพัฒนาจัดการศกึษา

ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” 

- สถานศกึษามีการแนะแนวและประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเพื่อการศกึษา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ต่อระดับช้ัน ม.๑–ม.๖     ปีการศึกษาละ ๙๐ รูปและเพิ่มขึน้ตามล าดับ 

- สถานศกึษามีการส่งเสริมพัสดุ ครุภัณฑใ์ห้แก่ครูบุคลากรเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาในระดับคุณภาพ “ดี” 

- สถานศกึษาส่งเสริมการเรียนฟรี ๑๕ ปี ตามนโยบายของรัฐบาลร้อยละ 

๑๐๐ 

- สถานศกึษามีการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารสถานศกึษาในระดับ

คุณภาพ “ด”ี 

- สถานศกึษามีการพัฒนาคุณภาพระบบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ

เอือ้ต่อการเรียนรู้ในระดับคุณภาพ “ดี” 

- หอ้งเรียนสาขามีระบบการพัฒนาบริหารจัดการในระดับคุณภาพ “ด”ี 

- ครูบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ มีกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

- ครูบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ มีกองทุนสวัสดิการกู้ยืม 

- ครูบุคลากรร้อยละ ๘๐ มีสวัสดิการประกันสังคม 

- ครูบุคลากรร้อยละ ๙๐ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

- ครูร้อยละ ๙๐มีมนุษย์สัมพันธ์และปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 

กลยุทธ์ข้อที่ ๓ ส่งเสริม

กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

- ครูร้อยละ ๙๐ได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

- ครูร้อยละ ๙๐มีการวิจัยผูเ้รียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

- ครูร้อยละ ๙๐ได้มกีารศกึษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและ

ตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

- ครูร้อยละ ๙๐ วิเคราะห์หลักสูตรสถานศกึษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑อย่างถูกต้อง 

- ครูร้อยละ ๙๐ มีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นของตนเอง 

- ครูร้อยละ ๙๐ มีแผนจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

- ครูร้อยละ ๙๐ มีการออกแบบหนว่ยการเรียนรู้เพื่อน าไปสร้างเป็นแผนจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 

- ครูรอ้ยละ ๙๐ มีการบันทึกหลังสอนเพื่อน าไปท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 

- ครูร้อยละ ๙๐ มีแผนบูรณาการแบบคู่ขนาน 

- ครูร้อยละ ๙๐ได้รับการพัฒนามีมาตรฐานวิชาชีพ 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มีระดับผลการเรียนผา่นเกณฑใ์นระดับคุณภาพ “ด”ี 

ประกอบด้วย 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษอังกฤษ) 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ มีระดับผลการเรียนผา่นเกณฑใ์นระดับคุณภาพ “ด”ี 

ประกอบด้วย 

- กลุ่มสาระภาษาไทย 

- กลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ มีระดับผลการเรียนผา่นเกณฑใ์นระดับคุณภาพ “ด”ี 

ประกอบด้วย 

- กลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศึกษา 

- กลุ่มสาระศลิปะ 

- กลุ่มสาระการอาชีพและเทคโนโลยี 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕ มีระดับการเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพ “ด”ี 

ประกอบด้วย 

- กลุ่มสาระภาษาบาลี 

- กลุ่มสาระพระพุทธศาสนา (ธรรมวนิัยและ 

ศาสนปฏิบัติ 

- ครูร้อยละ ๙๐สามารถใช้กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

- ครูร้อยละ ๙๐ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบพุทธวิธีและมีแผนการ

จัดการเรยีนรู้ 

- ครูร้อยละ ๙๐พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตร

ท้องถิ่น 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕มีทักษะ การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนสื่อความ ใน

ระดับ คุณภาพ “ด”ี 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕สามารถบูรณาการองค์ความรู้กับวิชาการทาง

พระพุทธศาสนา 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ๕กลุ่มสาระ เพิ่มขึ้น 

- กลุ่มสาระภาษาไทย 

- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

- กลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ๓กลุ่มสาระ เพิ่มขึ้น 

- กลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศึกษา 

- กลุ่มสาระศลิปะ 

- กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ๓วิชา เพิ่มขึ้น  

- ภาษาบาลี 

- ธรรมวินัย 

- ศาสนปฏิบัติ      

- ครูร้อยละ ๙๐สามารถใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

- ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕สามารถใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการ

เรียนรู ้

- ครูร้อยละ ๙๐ ท าวิจยัในช้ันเรยีนแบบสาระการเรียนรู้และและพฤติกรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศกึษาให้ดีขึ้น 

กลยุทธ์ข้อที๔่จัดระบบการประกัน

คุณภาพการศกึษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- สถานศกึษามีการพัฒนาองค์กรและระบบริหารสถานศกึษาตาม

โครงสรา้งโรงเรียนนติิบุคคลในระดับคุณภาพ “ด”ี 
- สถานศกึษามีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสถานศกึษาในระดับ

คุณภาพ “ด”ี 

- สถานศกึษามีระบบการประกันคุณภาพการศกึษา(ประกันภายในระดับ

คุณภาพ “ดีมาก” ประกันตนเองระดับคุณภาพ “ดีมาก” และประกัน

ภายนอกระดับคุณภาพ “ดี”) 

- สถานศกึษามีระบบการบริหารจัดการแบบมีสว่นร่วมหรอืใช้สถานศกึษา

เป็นฐาน 

- สถานศกึษามีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครอง และชุมชน 

เข้ามามีสว่นร่วมและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ 

- สถานศกึษามีการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานร้อยละ ๙๐ของ

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
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ตารางแสดงการก าหนดชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม ตามกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม 

กลยุทธ์ข้อ ๑ส่งเสริมนักเรียนใหเ้ป็น 

ศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผ่พระ- 

พุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง 

 

๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 

๒. โครงการวันกตัญญู ๒๒ กันยา นอ้มร าลึกสมเด็จพระพุทธชินวงศ(์สุวรฺณ

โชตมหาเถร) 

๓.โครงการการนุ่งห่มเป็นปริมณฑลและหลักปฏิบัติเสขิยวัตร (กิจของสงฆ)์ 

๔. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยปฐมพยาบาล 

๖. โครงการวันเด็กแห่งชาติ รนิฝันปันน้ าใจ 

กลยุทธ์ข้อ ๒ส่งเสริมกระบวนการ

บริหารและจัดการสถานศกึษาอย่างมี

ส่วนรว่ม 

 

๑.๑ ด้านครู/บุคลากร 

๑.๑.๑โครงการพัฒนาครูบุคลากรจัดการศกึษาเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๑.๑.๒ โครงการทัศนศกึษาเพื่อการเรียนรูน้อกสถานศึกษา  

๑.๑.๓ โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา (วิจัยในช้ัน

เรียน) 

๑.๒ ด้านการบริหารสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 

๑.๒.๑ โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์สถานศกึษา 

๑.๒.๒ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ 

๑.๒.๓ โครงการส่งเสริมสถานศกึษาอย่างมสี่วนรว่ม ๔ ฝาุย  

๑.๒.๔ โครงการส่งเสริมพัสดุ ครุภัณฑ ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

๑.๒.๕ โครงการปัจฉิมนเิทศการศึกษา 

๑.๒.๖ โครงการปฐมนิเทศการศกึษา 

กลยุทธ์ข้อ๓ส่งเสริมกระบวนการ

เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๑.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนใหสู้งขึ้น ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒. โครงการค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-net / B-net 

๓. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนวและ

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์) 

๔. โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 

๕. โครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลยุทธ์ข้อ๔จัดระบบการประกัน

คุณภาพการศกึษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๑. โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถานศกึษา 

๒. โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพสถานศกึษา 

๓. โครงการนเิทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
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ส่วนที่ ๔ 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศกึษา 

เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

กลยุทธข์้อ ๑ 
ส่งเสริมนักเรียนให้
เป็นศาสนทายาทท่ีดี
ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาบน
พื้นที่สูง 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
วันส าคัญ 

 

ส่งเสริมกิจกรรม
วันส าคัญคือ 
- ไหว้พระสวด
มนต ์
- ท าสมาธิภาวนา 
- เวียนเทียน 
- ฟังธรรม 

ผู้เรยีนร้อยละ ๘๕ 
เข้าใจความหมาย
ของวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และวันส าคัญทาง
บ้านเมือง 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่  ๓ 

 

ผู้เรยีนร้อยละ 
๘๕ เข้าใจ
ความหมายของ
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และวันส าคัญ
ทางบ้านเมือง 

ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๐ เข้าใจ
ความหมายของ
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และวันส าคัญทาง
บ้านเมือง 

ผู้เรยีนร้อยละ ๙๕ 
เข้าใจความหมายของ
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและ
วันส าคัญทาง
บ้านเมือง 

 
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

กลยุทธ์ข้อ ๑ 
ส่งเสริมนักเรียนให้
เป็นศาสนทายาทท่ีดี
ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาบน
พื้นที่สูง 

 

โครงการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และค่า 
นิยมที่ประสงค์
ตามหลักสูตร
แกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืน 
ฐานและหลักสตูร 
สถานศึกษา 
- สวดมนตภ์าวนา 
- การอ่านพูด 
เขียน 

ผู้เรยีนร้อยละ ๘๕    
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลัก 
สูตรแกนกลางการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้เรยีนร้อยละ ๘๕    
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๘๕   มี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 ผู้เรยีนร้อยละ 

๘๕    มี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๐   มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์าม
หลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 ผู้เรยีนร้อยละ 

๘๕   มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์าม
หลักสตูร
สถานศึกษา 

 ผู้เรยีนร้อยละ ๙๕   มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 ผู้เรยีนร้อยละ ๘๕   มี

คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสตูร
สถานศกึษา 

ฝ่ายบรหิารวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
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กลยุทธ์ข้อ ๑ 
ส่งเสริมนักเรียนให้
เป็นศาสนทายาทท่ีดี
ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาบน
พื้นที่สูง 

 

โครงการวันกตญัญู ๒๒ 
กันยา น้อมร าลึกสมเด็จ
พระพุทธชินวงศ์(สุวรฺณ
โชตมหาเถร) 

 มีการร าลึก
สมเด็จพระพุทธ
ชินวงศ์ (สุวณฺณ
โชตมหาเถร) 

- ท าบุญทอดผ้าป่า 
- ภาวนา 
- จัดบอร์ด 
- แต่งกลอน วาด
ภาพ เรียงความ  
 

 มีการร าลึก
สมเด็จพระพุทธ
ชินวงศ์ (สุวณฺณ
โชตมหาเถร) 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ 
เข้าร่วมกิจกรรม
ร าลึกสมเด็จพระ
พุทธชินวงศ์ 
(สุวณฺณโชตมหา
เถระ) 
 ผู้เรยีนร้อยละ 

๙๕ มีแสดงออก
ถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อครู 
อาจารย ์

 ผู้เรียนร้อยละ 
๑๐๐ เข้าร่วม
กิจกรรมร าลึก
สมเด็จพระพุทธ
ชินวงศ์ (สุวรณฺ
โชตมหาเถร) 
 ผู้เรยีนร้อยละ 

๑๐๐ มีแสดงออก
ถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อครู 
อาจารย ์

 ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ 
เข้าร่วมกิจกรรมร าลึก
ถึงสมเด็จพระพุทธชิน
วงศ์ (สุวณฺณโชตมหา
เถร) 
 ผู้เรยีนร้อยละ ๑๐๐ มี

แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อครู 
อาจารย ์

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

กลยุทธข์้อ ๑ 
ส่งเสริมนักเรียนให้
เป็นศาสนทายาทท่ีดี
ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาบน
พื้นที่สูง 

 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
รินฝันปันน้ าใจ 

การแบ่งปันน้ าใจสู่
เด็กบนพื้นที่สูง 
- มอบรางวัล 
- แข่งขันกีฬา 
 

สถานศกึษามีการ
แจกเครื่องอุปโภค
บริโภคพี่น้องพื้นที่
สูงในระดับ
คุณภาพ “ดีมาก” 
ผู้เรยีนร้อยละ ๘๕ 
เข้าร่วมกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาต ิ

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 สถานศึกษามีการ
แบ่งปันน้ าใจแจก
เครื่องอุปโภค
บริโภคพี่น้อง
พื้นที่สูงในระดับ
คุณภาพ “ดี
มาก” 
 ผู้เรยีนร้อยละ 

๘๕ เข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

 สถานศึกษามีการ
แบ่งปันน้ าใจแจก
เครื่องอุปโภค
บริโภคพี่น้อง
พื้นที่สูงในระดับ
คุณภาพ “ดีมาก” 
 ผู้เรยีนร้อยละ 

๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

 สถานศึกษามีการ
แบ่งปันน้ าใจแจก
เครื่องอุปโภคบริโภคพี่
น้องพื้นที่สูงในระดับ
คุณภาพ “ดีมาก” 
 ผู้เรยีนร้อยละ ๙๕ เข้า

ร่วมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

กลยุทธ์ข้อ ๑ 
ส่งเสริมนักเรียนให้
เป็นศาสนทายาทท่ีดี

โครงการการนุ่งห่มเป็น
ปริมณฑลและหลักปฏิบตัิ
เสขิยวัตร 

ส่งเสริมการนุ่งหม่
เป็นปริมณฑลและ
หลักปฏิบตัิเสขยิ

ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐   
นุ่งห่มเป็น
ปริมณฑลและ

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๐ นุ่งห่มเป็น
ปริมณฑลและ

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๕ นุ่งห่มเป็น
ปริมณฑลและ

 ผู้เรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
นุ่งห่มเป็นปริมณฑล
และปฏิบตัิตามหลัก

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
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ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาบน
พื้นที่สูง 

 

วัตร(หลักปฏิบัติว่า
ด้วย
กิริยามารยาท) 
- ภาพกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ 
- การนุ่งห่ม 

ปฏิบัติตามหลัก
เสขิยวัตร (หลัก
ปฏิบัติว่าด้วย
กิริยามารยาท) 

ปฏิบัติตามหลัก
เสขิยวัตร (หลัก
ปฏิบัติว่าด้วย
กิริยามารยาท) 

ปฏิบัติตามหลัก
เสขิยวัตร (หลัก
ปฏิบัติว่าด้วย
กิริยามารยาท) 

เสขิยวัตร (หลักปฏิบัติ
ว่าด้วยกิริยามารยาท) 

กลยุทธ์ข้อ ๒.  
สนับสนุน
กระบวนการบริหาร
และจัดการ 
ศึกษาอย่างมีส่วน
ร่วม 

โครงการพัฒนาครู
บุคลากรจดัการศึกษาเน้น
ผู้เรยีน 
เป็นส าคญั 

ส่งเสริมครู
บุคลากรจดั
การศึกษาเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
- การออกแบบ
การสอน 
- สื่อการสอน 

 มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๘๐มีระดับผล
การเรยีนผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินทุก
รายวิชา 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๘๕มีระดับผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินทุก
รายวิชา 

 ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ มี
ระดับผลการเรียนผา่น
เกณฑ์การประเมินทุก
รายวิชา 

ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

กลยุทธ์ข้อ ๒.  
สนับสนุน
กระบวนการบริหาร
และจัดการ 
ศึกษาอย่างมีส่วน
ร่วม 

โครงการแนะแนว
ประชาสมัพันธ์สถานศึกษา 

การแนะแนว
ประชาสมัพันธ์
สถานศึกษา 
- แผ่นพับ 
- ใบสมัคร 
- ระเบียบการ
สมัคร 

สถานศึกษามีการ
แนะแนว
ประชาสมัพันธ์
และมีนักเรียนเข้า
มาบรรพชาเพื่อ
ศึกษาต่อระดับ  
ม.๑-ม.๔ ปีละ ๘๐ 
รูป 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 สถานศึกษามีการ
แนะแนว
ประชาสมัพันธ์
และมีนักเรียน
เข้ามาบรรพชา
เพื่อศึกษาต่อ
ระดับ ม.๑-ม.๔  
ปีละ ๘๐ รูป 

 สถานศึกษามีการ
แนะแนว
ประชาสมัพันธ์
และมีนักเรียนเข้า
มาบรรพชาเพื่อ
ศึกษาต่อระดับ ม.
๑-ม.๔  ปลีะ 
๑๐๐ รูป 

 สถานศึกษามีการแนะ
แนวประชาสัมพันธ์
และมีนักเรียนเข้ามา
บรรพชาเพื่อศึกษาต่อ
ระดับ ม.๑-ม.๔  ปีละ 
๑๒๐ รูป 

ฝ่ายบรหิารวิชาการ
และ 
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

กลยุทธ์ข้อ ๒ 
ส่งเสริมกระบวนการ
บริหารและจดัการ
สถานศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วม 

 

โครงการปัจฉมินิเทศ
การศึกษา 

พิธีปัจฉิมนิเทศ
การศึกษา 
- พิธีรับ
ประกาศนียบตัร 
- แจ้งประกาศ
ประชาสมัพันธ์ 

ผู้เรยีนร้อยละ ๙๕ 
ส าเรจ็การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น, ตอน
ปลาย มี
คุณลักษณะอันพึง

มาตรฐานที่ ๓ 
 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๕ ส าเรจ็
การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น, ตอน
ปลาย มีคณุ 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๗ ส าเรจ็
การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น, ตอน
ปลาย มีคณุ 

 ผู้เรยีนร้อยละ ๙๙ 
ส าเรจ็การศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น, 
ตอนปลาย มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และ

ฝ่ายบรหิารวิชาการ 
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 ประสงค์และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑ ์

ลักษณะอันพึง
ประสงค์และผล 
สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑ ์

ลักษณะอันพึง
ประสงค์และผล 
สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑ ์

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑ ์

กลยุทธ์ข้อ ๒ 
ส่งเสริมกระบวนการ
บริหารและจดัการ
สถานศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วม 

 

โครงการปฐมนิเทศ
การศึกษา 

 

พิธีปฐมนิเทศ 
- กิจกรรมกลา่ว
ต้อนรับนักเรยีนใน
วันเปิดเทอม 
- พิธีเจิมหนังสือ 
- แนะน าครูบา
อาจารย ์

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
เข้าร่วมพิธี
ปฐมนิเทศ เกิด
ความสามัคคีเพื่อน
ร่วมสถาบันระหว่าง
รุ่นพี่รุ่นน้อง 

มาตรฐานที่ ๓ 
 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
เข้าร่วมพิธี
ปฐมนิเทศ เกิด
ความสามัคคี
เพื่อนร่วมสถาบัน
ระหว่างรุ่นพี่รุ่น
น้อง 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ 
เข้าร่วมพิธี
ปฐมนิเทศ เกิด
ความสามัคคีเพื่อน
ร่วมสถาบัน
ระหว่างรุ่นพี่รุ่น
น้อง 

 ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ เข้า
ร่วมพิธีปฐมนิเทศ เกิด
ความสามัคคีเพื่อนร่วม
สถาบันระหว่างรุ่นพี่รุ่น
น้อง 

ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

กลยุทธ์ข้อ ๒ 
จัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
การเรยีนรู้นอก
สถานศึกษา  
 

ทัศนศึกษาเพื่อ
การเรยีนรู้นอก
สถานศึกษา 
- ใบบันทึกความรู้ 
- แจ้งสถานท่ีทัศน
ศึกษา 

สถานศึกษา
ส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ร้อยละ ๙๕ ไป
ทัศนศึกษาเพื่อ
การเรยีนรู้นอก
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 สถานศึกษา
ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ร้อยละ ๙๕ ไป
ทัศนศึกษาเพื่อ
การเรยีนรู้นอก
สถานศึกษา 

 สถานศึกษา
ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ร้อยละ ๙๕ ไป
ทัศนศึกษาเพื่อ
การเรยีนรู้นอก
สถานศึกษา 

 สถานศึกษาส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
ไปทัศนศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

ฝ่ายบรหิารวิชาการ
และ 
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

กลยุทธ์ข้อ ๒ 
จัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

โครงการส่งเสริมการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 
( วิจัยในช้ันเรียน ) 

ส่งเสริมการวิจยั
เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- โครงร่างงานวิจัย
ในช้ันเรียน 
- สรุปผลการวิจยั 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 

ครูร้อยละ ๙๐ ท า
วิจัยในช้ันเรียน 
(วิจัยหน้าเดียว) 
แบบสาระการ
เรียนรู้และแบบ
พฤติกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ดีขึ้น 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 ครูร้อยละ ๙๐ 
ท าวิจัยในช้ัน
เรียน (วิจัยหน้า
เดียว) แบบสาระ
การเรยีนรู้และ
แบบพฤติกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนา
คุณภาพการ 
ศึกษาให้ดีขึ้น 

 ครูร้อยละ ๙๕ 
ท าวิจัยในช้ันเรียน 
(วิจัยหน้าเดียว) 
แบบสาระการ
เรียนรู้และแบบ
พฤติกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ดีขึ้น 

 ครูร้อยละ ๑๐๐ ท า
วิจัยในช้ันเรียน (วิจัย
หน้าเดียว) แบบสาระ
การเรยีนรู้และแบบ
พฤติกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดี
ขึ้น 

ฝ่ายบรหิารวิชาการ 
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กลยุทธข์้อ ๒ 
ส่งเสริมกระบวนการ
บริหารและจดัการ
สถานศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วม 

 

โครงการพัฒนางานฝา่ย
บริหารวิชาการ 
 

 พัฒนากลุ่มงาน
ฝ่ายบรหิาร
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานทะเบียน 
 งานวัดและ

ประเมินผล 
 งานแนะแนว 
 งานหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู ้
 งานจัดการเรียน   

การสอน 
 งานห้องสมุด

และแหล่งเรียนรู ้

 กลุ่มงานฝ่าย
บริหาร วิชาการ
มีการบรหิาร
จัดการภายใน
กลุ่มงานอย่าง
เป็นระบบตาม
กรอบภาระงาน
ที่สถานศกึษา
ก าหนดและ
กรอบภาระงาน
ตามโครงสรา้ง
โรงเรียนนติิ
บุคคล ในระดับ
คุณภาพ “ด”ี 
 ระดับคณุภาพ 

“ด”ี 
 ระดับคณุภาพ 

“ด”ี 
 ระดับคณุภาพ 

“ด”ี 
 ระดับคณุภาพ 

“ด”ี 
 ระดับคณุภาพ 

“ด”ี 
 ระดับคณุภาพ 

“ด”ี 

มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๔ 

 

 กลุ่มงานฝ่าย
บริหาร วิชาการมี
การบริหาร
จัดการภายใน
กลุ่มงานอย่าง
เป็นระบบตาม
กรอบภาระงานท่ี
สถานศึกษา
ก าหนดและ
กรอบภาระงาน
ตามโครงสรา้ง
โรงเรียนนติิ
บุคคล ในระดับ
คุณภาพ “ดี” 
 คุณภาพ “ดี” 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 คุณภาพ “ดี” 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 คุณภาพ “ดี” 

 กลุ่มงานฝ่าย
บริหาร วิชาการมี
การบริหาร
จัดการภายใน
กลุ่มงานอย่าง
เป็นระบบตาม
กรอบภาระงานท่ี
สถานศึกษา
ก าหนดและกรอบ
ภาระงานตาม
โครงสร้าง
โรงเรียนนติิบุคคล 
ในระดับคณุภาพ 
“ดีมาก” 
 คุณภาพ “ดี” 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 คุณภาพ “ดี” 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 คุณภาพ “ดี” 

 กลุ่มงานฝ่ายบริหาร 
วิชาการมีการบริหาร
จัดการภายในกลุ่มงาน
อย่างเป็นระบบตาม
กรอบภาระงานท่ี
สถานศึกษาก าหนด
และกรอบภาระงาน
ตามโครงสรา้ง
โรงเรียนนติิบุคคล ใน
ระดับคณุภาพ “ดี
มาก” 
 คุณภาพ “ดีมาก” 
 คุณภาพ “ดีมาก” 

 
 คุณภาพ “ดีมาก” 
 คุณภาพ “ดีมาก” 

 
 คุณภาพ “ดีมาก” 

 
 คุณภาพ “ดีมาก” 

ฝ่ายบรหิารวิชาการ 



แผนพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเดจ็พระพทุธชนิวงศ ์พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ (ฉบบัปรบัปรุง ๒๕๖๑)  ๔๕ 

 

   

กลยุทธข์้อ ๒ 
ส่งเสริมกระบวนการ
บริหารและจดัการ
สถานศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วม 

 

โครงการพัฒนางานฝา่ย
บริหารงบประมาณ 
 

 พัฒนากลุ่มงาน
ฝ่ายบรหิาร
งบประมาณและ
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานเงินเดือน
ประจ าของครู
บุคลากร 
 งานเงิน

ค่าตอบแทน(เงิน
ประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหาร) 
 งานเงิน

ค่าตอบแทน 
(เงินประจ า
ต าแหน่ง
เจ้าหน้าท่ี) 
 ค่าตอบแทนตาม

อายุงาน 

 กลุ่มงานฝ่าย
บริหาร
งบประมาณมี
การบริหาร
จัดการภายใน
กลุ่มงานอย่าง
เป็นระบบตาม
กรอบภาระงาน
ที่สถานศึกษา
ก าหนดและ
กรอบภาระงาน
โครงสร้าง
โรงเรียนนติิ
บุคคล ในระดับ
คุณภาพ “ด”ี 

 
 ระดับคณุภาพ 

“ด”ี 
 ระดับคณุภาพ 

“ด”ี 
 

 ระดับคณุภาพ 
“ด”ี 

 
 

 ระดับคณุภาพ 
“ด”ี 

มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๔ 

 

 กลุ่มงานฝ่าย
บริหาร
งบประมาณมี
การบริหาร
จัดการภายใน
กลุ่มงานอย่าง
เป็นระบบตาม
กรอบภาระงานท่ี
สถานศึกษา
ก าหนดและ
กรอบภาระงาน
ตามโครงสรา้ง
โรงเรียนนติิ
บุคคล ในระดับ
คุณภาพ “ดี” 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 

 คุณภาพ “ดี” 
 
 
 

 คุณภาพ “ดี” 
 

 กลุ่มงานฝ่าย
บริหาร
งบประมาณมีการ
บริหารจดัการ
ภายในกลุ่มงาน
อย่างเป็นระบบ
ตามกรอบภาระ
งานท่ีสถานศึกษา
ก าหนดและกรอบ
ภาระงานตาม
โครงสร้าง
โรงเรียนนติิบุคคล 
ในระดับคณุภาพ  
“ดีมาก” 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 

 คุณภาพ “ดี” 
 
 
 

 คุณภาพ “ดี” 
 

 คุณภาพ “ดี” 

 กลุ่มงานฝ่ายบริหาร
งบประมาณมีการ
บริหารจดัการภายใน
กลุ่มงานอย่างเป็น
ระบบตามกรอบภาระ
งานท่ีสถานศึกษา
ก าหนดและกรอบ
ภาระงานตาม
โครงสร้างโรงเรียนนิติ
บุคคล ในระดับ
คุณภาพ  “ดีมาก” 
 คุณภาพ “ดีมาก” 

 
 คุณภาพ “ดีมาก” 

 
 

 คุณภาพ “ดีมาก” 
 
 
 

 คุณภาพ “ดีมาก” 
 

 คุณภาพ “ดีมาก” 
 

 คุณภาพ “ดีมาก” 
 คุณภาพ “ดีมาก” 

ฝ่ายบรหิาร
งบประมาณ 



แผนพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเดจ็พระพทุธชนิวงศ ์พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ (ฉบบัปรบัปรุง ๒๕๖๑)  ๔๖ 

 

   

 ค่าตอบหัวหน้า
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 ค่าตอบแทน

อาจารย์ที่
ปรึกษา 
 ที่ตอบแทนท่ี

ปรึกษาชุมนุม 
 งานเงิน

ประกันสังคม 
 งานเงิน

ยานพาหนะ/
น้ ามันเชื้อเพลิง
ผู้บริหาร 

 
 ระดับคณุภาพ 

“ด”ี 
 

 ระดับคณุภาพ 
“ด”ี 
 ระดับคณุภาพ 

“ด”ี 
 ระดับคณุภาพ 

“ด”ี 
 ระดับคณุภาพ 

“ด”ี 

 คุณภาพ “ดี” 
 

 คุณภาพ “ดี” 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 คุณภาพ “ดี” 

 

 
 คุณภาพ “ดี” 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 คุณภาพ “ดี” 

 

 
 คุณภาพ “ดีมาก” 

 
 คุณภาพ “ดีมาก” 

กลยุทธข์้อ ๒ 
ส่งเสริมกระบวนการ
บริหารและจดัการ
สถานศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วม 

 

โครงการพัฒนา
งานฝ่ายบริหาร
บุคคล 

 

 พัฒนากลุ่มงาน
ฝ่ายบรหิาร
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 งานสร้างขวัญ

 กลุ่มงานฝ่าย
บริหารบุคคลมี
การบริหาร
จัดการภายใน
กลุ่มงานอย่าง
เป็นระบบตาม
กรอบภาระงาน
ที่สถานศึกษา
ก าหนดและ
กรอบภาระงาน
ตามโครงสรา้ง
โรงเรียนนติิ

มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๔ 

 

 กลุ่มงานฝ่าย
บริหารบุคคลมี
การบริหาร
จัดการภายใน
กลุ่มงานอย่าง
เป็นระบบตาม
กรอบภาระงานท่ี
สถานศึกษา
ก าหนดและ
กรอบภาระงาน
ตามโครงสรา้ง
โรงเรียนนติิ

 กลุ่มงานฝ่าย
บริหารบุคคลมี
การบริหาร
จัดการภายใน
กลุ่มงานอย่าง
เป็นระบบตาม
กรอบภาระงานท่ี
สถานศึกษา
ก าหนดและกรอบ
ภาระงานตาม
โครงสร้าง
โรงเรียนนติิบุคคล 

 กลุ่มงานฝ่ายบริหาร
บุคคลมีการบริหาร
จัดการภายในกลุ่มงาน
อย่างเป็นระบบตาม
กรอบภาระงานท่ี
สถานศึกษาก าหนด
และกรอบภาระงาน
ตามโครงสรา้ง
โรงเรียนนติิบุคคล ใน
ระดับคณุภาพ “ดี
มาก” 
 คุณภาพ “ดีมาก” 

ฝ่ายบรหิารบุคคล 
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ก าลังใจครู
บุคลากร 
 งานเลี้ยงรับรอง 
 งานวาระเวร

วันหยุด 
 งานบันทึกการ

เข้าปฏิบัติงาน 
ขาด ลา มาสาย
ของครูบุคลากร 
 งานธุรการสาร

บรรณ/งาน
ประชุม
ประจ าเดือน/
ประชุม
กรรมการ
สถานศึกษา 

บุคคล ในระดับ
คุณภาพ “ด”ี 
 ระดับคณุภาพ 

“ด”ี 
 ระดับคณุภาพ 

“ด”ี 
 ระดับคณุภาพ 

“ด”ี 
 
 ระดับคณุภาพ 

“ด”ี 
 

 ระดับคณุภาพ 
“ด”ี 

บุคคล ในระดับ
คุณภาพ “ดี” 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 คุณภาพ “ดี” 
 คุณภาพ “ดี” 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 

 คุณภาพ “ดี” 
 
 

ในระดับคณุภาพ 
“ดีมาก” 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 คุณภาพ “ดี” 
 คุณภาพ “ดี” 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 

 คุณภาพ “ดี” 
 
 

 
 คุณภาพ “ดีมาก” 
 คุณภาพ “ดีมาก” 
 คุณภาพ “ดีมาก” 

 
 

 คุณภาพ “ดีมาก” 
 
 

กลยุทธข์้อ ๒ 
ส่งเสริมกระบวนการ
บริหารและจดัการ
สถานศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วม 

 

โครงการพัฒนากลุ่มงาน
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

พัฒนากลุ่มงาน
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานฝ่าย
บริหาร ท่ัวไป มี
การบริหารจัดการ
ภายในกลุ่มงาน
อย่างเป็นระบบ
ตามกรอบภาระ
งานท่ีสถานศึกษา
ก าหนดและกรอบ
ภาระงานตาม
โครงสร้างโรงเรียน
นิติบุคคล ในระดับ

มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๔ 

 

 กลุ่มงานฝ่าย
บริหาร ท่ัวไป มี
การบริหาร
จัดการภายใน
กลุ่มงานอย่าง
เป็นระบบตาม
กรอบภาระงานท่ี
สถานศึกษา
ก าหนดและ
กรอบภาระงาน
ตามโครงสรา้ง

 กลุ่มงานฝ่าย
บริหาร ท่ัวไป มี
การบริหาร
จัดการภายใน
กลุ่มงานอย่าง
เป็นระบบตาม
กรอบภาระงานท่ี
สถานศึกษา
ก าหนดและกรอบ
ภาระงานตาม
โครงสร้าง

 กลุ่มงานฝ่ายบริหาร
ทั่วไป มีการบรหิาร
จัดการภายในกลุ่มงาน
อย่างเป็นระบบตาม
กรอบภาระงานท่ี
สถานศึกษาก าหนด
และกรอบภาระงาน
ตามโครงสรา้ง
โรงเรียนนติิบุคคล ใน
ระดับคณุภาพ “ดี
มาก” 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
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 งาน

สาธารณูปโภค 
 งาน

คณะกรรมการ
นักเรียน 
 งานวาระเวร

ประจ าวันของ
ครูและนักเรียน 
 งานวาระเวรให้

ข้อคิดของครู
และนักเรียน 
 งานครูที่ปรึกษา 

คุณภาพ “ด”ี  
 

 ระดับคณุภาพ 
“ด”ี 

 
 

 ระดับคณุภาพ 
“ด”ี 

 
 ระดับคณุภาพ 

“ด”ี 
 ระดับคณุภาพ  

ด ี

โรงเรียนนติิ
บุคคล ในระดับ
คุณภาพ “ดี” 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 

 คุณภาพ “ดี” 
 
 

 คุณภาพ “ดี” 
 

 คุณภาพ “ดี” 

โรงเรียนนติิบุคคล 
ในระดับคณุภาพ 
“ดีมาก” 
 คุณภาพ “ดี” 

 
 

 คุณภาพ “ดี” 
 
 

 คุณภาพ “ดี” 
 

 คุณภาพ “ดี” 

 คุณภาพ “ดีมาก” 
 
 

 คุณภาพ “ดีมาก” 
 
 

 คุณภาพ “ดีมาก” 
 
 

 คุณภาพ “ดี” 

กลยุทธ์ข้อ ๒ 
ส่งเสริมกระบวนการ
บริหารและจดัการ
สถานศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วม 

 

โครงการส่งเสริม
พัสดุ ครภุัณฑ์ 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

 

ส่งเสริมพัสดุ 
ครุภณัฑ์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- จัดท าระเบยีน
พัสดุครภุัณฑ ์
- จัดหาพัสดุ 
ครุภณัฑ์ ใน
โรงเรียนในการ
พัฒนาการศึกษา 

สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมพัสดุ 
ครุภณัฑ์ให้แก่ครู 
บุคลากรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับ
คุณภาพ “ด”ี 

มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมพัสดุ 
ครุภณัฑ์ให้แก่ครู
บุคลากรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใน
ระดับคณุภาพด”ี 

 สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมพัสดุ 
ครุภณัฑ์ให้แก่ครู
บุคลากรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใน
ระดับคณุภาพ      
“ดีมาก” 

 สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมพัสดุ ครุภณัฑ์
ให้แก่ครูบุคลากรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับ
คุณภาพ     “ดีมาก” 

ฝ่ายบรหิาร
งบประมาณ 

กลยุทธข์้อ ๒ 
ส่งเสริมกระบวนการ
บริหารและจดัการ
สถานศึกษาอย่างมี

โครงการแนะแนว
ประชาสมัพันธ์
สถานศึกษา  

การแนะแนว
ประชาสมัพันธ์
สถานศึกษา 

- ใบสมัคร 

 สถานศึกษามี
การแนะแนว
ประชาสมัพันธ์

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 สถานศึกษามีการ
แนะแนว
ประชาสมัพันธ์

 สถานศึกษามีการ
แนะแนว
ประชาสมัพันธ์

 สถานศึกษามีการแนะ
แนวประชาสัมพันธ์
และมีนักเรียนเข้ามา

คณะกรรมการ
บริหาร 
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ส่วนร่วม 
 

- แผ่นพับ 
- ป้ายประชา 
สัมพันธ์ 
 

และมีนักเรียน
เข้ามาบรรพชา
เพื่อศึกษาต่อ
ระดับ ม.๑-ม.๔ 
ปีละ ๑๒๐ รูป 

 และมีนักเรียน
เข้ามาบรรพชา
เพื่อศึกษาต่อ
ระดับ ม.๑-ม.๔  
ปีละ ๑๒๐ รูป 

และมีนักเรียนเข้า
มาบรรพชาเพื่อ
ศึกษาต่อระดับ ม.
๑-ม.๔  ปลีะ 
๑๒๐ รูป 

บรรพชาเพื่อศึกษาต่อ
ระดับ ม.๑-ม.๔  ปีละ 
๑๒๐ รูป 

กลยุทธ์ข้อ ๓ 
จัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

โครงการยกระดับผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรยีนให้
สูงขึ้น ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนให้สูงขึ้นทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรูโ้ดยใช้
ข้อมูลนักเรยีน
รายบุคคลเป็นฐาน 
- ใบความรู้ 
- ครู/วิทยากร 

ผู้เรยีนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรูม้ี
ผลการเรยีนเฉลีย่
สูงขึ้น 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่  ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๗๕ ทุกกลุม่สาระ
การเรยีนรู้มผีล
การเรยีนเฉลีย่
สูงขึ้น 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๘๐ ทุกกลุม่สาระ
การเรยีนรู้มผีล
การเรยีนเฉลีย่
สูงขึ้น 

 ผู้เรยีนร้อยละ ๘๕ ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรูม้ี
ผลการเรยีนเฉลีย่
สูงขึ้น 

ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

กลยุทธ์ข้อ ๓ 
จัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
การเรยีนการสอน
ภาษาไทย 

พัฒนาคุณภาพ    
การเรยีนการสอน
ภาษาไทย 
- แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
- ใบความรู้ 
- แบบฝึกหัด 
- แบบบันทึกหลัง
เรียน 
- วิจัยใจในช้ัน
เรียน 

ผู้เรยีนร้อยละ ๘๕    
มีระดบัผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์ใน
ระดับ คณุภาพ 
“ด”ี 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่  ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๘๕   มีระดับผล
การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๐   มีระดับผล
การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

 ผู้เรยีนร้อยละ ๙๕   มี
ระดับผลการเรียนผา่น
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
การเรยีนการสอน

พัฒนาคุณภาพ    
การเรยีนการสอน

ผู้เรยีนร้อยละ ๘๐    
มีระดบัผลการ

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่  ๒ 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๘๐   มีระดับผล

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๘๕   มีระดับผล

 ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐   มี
ระดับผลการเรียนผา่น

กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์
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คณิตศาสตร ์ กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์
- แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
- ใบความรู้ 
- แบบฝึกหัด 
- แบบบันทึกหลัง
เรียน 
- วิจัยใจในช้ัน
เรียน 

เรียนผ่านเกณฑ์ใน
ระดับ คณุภาพ 
“ด”ี 

มาตรฐานที่ ๓ 
 

การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
การเรยีนการสอน
วิทยาศาสตร ์

พัฒนาคุณภาพ    
การเรยีนการสอน
วิทยาศาสตร ์
- แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
- ใบความรู้ 
- แบบฝึกหัด 
- แบบบันทึกหลัง
เรียน 
- วิจัยใจในช้ัน
เรียน 
-อุปกรณ์ทดลอง 

ผู้เรยีนร้อยละ ๘๐    
มีระดบัผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์ใน
ระดับ คณุภาพ 
“ด”ี 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่  ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๘๐   มีระดับผล
การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๘๕   มีระดับผล
การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

 ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐   มี
ระดับผลการเรียนผา่น
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
การเรยีนการสอนสังคม
ศึกษา  

พัฒนาคุณภาพ    
การเรยีนการสอน
สังคมศึกษา  
- แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 

ผู้เรยีนร้อยละ ๘๕    
มีระดบัผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์ใน
ระดับ คณุภาพ 
“ด”ี 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่  ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๘๕   มีระดับผล
การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๐   มีระดับผล
การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

 ผู้เรยีนร้อยละ ๙๕   มี
ระดับผลการเรียนผา่น
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 
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- ใบความรู้ 
- แบบฝึกหัด 
- แบบบันทึกหลัง
เรียน 
- วิจัยใจในช้ัน
เรียน 

กิจกรรมพัฒนาการเรยีน
การสอนสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

พัฒนาคุณภาพ    
การเรยีนการสอน
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
- ใบความรู้ 
- แบบฝึกหัด 
- แบบบันทึกหลัง
เรียน 
- วิจัยใจในช้ัน
เรียน 

ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐    
มีระดบัผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์ใน
ระดับ คณุภาพ 
“ด”ี 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่  ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๐   มีระดับผล
การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๕   มีระดับผล
การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

 ผู้เรยีนร้อยละ ๙๕   มี
ระดับผลการเรียนผา่น
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

กลุ่มสาระสุขศึกษา
ฯ 

กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
การเรยีนการสอนศิลปะ 

พัฒนาคุณภาพ    
การเรยีนการสอน
ศิลปะ 
- แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
- ใบความรู้ 
- แบบฝึกหัด 
- แบบบันทึกหลัง
เรียน 

ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐    
มีระดบัผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์ใน
ระดับ คณุภาพ 
“ด”ี 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่  ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๐   มีระดับผล
การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๕   มีระดับผล
การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

 ผู้เรยีนร้อยละ ๙๕   มี
ระดับผลการเรียนผา่น
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

กลุ่มสาระศลิปะ 
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- วิจัยใจในช้ัน
เรียน 

กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
การเรยีนการสอนการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

พัฒนาคุณภาพ    
การเรยีนการสอน 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย-ี 
แบบทดสอบก่อน-
หลังเรียน 
- ใบความรู้ 
- แบบฝึกหัด 
- แบบบันทึกหลัง
เรียน 
- วิจัยใจในช้ัน
เรียน 

ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐    
มีระดบัผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์ใน
ระดับ คณุภาพ 
“ด”ี 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่  ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๐   มีระดับผล
การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๕   มีระดับผล
การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

 ผู้เรยีนร้อยละ ๙๕   มี
ระดับผลการเรียนผา่น
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

กลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ 

กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
การเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

พัฒนาคุณภาพ    
การเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
- แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
- ใบความรู้ 
- แบบฝึกหัด 
- แบบบันทึกหลัง
เรียน 
- วิจัยใจในช้ัน
เรียน 

ผู้เรยีนร้อยละ ๘๐    
มีระดบัผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์ใน
ระดับ คณุภาพ 
“ด”ี 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่  ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๘๐   มีระดับผล
การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๘๕   มีระดับผล
การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

 ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐   มี
ระดับผลการเรียนผา่น
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
การเรยีนการสอนภาษา

พัฒนาคุณภาพ    
การเรยีนการสอน

ผู้เรยีนร้อยละ ๙๕    
มีระดบัผลการ

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่  ๒ 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๕   มีระดับผล

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๕   มีระดับผล

 ผู้เรยีนร้อยละ ๑๐๐  
มีระดบัผลการเรียน

กลุ่มสาระภาษา
บาล ี
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บาลี  ภาษาบาลี  
- แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
- ใบความรู้ 
- แบบฝึกหัด 
- แบบบันทึกหลัง
เรียน 
- วิจัยใจในช้ัน
เรียน 

เรียนผ่านเกณฑ์ใน
ระดับ คณุภาพ 
“ด”ี 

มาตรฐานที่ ๓ 
 

การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

ผ่านเกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
การเรยีนการสอนพระ
พุทธ 
ศาสนา (ธรรมวินัยและศา
สนปฏิบัติ) 

พัฒนาคุณภาพ    
การเรยีนการสอน
พระพุทธศาสนา 
(ธรรมวินัยและศา
สนปฏิบัติ) 
- แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
- ใบความรู้ 
- แบบฝึกหัด 
- แบบบันทึกหลัง
เรียน 
- วิจัยใจในช้ัน
เรียน 

ผู้เรยีนร้อยละ ๙๕    
มีระดบัผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์ใน
ระดับ คณุภาพ 
“ด”ี 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่  ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๕   มีระดับผล
การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๕   มีระดับผล
การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

 ผู้เรยีนร้อยละ ๑๐๐  
มีระดบัผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

กลุ่มสาระ
พระพุทธศาสนา 
(ธรรมวินัยและศา
สนปฏิบัติ) 

กลยุทธข์้อ ๓ 
สง่เสริมนักเรียนให้มี
คุณภาพเพื่อเป็นศา
สนทายาทท่ีดีในการ
เผยแผ่

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตย 

 

ส่งเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตย 
- ใบสมัครลง
เลือกตั้ง 
- หาเสียงเลือกตั้ง 

ผู้เรยีนร้อยละ ๘๕ 
เข้าใจหลักการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๘๕ เข้าใจ
หลักการปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๐ เข้าใจ
หลักการปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

 ผู้เรยีนร้อยละ ๙๕ 
เข้าใจหลักการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
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พระพุทธศาสนาบน
พื้นที่สูง 

- ป้ายประชา 
สัมพันธ์ 
- บัตรเลือกตั้ง ฯล 

กลยุทธข์้อ ๓  
ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

โครงการค่ายวิชาการ
เตรียมความพร้อมก่อน
สอบ O-net /B-net 
 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์
การเรยีนรู้ของ
นักเรียน 

ผู้เรยีนร้อยละ ๘๐    
มีระดบัผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์ใน
ระดับ คณุภาพ 
“ด”ี 

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่  ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 
มาตรฐานที่ ๔ 

 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๘๐   มีระดับผล
การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๘๕   มีระดับผล
การเรยีนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

 ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐   มี
ระดับผลการเรียนผา่น
เกณฑ์ในระดับ 
คุณภาพ “ดี” 

 

กลยุทธข์้อ ๓  
ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(กิจกรรมแนะวและ
บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์) 

ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
- ใบสมัครเลือก
กิจกรรมอสิระ 
- กิจกรรมเพื่อ
โรงเรียน  ฯล 

ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ 
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานท่ี ๓ 

 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๐เข้าร่วม
กิจกรรม พัฒนา
ผู้เรยีน 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๐เข้าร่วม
กิจกรรม พัฒนา
ผู้เรยีน 

 ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐เข้า
ร่วมกิจกรรม พัฒนา
ผู้เรยีน 

ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

กลยุทธข์้อ ๓  
ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

โครงการส่งเสริม
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

พัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- แบบสัมภาษณ ์
- กิจกรรมให้
ค าปรึกษา 
- กิจกรรมพี่ดูแล
น้อง 

ผู้เรยีนร้อยละ ๙๐ 
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึงและเป็น
ระบบ 

มาตรฐานที่  ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 ผู้เรยีนร้อยละ๙๐ 
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่าง
ทัว่ถึงและเป็น
ระบบ 

 ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๕ ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและ
เป็นระบบ 

 ผู้เรยีนร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง
และเป็นระบบ 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

กลยุทธข์้อ ๔ 
จัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

ติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 
- ประเมิน ตรวจ 

สถานศึกษามีการ
ติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน
ของครูบุคลากร

มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่  ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 

 

 สถานศึกษามีการ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ

 สถานศึกษามีการ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของครู

 สถานศึกษามีการ
ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของครู
บุคลากร       ร้อยละ 

ฝ่ายบรหิารวิชาการ 
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สอบ การ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ ๙๐ ครูบุคลากร        
ร้อยละ ๙๐ 

บุคลากร       
ร้อยละ ๙๕ 

๑๐๐ 

กลยุทธข์้อ ๔ 
จัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โครงการนิเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 การนิเทศครู
บุคลากรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- สังเกต 
- สัมภาษณ ์
- แบบสอบถาม 

 ครูบุคลากรร้อย
ละ ๙๐ ได้รับ
การนิเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่   ๓ 
มาตรฐานที่ ๔ 

 

 ครูบุคลากรร้อย
ละ ๙๐ ได้รับการ
นิเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

 ครูบุคลากรร้อย
ละ ๙๕ ได้รับการ
นิเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

 ครูบุคลากรร้อยละ 
๙๕ ได้รับการนิเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ฝ่ายบรหิารวิชาการ 
 
 

กลยุทธ์ข้อ ๔ 
จัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการส่งเสริมระบบ
ประกันคณุภาพ
สถานศึกษา 

ส่งเสริมระบบ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาท้ัง
ภายในและ
ภายนอก  
- ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ 
- ประเมินผลสรุป 
รายงานน าเสนอ 
( PDCA ) 

สถานศึกษามี
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในและ
ภายนอกในระดับ
คุณภาพ “ด”ี 

มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๔ 

 

 สถานศึกษามี
ระบบการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน
และภายนอกใน
ระดับคณุภาพ 
“ด”ี 
 

 สถานศึกษามี
ระบบการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน
และภายนอกใน
ระดับคณุภาพ     
“ดีมาก” 

 สถานศึกษามีระบบ
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในและ
ภายนอกในระดับ
คุณภาพ     “ดีมาก” 

ฝ่ายบรหิารวิชาการ 
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ส่วนที่ ๕ 

การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา 

 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่สถานศึกษา

สามารถตรวจสอบคุณภาพได้ตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม

กฎกระทรวงฯ เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษา ประกอบด้วย การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี การด าเนินงานตามโครงการ/

กิจกรรมที่ก าหนดไว้ได้ตามแผนหรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ เพราะเหตุใด มีการสรุปผลการ

ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ การติดตามตรวจสอบมีการให้ข้อสังเกต ให้

ข้อเสนอแนะเพื่อด าเนนิการตอ่ไป  

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า

ของการด าเนินงาน  ได้แก่ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์เพื่อให้ การบริหาร

จัดการคุณภาพมีประสิทธิภาพใช้วงจรการบริหารงานเชิงระบบหรือวงจรเดมมิ่ง ( PDCA) เป็นเครื่องมือใน

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

 

ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 ๑. วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นองค์ประกอบแรกที่ส าคัญที่สุดการวาง

ระบบที่ดีจะ ต้องก าหนดขั้นตอนการท างานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและการบันทึก การท างาน

ทุกขั้นตอนเป็นปัจจุบัน ข้อมูลจากบันทึกนี้จะน าไปสู่การตรวจสอบประเมินตนเอง และให้ผู้อื่นตรวจสอบได้ 

เพราะข้อมูลที่ได้เป็นสารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของระบบย่อยหลายๆ ระบบ

ย่อยเป็นคุณภาพรวมของสถานศกึษาทั้งหมด 

1.1 แตง่ตัง้บุคลากรติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

1.2 ชี้แจงแนวการด าเนินงานวัตถุประสงค์ขอบข่ายสาระส าคัญของการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษา 

1.3 จัดท าปฏิทินการตดิตามคุณภาพการศกึษา 

1.4 ทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

1.5 สรุปและก าหนดกรอบ/ประเด็นส าคัญของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

1.6 สร้างแบบเครื่องมือ แบบบันทึกในการตดิตามคุณภาพการศกึษา 

๒. ด าเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  เป็นการติดตามตรวจสอบ

ความก้าวหน้าด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ การปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่
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ได้รับมอบหมายตามกระบวนการ วิธีการที่ก าหนดและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อให้การ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพควรใช้แนวทางในการด าเนินงาน 

ดังนี้                  

2.1 ก าหนดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพเป็นรายกิจกรรมครอบคลุมภารกิจของ

สถานศกึษา 

2.2 สร้างความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่

ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 

2.3 วางระบบการท างานและมอบหมายการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ด าเนนิการเป็นระยะๆ ตลอดชว่งเวลาที่ปฏิบัติ โดยก าหนดเรื่องและปฏิทินปฏิบัติการ 

2.4 ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือกิจกรรมที่สถานศึกษา

ก าหนดขึ้นเป็นผู้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเองตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมทั้ง

ด าเนนิการแก้ไข ปรับปรุง  การด าเนนิงานของตนเองให้เป็นไปตามแผน 

2.5 ครูและบุคลากรรวบรวมร่องรอย หลักฐานการด าเนินงานและผลการตรวจสอบมา

ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติไปสู่เปูาหมาย 

2.6 คณะท างานที่สถานศึกษาแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ ติดตามตรวจสอบ รวบรวม ข้อมูล 

ร่องรอย หลักฐานการด าเนินงานทั้งหมดในภาพรวมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

และจัดท ารายงานเสนอเพื่อด าเนินการพัฒนาคุณภาพต่อไป 

๓. รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นการตรวจสอบ/ประเมินตนเองร่วมกันหรือ

ผลัดเปลี่ยนกันประเมินเพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน มีความส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพ

ของสถานศึกษา สาระส าคัญของการรายงาน ประกอบด้วย 

3.1 ระยะเวลาของการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

3.2 ขอบเขตและวัตถุประสงค์ 

3.3 วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

3.4 กิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจและกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง 

3.5 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

๔. การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเป็นการเสนอแนะมาตรการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ โดยน าผลการประเมินมาพัฒนา ประกอบด้วย   

4.1 ระบุกิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ และประเด็นที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง 

4.2 จัดท า บันทึกข้อเสนอแนะ 

4.3 ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา 

4.4 ตรวจสอบการด าเนินงานซ้ า เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

  ๕. การบริหารจัดการสถานศึกษาได้เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมโดยมีการร่วมคิด ร่วม

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

กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินงานจะมีการก ากับติดตามประเมินการท างานเป็นระยะ จุดเริ่มต้นส าคัญที่

สถานศึกษาใช้ในการบริหารงานคือการสร้างความตระหนักและส านึกที่ดีต่อการพัฒนาสถานศึกษาแก่

บุคลากรผูร้่วมงานทุกคนทุกฝุายในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา นอกจากเน้นนักเรียนเป็น

ส าคัญแล้ว สถานศึกษายังได้น าเอาทักษะชีวิตและการสอนแบบพุทธวิธีมาประกอบในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ พัฒนา และส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรและนักเรียนตามแผนพัฒนาการจัด

การศกึษา ฉบับนี้ 

 ๖. การติดตามประเมินผลสถานศึกษาจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรม ของแต่ละฝุายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ส าคัญ 

ดังนี้ 

 แบบเป็นทางการมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน

การปฏิบัติหนา้ที่ของโครงการ/งาน/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา 

 แบบไม่เป็นทางการโดยถือว่าการติดตามและประเมินผลเป็นหน้าที่รับผิดชอบของครู

บุคลากรทุกรูป/คน ทุกกลุ่มงานบริหารตามกรอบภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง 
 

 นอกจากนี ้สถานศึกษายังมีการตดิตามประเมินผลและการสรุปรายงานโครงการ/งาน/กิจกรรม

ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกจากสรุปรูปเล่มเป็นผลงานของตนเองแล้ว ยังต้องน ามาเสนอรายงาน

ปัญหาอุปสรรคผลการด าเนินงานในแต่ละสัปดาห์และที่ประชุมครูบุคลากรของสถานศึกษาเป็นประจ า

ทุกเดือนโดย 

-  การก าหนดผูร้ับผดิชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศกึษา 

- การรายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง 

และพัฒนา 

- การเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 

การศกึษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
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ภาคผนวก 

 



แผนพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเดจ็พระพทุธชนิวงศ ์พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ (ฉบบัปรบัปรุง ๒๕๖๑)  ๖๐ 

 

   

 
ค าสั่งโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่ พช. ๐๒๕ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒  

     

  ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 

๒๕๕๓ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔(๒) ว่า ให้สถานศึกษา

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยได้ก าหนดเปูาหมาย หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดท า และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่

เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาต้องค านึงและน าไปปฏิบัติ ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาจาก

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและหนว่ยงานต้นสังกัด นั้น 

  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาด าเนินการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพชัดเจน เหมาะสม และถูกต้องตามหลัก

วิชาการ ซึ่งมีหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ส าคัญ

ของสถานศึกษา จงึแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๑ ดังนี้ 

 

กรรมการที่ปรึกษา 

๑. คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

๒. วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 

๓. ส านักงานบริหารโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรโีสดา  พระอารามหลวง 

๔. ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ ๕ 

 

กรรมการด าเนินการ 

1. พระวมิลมุนี ผูจ้ัดการ    ประธานกรรมการ 

2. พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ ผูอ้ านวยการ   รองประธานกรรมการ 

3. พระครูประกาศธรรมานุต รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
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4. พระอนุชิต อธิปญฺโญ เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี  กรรมการ 

5. พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส หัวหนา้กลุ่มงานบริหารบุคคล  กรรมการ  

6. พระสุรนิทร์  สุธีโร หัวหนา้กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 

7. นางทิพวิมล  วรรณชัย  หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาไทย   กรรมการ 

8. นางสาวหฤทัย  มงคลเจริญสิน หัวหนา้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 

9. นางสาวตวงทอง บุญมาชัย  หัวหนา้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   กรรมการ 

10. พระสุรชัย  มหาวิรโิย  หัวหนา้กลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการ 

11. นายเดชา เมธีวัฒนากุล  หัวหนา้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศกึษา  กรรมการ 

12. นางสาวสิรกิร  สามะบุตร  หัวหนา้กลุ่มสาระศลิปะ    กรรมการ 

13. นายบุญเลิศ  ตระกูลรุ่งอ าไพ หัวหนา้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ 

14. นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต  หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 

15. พระสมุห์ติวานนท์  วิรยิธมฺโม หัวหนา้กลุ่มงานบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

16. พระวันชัย  ชยชโย   เจ้าหน้าทีว่ิชาการ    กรรมการและ

ผูช่้วยเลขานุการ 

 

 บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

 การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา เกี่ยวข้องกับทุกฝุายในสถานศึกษา รวมถึงบุคลากรขององค์กรอื่นๆ ดังนั้น 

จงึควรเข้าใจบทบาทของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ๑. บุคลากรภายในสถานศึกษา 

 ๑.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน มีบทบาทหนา้ที่ ดังนี้ 

 ๑. วิเคราะห์ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติกระทรวงกรมจังหวัด 

เขตพื้นที่การศึกษา และสภาพความต้องการของท้องถิ่นชุมชน สภาพการจัดการศึกษา ปัญหาและความ

ต้องการจ าเป็น อย่างเป็นระบบ น ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายและความส าเร็จของสถานศึกษา

ร่วมกับบุคลากรและผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องทุกฝุาย  

 ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษากับครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถานศกึษา 

 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน

ตามกระบวนการในการประกันคุณภาพการศกึษา รวมทั้งการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางความร่วมมือ

ของครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



แผนพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเดจ็พระพทุธชนิวงศ ์พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ (ฉบบัปรบัปรุง ๒๕๖๑)  ๖๒ 

 

   

 ๔. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 ๕. ร่วมประชุมปฏิบัติการและร่วมระดมพลังสมองในการจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 ๖. สนับสนุน อ านวยความสะดวกรวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่างๆในการจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 ๗. ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม กระบวนการจัดท าแผนรวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพ

ของแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 ๘. จัดใหม้ีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท า

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีน าเสนอต่อผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการ

จัดการศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ต่อไป 
 

  ๑.๒ รองผู้อ านวยการโรงเรยีน/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู 

มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 

 ๑. สรุปข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมิน

คุณภาพผู้เรียน ผลงานดีเด่นของผู้เรียน ศักยภาพของครูสภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและสภาพ

ความต้องการจ าเป็น นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาความต้องการของผู้ปกครอง ผู้เรียน

และชุมชน  

 ๒. ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหา

และความต้องการจ าเป็น ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายและความส าเร็จของสถานศึกษา ร่วมกับ

บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย รวมทั้งก าหนดเปูาหมาย /ความส าเร็จสู่การพัฒนางานในหน้าที่

รับผดิชอบ 

 ๓. ด าเนินกิจกรรม /โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม /

โครงการ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

๒. บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีบทบาทหนา้ที่ ดังนี้ 

 ๒.๑ คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทหนา้ที่ ดังนี้ 

 ๑. ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความ

ต้องการของผู้ปกครอง ท้องถิ่นชุมชน ความตอ้งการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น

การสนับสนุนจากชุมชน คุณภาพผูเ้รียนและการศกึษาต่อ 



แผนพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเดจ็พระพทุธชนิวงศ ์พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ (ฉบบัปรบัปรุง ๒๕๖๑)  ๖๓ 

 

   

 ๒. ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายความส าเร็จของสถานศกึษา 

 ๓. พจิารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

 ๔. ก ากับ ตดิตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

 

 ๒.๒ ผู้ปกครอง ผู้เรยีน มีบทบาทหนา้ที่ ดังนี้ 

 ๑. ใหข้้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความต้องการ

ของผู้ปกครองและผูเ้รียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรยีน การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนและการศกึษาต่อ 

 ๒. ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายและความส าเร็จ

ของสถานศึกษากับบุคลากรและผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องทุกฝุาย     

 ๓. ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 ๔. ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศึกษา สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาในปีตอ่ไป 

 

๒.๓ หน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนและชุมชน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี ้

๑. น าเสนอและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของ

ท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน การ

สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนและการศกึษาต่อ 

๒. ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

๓. ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

๔. ร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๕. ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาในปีตอ่ไป 
 

 ทั้งนี ้ ให้ผูไ้ด้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เรยีบร้อยและเกิดผลดีตอ่สถานศกึษา 
 

 สั่ง ณ  วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

    (พระเทพโกศล) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

    โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 



แผนพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเดจ็พระพทุธชนิวงศ ์พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ (ฉบบัปรบัปรุง ๒๕๖๑)  ๖๔ 

 

   

 
ประกาศ 

โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒(ระยะ ๓ ปี) 

(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑) 

     

  กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๓ ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ (๒) วา่ ให้สถานศกึษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่

มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กระบวนการจัดท า และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ เกี่ยวข้องที่

สถานศกึษาต้องค านึงและน าไปปฏิบัติ ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาจากส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาและหนว่ยงานตน้สังกัด... 

  คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน มีมติเห็นชอบ... “ให้สถานศึกษาน าแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ที่จัดท าขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา ไปพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป” 

  โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จึงประกาศให้ใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ตามมติของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อ

พัฒนาการจัดการศึกษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
 

  ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

    (พระเทพโกศล) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

    โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 


