
   

 

   

 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ระยะ ๓ ปี) 
 

 
จัดท าโดย 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
สังกัดกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ 

กองพุทธศาสนาศกึษาส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 



แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕    ๖ 
 

   

ค าปรารภ 

 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ในข้อ ๓ ว่า ให้

สถานศกึษาแตล่ะแหง่จัดใหม้ีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็น

ระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติ คือ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึด

สภาพปัญหา ความต้องการ และให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผน

ร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษาจะต้องมีการระดม

สมองในการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่เป็นผู้ให้บริการและสอดคล้องกับ

ความปรารถนาของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับการรับบริการทางการศกึษา  

 ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาสถานศึกษา ได้แก่ ผู้แทนของครูผู้สอน ผู้แทนของกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนของผู้ปกครองผู้เรียน 

ผู้แทนขององค์การ หน่วยงานและสถาบัน ตลอดจนสถานประกอบการต่างๆ ในชุมชน ให้เข้ามาร่วมคิดร่วม

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อช่วยกันก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมาย เงื่อนไขและภาพแห่งความส าเร็จซึ่งครอบคลุมภารกิจและความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา โดยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังกล่าว  จะต้องมุ่งเน้น

กระบวนการสร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด ถือเป็นแผนระยะยาวที่สถานศึกษา

จะต้องใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ในการก าหนดโครงการพัฒนาในแต่ละด้านที่

ตรงกับความต้องการยกระดับคุณภาพของการศึกษาของสถานศกึษา  

 ดังนัน้ การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  ชัดเจน เหมาะสม และถูกต้องตาม

หลักวิชาการ ซึ่งมีหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ส าคัญ

ของสถานศกึษา สืบไป 

 
 
 

(พระเทพโกศล) 

  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
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ค าน า 
 

 ตามท่ีกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๑ ก าหนดไวใ้นขอ้ ๓ วา่ ให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา โดยได้ก าหนดเป้าหมาย หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดท า และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่

เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาต้องค านึงและน าไปปฏิบัติ ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาจากส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

เนื่องจากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน 

กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และเข้าใจในการบริหารและจัดการคุณภาพที่มี

การแสดงเป้าหมาย ทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติเพื่อน าไปสู่ทิศทางที่ต้องการโดยการขับเคลื่อนที่ยึด

สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยความร่วมมือและความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานศึกษาตลอดการก ากับดูแล ส่งเสริม 

สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นสถานศึกษาที่มีเป้าหมายในการมุ่งพัฒนาผู้เรียน

ซึ่งเป็นพระภิกษุสามเณรให้เป็นผู้มีคุณธรรมมีความรู้ประพฤติตนตามพระธรรมวินัยเป็นศาสนทายาทที่ดีของ

พระพุทธศาสนา ตามวิสัยทัศน์สถานศึกษาที่ว่า  “ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นศา

สนทายาทท่ีดีในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาบนพื้นที่สูง พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม” 
  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ตามที่กฎกระทรวงก าหนด สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิัติการการพัฒนาการศึกษาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นแผนส าคัญที่

มุ่งใช้วธิีการทางยุทธศาสตรเ์พื่อการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษา ระบบการบรหิารจัดการ ระบบการบริการ

การศึกษาและระบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน

อย่างมีเอกภาพ และการจัดท าครัง้นีไ้ด้รับความรว่มมือจากคณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย ครูและบุคลากรใน

การจัดท าและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาการจัดการศึกษาเล่มนี้ จะอื้อประโยชน์ในการพัฒนางานของสถานศึกษา ครู 

และบุคลากรตลอดผู้ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าประสงค์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์แก่นักเรียนจึง

ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนรว่มในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจนส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

(พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
 



แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕    ๘ 
 

   

สารบัญ 

        

           หนา้ 

ค าปรารภ                   ก 

ค าน า                    ข 

สารบัญ                   ค 
 

ส่วนที่ ๑ ภาพรวมสถานศึกษาข้อมูลพื้นฐาน       ๖ 
- ประวัติโรงเรียน          ๗ 
- โดยมีผู้อ ำนวยกำรท ำหน้ำท่ีบริหำรโรงเรียนดงัตอ่ไปนี ้     ๘ 
- ข้อมูลด้านการบริหาร         ๘ 
- คณะกรรมการบริหาร         ๙ 
- แผนที่ที่ตั้งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์       ๑๐ 
- โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์     ๑๑ 
- ข้อมูลผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   ๑๒ 
- ข้อมูลนักเรียน          ๑๓ 
- ข้อมูลอาคารสถานที่          ๑๔ 
- ปริมาณสื่อ/เทคโนโลยี         ๑๕ 
- แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น        ๑๕ 
- ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร       ๑๖ 

 โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการประสบผลส าเร็จที่ผ่านมา ปี ๒๕๖๐     ๑๘ 
 โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการประสบผลส าเร็จที่ผ่านมา  ปี ๒๕๖๑    ๒๐ 
 โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการประสบผลส าเร็จที่ผ่านมา  ปี ๒๕๖๒    ๒๑ 

 

ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา        ๒๔ 

  วิสัยทัศน์สถานศึกษา         ๒๔ 
  พันธกิจ  สถานศึกษา         ๒๔  
เปูาหมายสถานศึกษา         ๒๔  กล
ยุทธ์สถานศึกษา         ๒๕ 
  โครงการ/งาน/กิจกรรม ตามกลยุทธ์                ๒๕ 

การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis)     ๒๖ 
 

ส่วนที่ ๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ              ๒๘ 

  วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมปัจจัยภายในสถานศึกษา               ๒๘ 
  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกสถานศึกษา                       ๒๙ 

ตารางแสดงการจัดท าพันธกิจ                ๓๐ 
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ตารางแสดงการก าหนดเปูาหมาย                ๓๑ 
ตารางแสดงการก าหนดกลยุทธ์                ๓๑ 
ตารางแสดงการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ               ๓๒ 
            

ส่วนที่ ๔ โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร      ๓๕ 
  โครงการ/งาน/กิจกรรม ตามกลยุทธ์ข้อที่ ๑      ๓๕ 
  โครงการ/งาน/กิจกรรม ตามกลยุทธ์ข้อที่ ๒      ๓๕ 
  โครงการ/งาน/กิจกรรม ตามกลยุทธ์ข้อที่ ๓      ๓๖ 
  โครงการ/งาน/กิจกรรม ตามกลยุทธ์ข้อที่ ๔      ๓๗ 

    

ส่วนที่ ๕ การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน       ๓๙  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา      ๓๙ 
  ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา      ๓๙ 

๑. วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา     ๓๙ 
  ๒. ด าเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   ๔๐ 
  ๓. รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    ๔๐ 
  ๔. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง       ๔๐ 
  ๕. การบริหารจัดการสถานศึกษา       ๔๐ 
  ๖. การติดตามประเมินผลสถานศึกษา      ๔๑ 
 
ภาคผนวก            
       ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕        
   ประกาศ ให้ใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๓-๒๕๖๕          
 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานภาพรวมสถานศึกษา 
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  ส่วนที่ ๑ 
ภาพรวมสถานศึกษา 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ตั้งอยู่ วัดศรีโสดา (พระอารามหลวง)  เลขที่ ๑๗หมู่ ๒ ถนน 
ศรีวิชัย ต าบล สุเทพ  อ าเภอ เมือง  จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๐๐  

โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๒-๓๖๓๖ , ๐-๕๓๘๙-๒๙๐๖ โทรสาร ๐-๕๓๘๙๒-๗๖๔  
e-mail : vichakarn.somdej@gmail.com website http://www.somdej.ac.th  

สังกัด  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ตั้งอยู่ วัดศรีโสดา เลขท่ี ๑๗ หมู่ ๒  ถนนศรีวิชัย  ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณหมู่บ้านน้ าตกห้วยแก้ว  เชิงดอยสุเทพ  บนเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๒๕ตารางวา อาณาเขตของ
โรงเรียนมีดังนี ้

ทิศเหนือ   ติดล าห้วยน้ าขุ่น  
ทิศใต้    ติดหมู่บ้านห้วยแก้ว 
ทิศตะวันออก   ติดถนนขึ้นดอยสุเทพ (อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย)  
ทิศตะวันตก   ติดอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

 วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ก่อสร้างโดยครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาหรือครูบาศีลธรรม ได้รับการ
จารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่นครเชียงใหม่ เพราะเป็นจุดลงจอบแรกของการขุดถนนขึ้นดอยสุเทพ โดยมีเจ้าแก้วนวรัฐ 
เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้น ได้ลงจอบแรกเป็นปฐมฤกษ์ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๗ ระหว่างการสร้างถนน ท่าน
ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้สร้างวัดขึ้นควบคู่กันไป ๔ วัดโดยตั้งชื่อให้มีความหมายเกี่ยวโยงถึงขั้นคุณภาพที่ผู้ปฏิบัติธรรมพึง
บรรลุได้คือมรรค ผล นิพพาน เทียบพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา ๔ ชั้น วัดแรกที่สร้างคือ  วัดโสดาบัน ต่อไปอีก 
๔ กิโลเมตรสร้างวัดสกิทาคามี ถัดไปอีกเรียก วัดอนาคามี ล าดับสุดท้ายบนยอดดอยสร้างอีกวัดเรียก วัดอรหันต์  วัด
โสดาบัน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดศรีโสดา ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานว่าเปลี่ยนสมัยใดน่าจะอยู่ช่วง พ.ศ.๒๔๘๔-๒๕๐๙ 
สมัย ครูบาเสาร์ นารโท เป็นเจ้าอาวาส สาเหตุที่เติมค าว่า ศรี สันนิษฐานว่ามาจากชื่อ ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพ่ือเป็น
อนุสรณ์ ยกย่องเชิดชู ร าลึกคุณูปการที่ท่านสร้างวัด 
 วัดศรีโสดา ได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ยก ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ (เล่มที่ ๑๒๕ ตอนพิเศษ 
๑๔๐ ง หน้า ๓๙๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ) 
 

ประวัติโรงเรียน 

วัดศรีโสดา  เป็นที่ตั้งส านักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค  เพ่ือการเผยแ ผ่
พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร การจัดการศึกษาแต่เดิมด าเนินการ ณ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นต้นมา  ถือก าเนิดจากโครงการพระธรรมจาริก  โดยภายหลังจากการที่เยาวชนชาวเขา ๑๒ คน ขอ
บรรพชาเป็นสามเณรและศึกษาภาษาไทยที่วัดเบญจมบพิตร  ส าหรับเป็นแนวทางการศึกษาพระปริยัติธรรม  ผลจาก
การรื้อฟ้ืนภาษาไทยท าให้สามเณรชาวเขา สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี ,โท,เอก  ในเวลาต่อมา วันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓ พระธรรมกิตติโสภณ (สุวรรณ   สุวณฺณโชโต , ป.ธ.๗  ต่อมา คือ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์)  

mailto:vichakarn.somdej@gmail.com
http://www.somdej.ac.th/
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พร้อมด้วยข้าราชการ  กรมประชาสงเคราะห์  ได้ท าบุญทอดกฐินและเปิดปูาย  “ศูนย์อบรมพระพุทธศาสนาแก่
พระภิกษุสามเณรชาวเขา”  เพ่ือเป็นศูนย์ด าเนินงานด้านการศึกษา  เผยแผ่ พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขา มีพระครูสิริ
ธรรมจารี  เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา รับสนองนโยบายตามวัตถุประสงค์ 
 พุทธศักราช  ๒๕๑๔ จัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่(ชาวเขา) วัดศรีโสดา ในขณะนั้น  หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา  จัดการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับใช้ประกอบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  ต่อมา
เปิดสอนชั้นบาลีไวยากรณ์ ถึง ป.ธ.๓ ที่วัดช่างเคี่ยน  ใช้ครูสอนจากวัดเบญจมบพิตร ผู้ที่สอบผ่านและต้องการศึกษา
ชั้นที่สูงขึ้น  ให้ไปศึกษาต่อที่วัดเบญจมบพิตรและวัดปากน้ า   กรุงเทพฯ   ปรากฏว่าท าให้เยาวชนชาวเขานิยมเข้ามา
บวชเรียนจ านวนมาก 

พุทธศักราช ๒๕๓๒ เปิดท าการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ 
ได้อนุญาตจัดตั้ง “โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์”  วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ด าเนินการแบบศึกษาสงเคราะห์   ประเภทอยู่ประจ า  สังกัด กองพุทธศาสน
ศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ปีแรกเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๕๙ รูป  ท าให้
เยาวชนชาวเขานิยมเข้ามาบวชเรียนจ านวนมาก  จนต้องขยายและได้รับอนุญาต จัดการเรียนการสอนถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕ ตามหนังสือที่ ศธ.(ศน.) ๐๔๐๔/๖๑๔๐ โดยมีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ รุ่นแรกจ านวน ๗ รูป  

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  มีลักษณะเฉพาะ คือรับเด็ก เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็น
กุลบุตรชาวไทยภูเขา  เช่น  กะเหรี่ยง  แม้ว  เย้า  มูเซอ อีก้อ ลีซอ ถิ่น ขมุ เป็นต้น ที่อาศัยอยู่บนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ ๑๗ 
จังหวัดภาคเหนือ  ภาคกลางบางส่วน   ตามโครงการพระธรรมจาริก  สนับสนุนส่งเสริม  เยาวชนชาวเขา ให้มีโอกาส
ศึกษาพระปริยัติธรรม  ด าเนินการแบบศึกษาสงเคราะห์ ไม่เสียค่าเล่าเรียน มุ่งผลิ ตนักเรียน ให้มีความรู้  
ความสามารถ  คุณธรรมจริยธรรม สมณสัญญา สู่คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นศาสนทายาทที่สามารถสืบทอด เผยแผ่
พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารบนพื้นที่สูง  ตามโครงการพระธรรมจาริกได้  
 
โดยมีผู้อ านวยการท าหน้าที่บริหารโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

๑. พระครูพิพิธธรรมพิจารย์   เป็นอาจารย์ใหญ่  (ปีการศึกษา ๒๕๓๓-๒๕๓๖) 
 ๒. พระครูสุตกิจจานุกูล (เสงี่ยม  ธีรปญฺโญ)เป็นผู้อ านวยการ (ปีการศึกษา ๒๕๔๐-๒๕๔๗) 
 ๓. พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (นนทพันธ์ ปภสฺสโร)เป็นผู้อ านวยการ(ปีการศึกษา ๒๕๔๗-๒๕๕๒) 
  * ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักด์ิเป็นพระราชาคณะที่ พระวิมลมุนี  
 ๔. พระครูปลัดธงชัย  ปุญฺญชโย เป็นผู้อ านวยการ (ปีการศึกษา ๒๕๕๒-ปัจจุบัน) 
  * ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักด์ิเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  
  
ข้อมูลด้านการบริหาร 

ชื่อ-สกุลผู้จดัการ พระวิมลมุนี (พระมหานนทพันธ์  ปภสฺสโร)  ต าแหน่ง ผู้จัดการ วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก , ปธ.๕ 
, ปว.ค. , พธ.บ , ศษ.ม. ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน 

 
ชื่อ-สกุลผู้อ านวยการ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ ( พระธงชัย ปุญฺญชโย, น่วมบุญลือ) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก , ศษ.บ , กศ.ม. ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน  
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คณะกรรมการบริหาร 
๑. พระครูประกาศธรรมานุยุต  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ  อายุ ๖๕ ปีวัน/เดือน/ปีเกิด ๒๗  ธันวาคม  

๒๔๙๘ สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก , พธ.บ.,กศ.ม. วิชาเอกบริหารการศึกษา สังกัดวัดศรีโสดา 
พระอารามหลวง ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี) ๑๒   
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ต าแหน่ง (พระสังฆาธิการ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 

๒. พระปลัดเสาร์ค า สุภภาโส  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝุายบริหารบุคคล อายุ  ๓๖ ปี วัน/เดือน/ปีเกิด ๗ 
มกราคม  ๒๕๒๗ สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ศน.บ. วิชาเอกการบริหารการศึกษา สังกัด วัด
ศรีโสดา พระอารามหลวง ต าบลสุเทพ อ าเภอเชียงใหม่จังหวัด เชียงใหม่ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี) ๑๗ 
กันยายน ๒๕๕๖ จากโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ต าแหน่ง (พระสังฆาธิ
การ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 

๓. พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝุายบริหารวิชาการ อายุ  ๓๗   ปี วัน/เดือน/ปี
เกิด ๑๖ มีนาคม  ๒๕๒๖ สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ. วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา
สังกัดวัดศรีโสดา พระอารามหลวง   ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัด เชียงใหม่  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ(วัน/
เดือน/ปี) ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ จากโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

๔. ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ  พระมหาสมพงษ์ สมว โส ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อายุ ๓๐ ปีวัน/
เดือน/ปีเกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๓ สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย วุฒิการศึกษา    ปธ.๕  น.ธ.เอก,พธ.บ. วิชาเอก  
ภาษาอังกฤษ  สังกัดวัด ศรีโสดา พระอารามหลวง ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ ได้รับการ
แต่งตั้งเม่ือ(วัน/เดือน/ปี) ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จากโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕    ๑๔ 
 

   

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
 
 



แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕    ๑๕ 
 

   

  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

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 

- งานการเงินการบญัช ี

- งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

- งานบริการสารสนเทศงบประมาณ 

- งานติดตามประเมินผลงบประมาณ 

-  งานอาคารสถานทีแ่ละ

สิ่งแวดล้อม 

- งานพัสดคุรุภัณฑ์และสินทรัพย์ 

- งานกองทุนสวสัดิการ 

- งานประกันสังคม 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 
 
 

-  งานแผนงานบริหารบุคคล 
-  งานสรรหา บรรจุ  แต่งต้ัง 
-  งานสร้างเสริมและรักษาวนิัย 
-  งานพัฒนาบุคลากร 
-  งานอนามัยและปฐมพยาบาล 
-  งานบริการสารสนเทศบุคลากร 
-  งานตดิตามประเมินผลบุคลากร 
- งานยานพาหนะและบ ารุงรักษา 
- งานอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง 
- งานการประชุม  สัมมนา 
- งานสวัสดกิารทั่วไป 
- งานแนะแนวการศึกษา 

-  งานอื่นๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรและงานวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

พระวิมลมุนี 
ผู้จัดการ 

พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ ์
ผู้อ านวยการ 



แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕    ๑๖ 
 

   

ข้อมูลผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ที ่ ช่ือ-ฉายา-นามสกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง วัน /เดือน/ป ี

ที่แต่งตั้ง ทางโลก ทางธรรม 
๑ พระเทพโกศล M.A. ป.ธ.๖ ประวัติศาสตร์และโบราณคด ี ผู้รับใบอนุญาต ๑ ต.ค. ๓๓ 
๒ พระวิมลมุน ี ศษ.ม. ป.ธ.๕ บริหารอาชีวศึกษา ผู้จัดการ ๑๖ ส.ค. ๓๖ 
๓ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ ์ กศ.ม. น.ธ.เอก บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ ๑๖ พ.ค. ๓๓ 
๔ พระครูประกาศธรรมานุยุต กศ.ม. น.ธ.เอก บริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการ ๑๗ ก.ย. ๕๖ 
๕ พระปลดัเสาร์ค า สุภภาโส ศน.บ. น.ธ. เอก บริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการ ๒๐ มี.ค.๖๒ 
๖ พระสมุห์ติวานนท์ วิริธมโฺม พธ.บ. น.ธ. เอก การสอนสังคมศึกษา รองผู้อ านวยการ ๒๐ มี.ค.๖๒ 

 

ข้อมูลครูและบุคลากร/ครูประจ า 
 

ที ่
 

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล 
วุฒิการศึกษา  

สาขาวิชาเอก 
 

ต าแหน่ง 
วัน /เดือน/ป ี

ที่แต่งต้ัง ทางโลก ทางธรรม 
๑ พระสรุินทร์สุธโีร ค.บ. น.ธ. เอก การศึกษานอกระบบ คร ู ๑๒ พ.ค. ๔๗ 
๒ พระมหาสมพงษ์  สมว โส พธ.บ. ป.ธ. ๕ ภาษาอังกฤษ คร ู ๒๓ ม.ค. ๕๘(รร.) 
๓ พระมนตรี  ปุญฺญกสุโล พธ.บ. น.ธ. เอก การสอนพระพุทธศาสนา คร ู ๑๗ ก.ย.๕๖ 
๔ พระวันชัย ชยชโย รป.บ น.ธ.เอก รัฐประสาศานศาสตร ์ คร ู ๒๗ พ.ค. ๕๗ 
๕ พระอนุชิต อธิปญฺโญ พธ.ม. น.ธ.เอก, ปรัชญา คร ู ๒๐ มี.ค.๖๒ 
๖ พระสุชาติ สุชาตธฺมฺโม พธ.บ. น.ธ.เอก ภาษาอังกฤษ คร ู ๒๐ มี.ค.๖๒ 
๗ พระสุพอเลิศ สภุคฺโค พธ.บ. น.ธ.เอก ภาษาอังกฤษ คร ู ๒๐ มี.ค.๖๒ 
๘ นายฐาปนา ภัทรเมธีนนท์ กศ.ม. นธ.เอก บริหารการศึกษา คร ู ๕ ส.ค. ๕๓ 
๙ นายเดชา เมธีวัฒนากลุ ศษ.ม. น.ธ. เอก บริหารการศึกษา คร ู ๒๐ พ.ย.๓๙ 

๑๐ นางทิพวิมล วรรณชัย ศษ.ม. ธ.ศ.โท การสอนภาษาไทย คร ู ๑๒ มี.ค.๔๗ 
๑๑ น.ส.พิมพิไลย์ ปาละกวงค์ณอยุธยา ค.บ. ธ.ศ.ตร ี อุตสหกรรมศลิป ์ คร ู ๑๒ มี.ค.๔๗ 
๑๒ นางสาวศิริพร ร่มต้นนุ่น ค.บ. ธ.ศ.โท ภาษาไทย คร ู ๑๒ มี.ค.๔๗ 
๑๓ นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน ค.บ. - คณิตศาสตร ์ คร ู ๒๐ มี.ค.๖๒ 
๑๔ นางสาวลัดดา แซ่ฒ่า ค.บ. - วิทยาศาสตร ์ คร ู ๒๐ มี.ค.๖๒ 
๑๕ นายนพรัตน์  บุญตัน พธ.บ. น.ธ. เอก การสอนพระพุทธศาสนา คร ู ๒๐ มี.ค.๖๒ 
๑๖ นางสาวสิริกร สามะบุตร ศป.บ. ธ.ศ.ตร ี พัฒนาชุมชนฯ คร ู ๒๐ มี.ค.๖๒ 
๑๗ นายบุญเลิศ  ตระกูลรุ่งอ าไพ พธ.บ. น.ธ. เอก สังคมสงเคราะห ์ คร ู ๒๐ มี.ค.๖๒ 
๑๘ นางสาวเพญ็ผกา ชัยพิกุสิต วท.บ. - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คร ู ๑๗ ก.ย.๕๖ 
๑๙ นายก าธร กระจ่างกิจใจชุ่ม พธ.บ. น.ธ.เอก พุทธศิลป์ คร ู ๑ ธ.ค. ๖๑(ร.ร.) 
 
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๑๑  รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๐๐ 
จ านวนครูที่สอนวิชาไม่ตรงเอก  ๙  รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๕.๐๐ 
 
ครูสอนภาษาบาลี 
 

ที ่
 

ช่ือ-ฉายา-นามสกุล 
วุฒิการศึกษา  

สาขาวิชาเอก 
 

ต าแหน่ง 
วัน /เดือน/ป ี

ที่แต่งตั้ง ทางโลก ทางธรรม 
๑ พระมหาประกฤษฎิ์ มหาวีโร ศน.บ./รป.บ. นธ.เอก / ป.ธ. ๓ รัฐศาสตร์การปกครอง 

การปกครองท้องถิ่น 
คร ู ๒ พ.ค. ๖๒ (รร.) 

 



แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕    ๑๗ 
 

   

ครูสอนพิเศษ 
ที ่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล วุฒิการศึกษา  

สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง วัน /เดือน/ปี 

ที่แต่งตั้ง ทางโลก ทางธรรม 
๑ พระครูวรีศาสน์ธ ารง รป.บ. นธ.เอก การปกครองท้องถิ่น คร ู  
๒ นางสาวสุชาดา เตมู คบ. ธศ.เอก คณิตศาสตร ์ คร ู  

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒ จ๑.ร๑. 

เจ้าหน้าที่   
 

ที ่
 

ช่ือ-ฉายา-นามสกุล 
วุฒิการศึกษา  

สาขาวิชาเอก 
 

ต าแหน่ง 
วัน /เดือน/ป ี

ที่แต่งตั้ง ทางโลก ทางธรรม 
๑ พระณรงค์ศักดิ์ ฐานสิริ พธ.บ. น.ธ.เอก รัฐศาสตร์การปกครอง งานห้องสมุด/แหล่งการเรียนรู ้ ๑๒ พ.ค. ๕๗(ร.ร.) 

๒ นายปรีชา ฟืนปุา ศน.บ. น.ธ.เอก ภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่งานอนามัย/ปฐมพยาบาล ๑๕ พ.ค.๖๒(ร.ร.) 

๓ นายวงศพัทธ์  สกุลนิติ ม.๖ น.ธ.เอก  พนักงานขับรถ ๒๔ ก.ค. ๖๑ 

 
 

ข้อมูลจ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา  

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ รวม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๒๔ ๙๓ ๙๘ ๘๖ ๑๑๒ ๑๐๖ ๖๑๙ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๘๑ ๑๒๑ ๘๐ ๑๐๒ ๙๔ ๑๒๐ ๕๙๘ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๖๐ ๗๑ ๑๐๖ ๖๐ ๗๓ ๗๐ ๔๔๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๕๓ ๔๘ ๕๘ ๕๑ ๕๒ ๔๐ ๓๐๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๔ ๔๗ ๓๖ ๓๕ ๕๐ ๔๖ ๒๕๘ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๕๙ ๖๐ ๓๑ ๓๗ ๓๓ ๓๙ ๒๕๙ 

รวม ๔๒๑ ๔๔๐ ๔๐๙ ๓๗๑ ๔๑๔ ๔๒๑  ๒,๔๗๖ 
 

สภาพความเป็นจริงของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 

จุดแข็ง 
๑. เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพระธรรมจาริก วัดศรีโสดา พระอารามหลวง  รับ

เยาวชนชาวเขาบวชเรียนด ารงตนในสมณเพศฝึกอบรมให้ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ  เน้นหนักกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี กลุ่มชาติพันธุ์อย่างเหมาะสมกับสมณสารูป 
 ๒. ด าเนินการแบบศึกษาสงเคราะห์  ลักษณะอยู่ประจ า สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ท าวัตรสวดมนต์
ร่วมกันได้และไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด 
 ๓. ได้รับทุนการศึกษา และศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ณ  อาศรมพระ
ธรรมจาริกบนพ้ืนที่สูง  ตามโครงการพระธรรมจาริกได้ 
 ๔. สถานที่ตั้ง  เหมาะสม  สะดวก  ไม่ห่างไกลจากแหล่งความเจริญด้านต่างๆ 
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จุดอ่อน 
๑. นักเรียนมาจากครอบครัวฐานะยากจน  ไม่มีทุนทรัพย์บ ารุงการเรียนการสอน 

 ๒. นักเรียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามกลุ่มชาติพันธุ์ จึงเป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกัน 
๓. บุคลากรขาดการบ ารุงขวัญ  ก าลังใจ  สวัสดิการจึงของแรงจูงใจพัฒนากระบวนการ วิธีการท างาน 
๔. ผู้ปกครองอยู่ในถิ่นทุรกันดาร  การประชาสัมพันธ์มีความยากล าบาก ไม่ทันสถานการณ์ 
๕. งบประมาณได้รับจ านวนจ ากัด  ด้วยเหตุที่ใช้เกณฑ์เดียวกับโรงเรียนทั่วไป  จึงไม่เพียงพอต่อการบริหาร

การศึกษา  เพราะน าไปใช้เกี่ยวกับความจ าเป็นขั้นพื้นฐานเป็นส่วนมาก 
 
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 ๑. อาคารเรียน ๑  อาคาร สว.สมเด็จพระบรมราชชนนี  เป็นสถานที่เรียน เป็นอาคารตึก ๔ ชั้น  

   มีจ านวนห้องท้ังหมด ๒๕ ห้อง  ประกอบด้วย 
  - ห้องพยาบาล     จ านวน     ๑ ห้อง 
  - ห้องคลังหนังสือเรียน/พัสดุอุปกรณ์การเรียน จ านวน     ๑ ห้อง 

- ห้องผู้บริหาร     จ านวน     ๑ ห้อง 
- ห้องวิชาการ     จ านวน     ๑ ห้อง 
- ห้องธุรการ/ห้องพักครู    จ านวน    ๒ ห้อง 
- ห้องประชุม     จ านวน    ๒ ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน     ๑ ห้อง 
- คอมพิวเตอร์     จ านวน     ๓๗   เครื่อง 
- ห้องกิจกรรม/บริหารทั่วไป   จ านวน    ๑ ห้อง 
- ห้องเรียนนักเรียน    จ านวน    ๗ ห้องเรียน ประกอบด้วย 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    จ านวน    ๑ ห้อง 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    จ านวน    ๒ ห้อง 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕    จ านวน    ๒ ห้อง 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    จ านวน    ๒ ห้อง 

๒. อาคารเรียน ๒  อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอาคาร ๔ ชั้น  
    มีจ านวนห้องท้ังหมด ๑๔ ห้อง  ประกอบด้วย 

- ห้องประชุม     จ านวน    ๑ ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน     ๑ ห้อง 
- คอมพิวเตอร์     จ านวน    ๓๖   เครื่อง 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑    จ านวน    ๔ ห้อง 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒    จ านวน     ๒ ห้อง 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓    จ านวน    ๒ ห้อง 
- ห้องสมุดดุสิตตานนท์    จ านวน     ๑   ห้อง 
- ห้องโสตศึกษา (ห้องอัจฉริยะ ICT)  จ านวน    ๑ ห้อง 
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ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 
 คอมพิวเตอร์  มีจ านวนทั้งหมด    ๙๐ เครื่อง 

ใช้เพื่อการเรียนการสอน        ๗๐ เครื่อง 
ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต    ๑๘ เครื่อง 
ใช้ในงานบริหาร      ๑๔ เครื่อง  

 
ปริมาณสื่อ/เทคโนโลยี 

ที ่ ชนิดสื่อ/เทคโนโลยี แหล่งของสื่อ/เทคโนโลยี จ านวนสื่อ/เทคโนโลยี 
๑ คอมพิวเตอร์ ห้องผู้บริหาร ห้องวิชาการ ห้องธุรการ ห้องผู้บริการ  ๑๔ เครื่อง 
๒ เครื่องรับสัญญาดาวเทียม ห้องอินเตอร์เน็ตสถานศึกษา 

ห้องอินเตอร์เน็ตห้องวิชาการ  
๑๘ 
๙๐ 

เครื่อง 
เครื่อง 

๓ โทรทัศน์สี    
๔ เครื่องเล่น VCD    
๕ เครื่องฉายข้ามศีรษะ    
๖ เครื่องฉายสไลด์    
๗ กล้องจุลทรรศน์    
๘ ภาพประกอบการศึกษา    
๙ โทรศัพท์/โทรสาร    
๑๐ ระบบอินเตอร์เน็ต    
๑๑ - ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

- ห้องโสตทัศนศึกษา 
- เครื่องโปรเจ็กเตอร์ 

   

 
พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ วิหารครูบาศรีวิชัย วิหารอนุกูล วัดศรีโสดา พระอารามหลวงบริเวณหน้า
อาคารเรียน 
 
แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องชาติพันธุ์ศึกษา ตลอดปี ๑. สวนสัตว์เชียงใหม่ ๓ 
๒. โบสถ์ , วิหาร ตลอดปี ๒. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๒ 
๓. ห้องบรรยายสรุป ๖๐ ๓. อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ๑ 
๔. ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปี ๔. สถานีแผ่นดินไหว ๑ 
๕. ห้องพยาบาล ตลอดปี ๕. ห้องสมุดประชาชน ๑ 
๖. ห้องสมุดดุสิตานนท์  ตลอดปี ๖. หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑ 
  ๗.ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๑ 
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  ๘.สล่าสิบหมู่ วัดศรีสุพรรณ ตลอดปี 
  ๙.อาศรมพระธรรมจาริก ตลอดปี 
  ๑๐.หอดูดาวสิริธร ๑  

๔.๓.๕)  มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คน ยกตัวอย่าง  ๒  รูป/คน ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน/ชุมชน 
           ๑)  พระครูปัญญาสังฆการ ภูมิปัญญาด้านศาสนพิธีแบบล้านนา/เทศกาลพิธีล้านนา 
           ๒)  นายถนอม  กุลนอก   ภูมิปัญญาด้านศาสนพิธีแบบล้านนา/เทศกาลพิธีล้านนา 
 
ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 

แผนประมาณการงบประมาณรายรับเงินอุดหนุนรายหัว  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ แผนประมาณการงบประมาณรายรับเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัว 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

จ านวน/บาท หมายเหต ุ

  ยกยอดงบประมาณคงเหลือสะสมค้างบัญชี  (ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ ) ๖,๐๑๕   
  แผนประมาณการงบประมาณรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓      
๑ 
  
  
  

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานรายหัวของนักเรียน  จ านวน ๔๑๔ รูป   ๑,๔๗๓,๓๖๐   
๑.๑ ม.ต้น ๒๗๘ รูป ๙๖๗,๔๔๐ จ่ายรายเดือน 
๑.๒ ม.ปลาย ๑๓๖ รูป ๕๐๕,๙๒๐ จ่ายรายเดือน 

๒ 
  
  

เงินอุดหนุนค่าตอบแทนครู/บุคลากร ๓,๘๔๖,๐๐๐  
๒.๑ ค่าตอบแทนครู ๔๑๔ รูป ๓,๗๒๖,๐๐๐  
๒.๒ ครูสอนภาษบาลี  ๑ รูป ๑๒๐,๐๐๐  

๓ 
  
  

เงินอุดหนุนค่าภัตตาหารของนักเรียน  จ านวน ๔๑๔ รูป  ๓,๖๒๖,๖๔๐   
๓.๑ ม.ต้น ๒๗๘ รูป ๒,๔๓๕,๒๘๐ จ่ายรายเดือน 
๓.๒ ม.ปลาย ๑๓๖ รูป ๑,๑๙๑,๓๖๐ จ่ายรายเดือน 

๔ 
  
  

เงินอุดหนุนค่าไตรจีวรของนักเรียน  จ านวน ๔๑๔ รูป  ๔๙๖,๘๐๐   
๔.๑ ม.ต้น ๒๗๘ รูป ๓๓๓,๖๐๐  
๔.๒ ม.ปลาย ๑๓๖ รูป ๑๖๓,๒๐๐  

๕ 
  
  

เงินอุดหนุนค่าของใช้ส่วนตัวนักเรียน  จ านวน ๔๑๔ รูป  ๒๐๗,๐๐๐   
๕.๑ ม.ต้น ๒๗๘ รูป ๑๓๙,๐๐๐  
๕.๒ ม.ปลาย ๑๓๖ รูป ๖๘,๐๐๐  

๖ 
  
  

เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียน  จ านวน ๔๑๔ รูป  ๑๘๖,๙๒๐   
๖.๑ ม.ต้น ๒๗๘ รูป ๑๒๒,๓๒๐  
๖.๒ ม.ปลาย ๑๓๖ รูป ๖๔,๖๐๐  

๗ 
  
  

เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน  จ านวน ๔๑๔ รูป ๑๗๙,๓๒๐  
๗.๑ ม.ต้น ๒๗๘ รูป ๑๑๖,๗๖๐  
๗.๒ ม.ปลาย ๑๓๖ รูป ๖๒,๕๖๐  

๘ เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนของนักเรียน  จ านวน ๔๑๔ รูป ๔๐๗,๑๙๔  
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ที่ แผนประมาณการงบประมาณรายรับเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัว 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

จ านวน/บาท หมายเหต ุ

  
  

๘.๑ ม.ต้น ๒๗๘ รูป ๒๓๙,๙๑๔  
๘.๒ ม.ปลาย ๑๓๖ รูป ๑๖๗,๒๘๐  

๙ 
เงินค่าอุดหนุนอ่ืนๆ ประกอบด้วย 100,000  
๙.๑ แหล่งเรียนรู้/ห้องสมุด   
๙.๒ ซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารสถานที่   

รวมรายรับ ๑๐,529,249  
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โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการประสบผลส าเร็จที่ผ่านมา   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
ที่ 

 
กลยุทธ์ 

 
เป้าหมาย 

 
กิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
(จ านวน/ร้อยละ) 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

๑ อบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนใหม ่

๑.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยม
ที่พึงประสงค์ และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณของ
บ้านเมืองและตนเอง 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐ น าพุทธธรรมไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ตระหนักในความส าคัญการอนุรกัษ์พุทธศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดงีาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาตไิทยให้
เจริญรุ่งเรือง 

๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓.ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน 
๔.ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและนักเรียนได้ทราบ
ข้อมูล 
๕.จัดเตรียมสถานที่เข้าค่ายปฏบิัติธรรม 
๖.ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปประเมินผลการท างาน 

√  

๒ โครงการส่งเสริมโภชนาการ
ภัตตาหารเช้า-เพล 

- นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
- นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหาร 
 

๑. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการโภชนาการและ
ประชุมวางแผนการปฏบิัติงาน 
๒. จัดปูายรายการอาหารประจ าวัน 
๓. จัดหาน้ าดื่ม บริการบุคลากรและนักเรียน 
 

√  

๓ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตย 

๑. คณะกรรมการนักเรียนเข้าใจและจัดการในองค์กรตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒. นักเรียนเข้าใจในวิธีการและด าเนินการเลือกตั้งตามแนวรัฐธรรมนูญใหม่
ได้ถูกต้อง 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าใจและใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
๔.นักเรียนโดยเฉพาะคณะกรรมการ เข้าใจและรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม
ตามวิถีประชาธิปไตย 

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

√ 
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๕.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
๔ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน

ส าคัญ 
๑.นักเรียนทั้งหมดได้ปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ  ในแต่ละกิจกรรมและมีความ
ซาบซึ้งในกิจกรรมนั้นๆ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๕ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญ 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๕ เห็นความส าคัญของกิจกรรมวันส าคัญทั้งทาง
พระพุทธศาสนาและของชาติไทย 
๔.นักเรียนร้อยละ ๙๕ ตระหนักในความส าคัญการอนุรักษ์พุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง  

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓.ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ 
๔.ด าเนินงานจัดกิจกรรมวันส าคญัทางพุทธศาสนา
และวันส าคัญของไทย ประกอบด้วย 
    วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา 

วันวิสาขบูชา ,วันมาฆบชูา 
วันแม่แห่งชาติ ,วนัออกพรรษา 
วันปิยมหาราช ,วันลอยกระทง 
วันพ่อแห่งชาติ ,วนัรัฐธรรมนูญ 
วันพืชมงคล ,วันฉัตรมงคล 
วันลอยกระทง 

๕.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันส าคัญให้นักเรียน
ทราบ 
๖.จัดปูายนทิรรศการให้ความรู้ในแต่ละกิจกรรม
ของวันส าคัญ 
๗.ด าเนินการจัดกิจกรรมวันส าคญัตามโครงการ 
๘.ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
สรุปผลและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
๙.จัดท าแฟูมสรุปผลการด าเนินโครงการ 

√  
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โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการประสบผลส าเร็จที่ผ่านมา   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
ที่ 

 
กลยุทธ ์

 
เปูาหมาย 

 
กิจกรรม 

ตัวบ่งชี้วามส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
๑ อบรมคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียนใหม ่
๑.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่รักของบุคคล
ทั่วไป 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณ
ของบ้านเมืองและตนเอง 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐ น าพุทธธรรมไปใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตตระหนักในความส าคัญการอนุรักษ์พุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง 

๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔.ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและนักเรียนได้ทราบข้อมูล 
๕.จัดเตรียมสถานที่เข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
๖.ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปประเมินผลการท างาน 

√  

๒ โครงการส่งเสริมโภชนาการ
ภัตตาหารเช้า-เพล 

- นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
- นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหาร 
 

๑. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการโภชนาการและประชุม
วางแผนการปฏิบัติงาน 
๒. จัดปูายรายการอาหารประจ าวัน 
๓. จัดหาน้ าดื่ม บริการบุคลากรและนักเรียน 

√  

๓ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญ 

๑.นักเรียนทั้งหมดได้ปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ  ในแต่ละกิจกรรมและมี
ความซาบซึ้งในกิจกรรมนั้นๆ 
๒.นักเรยีนร้อยละ ๙๕ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญ 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๕ เห็นความส าคัญของกิจกรรมวันส าคัญทั้ง
ทางพระพุทธศาสนาและของชาติไทย 
๔.นักเรียนร้อยละ ๙๕ ตระหนักในความส าคัญการอนุรักษ์พุทธ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็น

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓.ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ 
๔.ด าเนินงานจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนาและ
วันส าคัญของไทย ประกอบด้วย 
    วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา 

วันวิสาขบูชา ,วันมาฆบูชา 

√  
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เอกลักษณ์ของชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง  วันแม่แห่งชาติ ,วันออกพรรษา 
วันปิยมหาราช ,วันลอยกระทง 
วันพ่อแห่งชาติ ,วันรัฐธรรมนูญ 
วันพืชมงคล ,วันฉัตรมงคล 
วันลอยกระทง 

๕.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันส าคัญให้นักเรียนทราบ 
๖.จัดปูายนิทรรศการให้ความรู้ในแต่ละกิจกรรมของวัน
ส าคัญ 
๗.ด าเนินการจัดกิจกรรมวันส าคัญตามโครงการ 
๘.ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการสรุปผล
และประเมินผลการจัดกิจกรรม 
๙.จัดท าแฟูมสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการประสบผลส าเร็จที่ผ่านมา   

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ที่ 
 

กลยุทธ ์
 

เปูาหมาย 
 

กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้วามส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

๑ โครงการการนุ่งห่มเป็นปริมณฑล

และหลกัปฏบิัติเสขิยวัตร 
๑.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่รักของบุคคล
ทั่วไป 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณ
ของบ้านเมืองและตนเอง 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐ น าพุทธธรรมไปใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตตระหนักในความส าคัญการอนุรักษ์พุทธศาสนา 

๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔.ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและนักเรียนได้ทราบข้อมูล 
๕.จัดเตรียมสถานที่เข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
๖.ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปประเมินผลการท างาน 

√  
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ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง 

๒ โครงการส่งเสริมโภชนาการ
ภัตตาหารเช้า-เพล 

- นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
- นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหาร 
 

๑. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการโภชนาการและประชุม
วางแผนการปฏิบัติงาน 
๒. จัดปูายรายการอาหารประจ าวัน 
๓. จัดหาน้ าดื่ม บริการบุคลากรและนักเรียน 

√  

๓ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญ 

๑.นักเรียนทั้งหมดได้ปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ  ในแต่ละกิจกรรมและมี
ความซาบซึ้งในกิจกรรมนั้นๆ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๕ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญ 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๕ เห็นความส าคัญของกิจกรรมวันส าคัญทั้ง
ทางพระพุทธศาสนาและของชาติไทย 
๔.นักเรียนร้อยละ ๙๕ ตระหนักในความส าคัญการอนุรักษ์พุทธ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง  

๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓.ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ 
๔.ด าเนินงานจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนาและ
วันส าคัญของไทย ประกอบด้วย 
    วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา 

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

๕.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันส าคัญให้นักเรียนทราบ 
๖.จัดปูายนิทรรศการให้ความรู้ในแต่ละกิจกรรมของวัน
ส าคัญ 
๗.ด าเนินการจัดกิจกรรมวันส าคัญตามโครงการ 
๘.ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการสรุปผล
และประเมินผลการจัดกิจกรรม 
๙.จัดท าแฟูมสรุปผลการด าเนินโครงการ 

√  
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ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

 
๑. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

๓.๑. กระจายอ านาจในการบริหารตามกรอบนโยบายของรสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การเป็นโรงเรียนผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ตามนโยบายของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ และมหาเถรสมาคม 

๓.๒  พัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบการท างานให้ถูกต้อง 
รวดเร็วและทันสมัย 

๓.๓  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสะอาด น่าอยู่ ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
๓.๔  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ  ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  โดยน ากิจกรรม

การสอนแบบโครงงานมาสู่ห้องเรียน 
๓.๕  พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
๓.๖  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา การ

เรียนการสอน และการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓.๗  ส่งเสริมให้ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓.๘  ส่งเสริม สนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงานการศึกษาของฝุายบริหารและคณะครูเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์แก่บุคลากรทุกฝุายของโรงเรียน 
๓.๙  บริหารงบประมาณโดยยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

 
 
 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) 
 
 
 
 
 

“ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นศาสนทายาทที่ดีในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพ้ืนที่สูง พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม” 

 

๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม เป็นศาสนทายาทที่ดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง 
๓. จัดกระบวนการบริหารการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
๔. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒. ผู้เรียนเป็นศาสนทายาทที่ดี มีคุณภาพ สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงได้ 
๓. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
๔. ครูมีความรู้และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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กลยุทธ์ 
  
 
 
 

อัตลักษณ์ 
 
 
 

เอกลักษณ์ 
 
 
 
โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ข้อ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ข้อ ๒. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
 
 
 
กลยุทธ์ข้อ ๓. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

   
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
๓. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

“สุขภาพกายใจดี มีศีลธรรม น าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง” 
 

“ นุ่งห่มเป็นปริมณฑล ด ารงตนเป็นบรรพชิต จากชีวิตหลากหลายชาติพันธุ์ ” 
 

๑. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา 
๒. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๔. โครงการส่งเสริมสุขภาพ และงานอนามัยสถานศึกษา 
 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

๑. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน      
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  การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 
ผัง SWOT 

สภาพแวดล้อมการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

โอกาส 
 
 
 
 
 
จุดแข็ง 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 

 
 
 
 

 

จุดอ่อน             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครู บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรและงบประมาณมีไม่เพียงพอและมีสถานภาพไม่มั่นคง 
2. การบริหารจัดการสถานศึกษามีข้อจ ากัดทั้งทรัพยากร งบประมาณ และด้านนักเรียน 
3. หน่วยงานต้นสังกัดมีศักยภาพในการให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ และด้านอ่ืนๆ 

ไม่เต็มตามศักยภาพ 

1. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านเงินอุดหนุนวิชาการและอ่ืนๆ 
2. มีแผน/นโยบายของหน่วยเหนือและข้อก าหนด กฎหมาย มาตรฐาน เป็นแนวทางทางการปฏิบัติ 
3. อยู่ในเขตชุมชนเมือง มีโอกาสติดต่อประสานงานกับชุมชนท้องถิ่นหลากหลายหน่วยงาน 

1. การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดไม่ครอบคลุม ทุกด้านไม่เพียงพอและต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่อง    
งบประมาณ 

2. แผน/นโยบาย มาตรฐาน ข้อก าหนด กฎหมายที่เป็นแนวทางปฏิบัตินั้น สถานศึกษาทราบล่าช้าไม่
ชัดเจนต่อเนื่องและที่ส าคัญมีแต่ข้อปฏิบัติแต่ไม่มีการสนับสนุนทรัพยากรอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

3. ผู้ปกครองของนักเรียนไม่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่นจึงมีน้อย เพราะไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาโดยตรง 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถอยู่ในวัยท างาน มีถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้
สถานศึกษาและมีความเสียสละ 

2. การบริหารจัดการงานในองค์กรและงบประมาณเป็นประเภทเงินอุดหนุนมีความเป็นอิสระและ
คล่องตัวในการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ SBM ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ ๓ 
กลยุทธ์การพฒันาคณุภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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ส่วนที่ ๓ 
กลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในสถานศึกษา 

ปัจจัย โอกาส อุปสรรค 

ด้านครูและบุคลากรสถานศกึษา 
มีจ านวน ๓๔ รูป/คน  ระดับปริญญาโท ๙ รูป/คน 
ระดับปริญญาตรี ๒๕ รูป สอนตรงตามวิชาเอก/โท
และความถนัด     

- มีครูจ านวนเพียงพอครูมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถสอน
ตรงวิชาเอก/โท 
- ครูส่วนใหญ่อยู่ในวัยก าลังท างานอาศัยอยู่บริเวณใกล้
โรงเรียน 
- ครูให้ความร่วมมือตั้งใจท างานและสามารถท างานเป็นทีม 

- สถานภาพของครูเป็นเพียงลูกจ้างของวัดไม่ม่ันคงแน่นอน 
- ครขูาดสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ครูขาดกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือจากหน่วยงานต้นสังกัด 

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพยากร 
มีอาคารเรียน ๒ หลัง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต ห้องประชุม ห้องสมุด 

- มีอาคารเรียนและห้องประกอบการเรียน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องสมณกรรมฐาน ห้องประชุม ห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ 

- สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมีน้อยไม่เพียงพอ
และล้าสมัย ขาดห้องเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอน 
- การใช้ห้องเรียน ห้องประกอบ 
การเรียนไม่เต็มเวลา เต็มตามศักยภาพ 

ด้านงบประมาณ 
       ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นรายหัวจาก
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเงินผู้มีจิต
ศรัทธาบริจาคเพ่ือการศึกษาสงฆ์ตามเจตนาซึ่งไม่
แน่นอน ในแต่ละปีการศึกษา 

- เป็นเงินอุดหนุนมีความคล่องตัวในการใช้จ่ายตามนโยบาย
เปูาประสงค์กิจกรรมโครงการของโรงเรียน 
- การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาไม่มี
ขีดจ ากัดขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้จัดการ ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- เงินอุดหนุนรายหัวต่อปีการศึกษาไม่เพียงพอกับรายจ่าย
ด้านงบบุคลากร งบด าเนินการ และงบลงทุนเพ่ือการศึกษา 
- เงินบริจาคเพ่ือการศึกษาในสภาพปัจจุบันได้รับเป็นจ านวน
น้อยมากและไม่แน่นอน 

ด้านการจัดการของโรงเรียน 
ใช้ระบบการบริหารแบบ SBW แบ่งงานและบุคลากร
เป็น ๔ กลุ่มงานบริหาร โดยค านึงถึงความสอดคล้อง
ของปัจจัยส าคัญ ๔ ด้าน คือ ภาระงาน บุคลากร 
งบประมาณ และด้านตัวนักเรียน 

- มีเอกภาพแลอิสระในการบริหารจัดการภายในองค์กร 
- มีการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันเต็ม
ตามศักยภาพ 
- ความเสียสละของผู้บริหารครูและ บุคลากร ในการบริหาร
จัดการศึกษา 

- การบริหารงานมีข้อจ ากัดในด้านบุคลากร ครู งบประมาณ 
และด้านตัวนักเรียน 
- ตัวหน่วยงานต้นสังกัดเองให้การสนับสนุนไม่เต็มตาม
ศักยภาพขาดความจริงใจและขาดบุคลากรมืออาชีพด้าน
บริหารจัดการ 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
ปัจจัย โอกาส อุปสรรค 

ด้านหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
     ๑. ส านักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค 
     ๒. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ 
     ๓. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่ 
     ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ๓๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่ - 
การศึกษา 
     ๕. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ศรัทธาประชาชน หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทั่วไป 

 
-  ได้รับการสนับสนุนห้องเรียนร่วม
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาและ
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  
-  การติดต่อประสานงานรับข้อมูลข่าวสาร
ด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด 
-  ให้การสนับสนุนรายหัวของนักเรียน 
-  เป็นศูนย์ประสานงานและบริการด้าน
วิชาการ 
-  ให้การบริจาคทุนทรัพย์เพ่ือการศึกษา 

 
-  เวลาและปริมาณในการสนับสนุนมีข้อจ ากัดไม่
เพียงพอและไม่อยู่ในหน่วยงานต้นสังกัดเดียวกัน 
-  ขาดความต่อเนื่องและไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
-  เงินอุดหนุนไม่เพียงพอและขาดการสนับสนุนด้าน
อ่ืนๆ ในการจัดการศึกษา 
-  ขาดความต่อเนื่องและต่างสังกัดท าให้การบริการไม่
ทั่วถึง 
- จ านวนน้อยและไม่แน่นอน 

ด้านมาตรฐานข้อก าหนดกฎหมาย 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     กฏกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสถาบัน
พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
      ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วย  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  

 
-  มีผลบังคับใช้ถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
ท าให้ทราบแนวทางการด าเนินงานภายใต้
ข้อบังคับ มาตรฐานเดียวกับสถานศึกษาอ่ืนๆ 
ทุกสังกัด 
 

 
-  การทราบข้อมูลล่าช้าและการเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนด กฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวข้องบ่อยครั้ง
และไม่ชัดเจนแน่นอน 
-  ข้อก าหนด กฎหมาย มาตรฐานที่ใช้บังคับ 
ก าหนดให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติแต่การก าหนดสิทธิอันพึง
มีพึงได้ไม่ชัดเจนและเพียงพอ 

ด้านแผน/นโยบายจากหน่วยงานที่สังกัดและเกี่ยวข้อง 
แผนงาน/นโยบายจากหน่วยงานที่สังกัดและเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของคณะ
สงฆ์และส่วนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
 

 
- ได้รับทราบแผนงาน/นโยบายของ
หน่วยงานที่สังกัดและเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ
คณะสงฆ์ และส่วนของราชการบางเรื่องไม่

 
-  ขาดการติดตามประเมินผลแผนงาน/นโยบายของ
หน่วยงานที่สังกัดและเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนต่อเนื่อง 
-  แผนงาน/นโยบาย ของหน่วยงานที่สังกัดและ
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ทั่วถึงไมว่่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม 
 

เกี่ยวข้องบางเรื่องไม่สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพ
ของสถานศึกษา 
-  มีแต่นโยบาย/แผนงาน แต่ขาดการสนับสนุน
ทรัพยากรในการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม 

ด้านความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นผู้ปกครอง 
      โรงเรียนอยู่ในสภาพของชุมชนเมือง วัดที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญผู้ปกครองของนักเรียนเกือบทั้งหมดมีภูมิล าเนาอยู่ต่าง
อ าเภอ ต่างจังหวัด ไม่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นและส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
 

 
-  ได้รับความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่นแบบ
สังคมเมืองหลวมๆ 
-  อยู่ในเขตชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวมีผู้คน
เข้าออกอย่างต่อเนื่อง 
-  โอกาสในการติดต่อกับชุมชนท้องถิ่นมีมาก
และหลายหน่วยงาน 

 
-  ธรรมชาติของการร่วมมือของชุมชนเมืองมีน้อยไม่
ต่อเนื่องและที่ส าคัญไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ     
โรงเรียน 
-  ผู้ปกครองนักเรียนไม่อยู่ในเขต    ชุมชนท้องถิ่น 
-  การประสานงานโรงเรียนกับชุมชนท้องถิ่นมี
ข้อจ ากัดไม่เต็มตามศักยภาพ 

 
 

ตารางแสดงการจัดท าพันธกิจของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ (MISSION) 

 “ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
เป็นศาสนทายาทท่ีดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง พัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม” 

๑.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม เป็นศาสนทายาทที่ดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
บนพื้นที่สูง 
๓. จัดกระบวนการบริหารการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
๔. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ตารางแสดงการก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา 
 

พันธกิจ 
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ๓๘.๓๕ (๗๑.๖๒) ๓๙.๓๕ (๗๒.๖๒) ๔๐.๓๕ (๗๓.๖๒) 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม เป็นศาสนทายาทที่ดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง ๗๘.๗๗ ๘๗.๙๗ ๙๗.๐๑ 
๓. จัดกระบวนการบริหารการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม ๖๖.๗๖ ๗๖.๘๗ ๘๘.๙๙ 
๔. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๗๘.๕๓ ๗๙.๓๖ ๘๑.๕๖ 

ตารางแสดงการก าหนดกลยุทธ์/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. พัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน 
 

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 
 
 
 

 

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสารและคิดค านวณตามเกณฑ์ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถสร้างนวัตกรรม 
๔. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
๕. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้น 
๖. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนสูงขึ้น 
๗. ร้อยละของผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

๒. ผู้เรียนเป็นศาสนทายาท
ที่ดี มีคุณภาพ สามารถเผย
แผ่พระพุทธศาสนาบนพ้ืนที่
สูงได้ 

๑.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒.ร้อยละของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓.ร้อยละของผู้เรียนที่จะยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
๔.ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
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๒. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัด
การศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
 

๓. โรงเรียนมีกระบวนการ
บริหารและจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
 

๑.ระดับคุณภาพของการมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.ระดับคุณภาพการมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๓.ระดับคุณภาพของด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๔.ระดับคุณภาพของพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๕.ระดับคุณภาพของจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๖. ระดับคุณภาพของจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๓. พัฒนากระบวน 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

๔. ครูมีความรู้และจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

๑. ร้อยละของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
๒. ร้อยละของการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. ร้อยละของการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔. ร้อยละของตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕. ร้อยละของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

ตารางแสดงการก าหนดเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ความส าเร็จ/ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ(ของเป้าหมาย) โครงการ/กิจกรรม 

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสารและคิดค านวณตามเกณฑ์ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถสร้างนวัตกรรม 
๔. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
๕. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้น 
๖. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนสูงขึ้น 

- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่
มาตรฐานการศึกษา 
 
 

๒. ผู้เรียนเป็นศาสน
ทายาทท่ีดี  มีคุณภาพ 
สามารถเผยแผ่

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่โรงเรียนก าหนด 
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

- โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ และงานอนามัย
สถานศึกษา 
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พระพุทธศาสนาบนพ้ืนที่
สูงได้ 

๔. ร้อยละของผู้เรียนที่จะยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
๕. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 

๓. โรงเรียนมีกระบวน 
การบริหารและจัดการ 
ศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

๑. ระดับคุณภาพของการมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒. ระดับคุณภาพการมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๓. ระดับคุณภาพของด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
๔. ระดับคุณภาพของพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๕. ระดับคุณภาพของจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
๖. ระดับคุณภาพของจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๔. ครูมีความรู้และ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ร้อยละของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๒. ร้อยละของการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.ร้อยละของการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔. ร้อยละของตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕. ร้อยละของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

- โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 
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ส่วนที่ ๔ 
การก าหนดแผนงานและงบประมาณ 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร 
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ส่วนที่ ๔ 
การก าหนดแผนงานและงบประมาณโครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดบัองค์กร 

 
 
 

เปูาหมาย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของเปูาหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเปูาหมาย)รายปี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

งบประมาณ 

 
สนองมาตรฐานการ 

ศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

ฝุายรับผิดชอบ 
ปี

๒๕๖๓ 
ปี

๒๕๖๔ 
ปี

๒๕๖๕ 
๑. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่านเขียน การสื่อสารและคิดค านวณตาม
เกณฑ์ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถสร้าง
นวัตกรรม 
๔. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
๕. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้น 
๖. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของ
โรงเรียนสูงขึ้น 

๓๘.๓๕ ๓๙.๓๕ ๔๐.๓๕ -โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษา 
 
 

 มาตรฐานที่ ๑ ฝุายวิชาการ 
 

๒. ผู้เรียน
เป็นศาสน
ทายาทท่ีดี มี

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและ

๗๘.๗๗ ๘๗.๙๗ ๙๗.๐๑ - โครงการพัฒนา
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 มาตรฐานที่ ๑ ฝุายบริหาร
ทั่วไป 
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คุณภาพ 
สามารถเผยแผ่
พระพุทธ - 
ศาสนาบนพื้นที่
สูงได้ 

ค่านิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๔.ร้อยละของผู้เรียนที่จะยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 
๕.ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม 

- โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
 
- โครงการส่งเสริม
สุขภาพ และงาน
อนามัยสถานศึกษา 

 มาตรฐานที่ ๑ ฝุายบริหาร
งบประมาณ 

๓.โรงเรียนมี
กระบวนการ
บริหารและจัด
การศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ 

๑.ระดับคุณภาพของการมีเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
๒.ระดับคุณภาพการมรีะบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
๓.ระดับคุณภาพของด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
๔.ระดับคุณภาพของพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๕.ระดับคุณภาพของจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
๖.ระดับคุณภาพของจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

๖๖.๗๖ ๗๖.๘๗ ๘๘.๙๙ - โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

 มาตรฐานที่ ๒ ฝุายบริหาร
บุคคล 
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๔. ครูมีความรู้
และจัดการ
เรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑. ร้อยละของการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๒. ร้อยละของการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
๓. ร้อยละของการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
๔. ร้อยละของตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕. ร้อยละของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

๗๘.๕๓ ๗๙.๓๖ ๘๑.๕๖ - โครงการส่งเสริม
การจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน 
 

 มาตรฐานที่ ๓ ฝุายวิชาการ 
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ส่วนที่ ๕ 

การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
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ส่วนที่ ๕ 

การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่สถานศึกษาสามารถ

ตรวจสอบคุณภาพได้ตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 

เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ได้ตามแผน

หรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ เพราะเหตุใด มีการสรุปผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการฯ การตดิตามตรวจสอบมีการให้ขอ้สังเกต ให้ข้อเสนอแนะเพื่อด าเนนิการตอ่ไป  

            การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการ

ด าเนินงาน  ได้แก่ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ เพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพมี

ประสิทธิภาพใช้วงจรการบริหารงานเชิงระบบหรือวงจรเดมมิ่ง ( PDCA) เป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษา 

 

ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

 ๑. วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นองค์ประกอบแรกที่ส าคัญที่สุดการวางระบบที่ดี

จะ ต้องก าหนดขั้นตอนการท างานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและการบันทึก การท างานทุกขั้นตอนเป็น

ปัจจุบัน ข้อมูลจากบันทึกนี้จะน าไปสู่การตรวจสอบประเมินตนเอง และให้ผู้อื่นตรวจสอบได้ เพราะข้อมูลที่ได้เป็น

สารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของระบบย่อยหลายๆ ระบบย่อยเป็นคุณภาพรวมของ

สถานศกึษาทั้งหมด 

  ๑.๑ แตง่ตัง้บุคลากรติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

  ๑.๒ ชี้แจงแนวการด าเนินงานวัตถุประสงค์ขอบข่ายสาระส าคัญของการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษา 

  ๑.๓ จัดท าปฏิทินการตดิตามคุณภาพการศกึษา 

  ๑.๔ ทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

  ๑.๕ สรุปและก าหนดกรอบ/ประเด็นส าคัญของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

  ๑.๖ สร้างแบบเครื่องมือ แบบบันทึกในการตดิตามคุณภาพการศกึษา 

            ๒. ด าเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นการติดตามตรวจสอบ

ความก้าวหน้าด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ การปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่ได้รับ

มอบหมายตามกระบวนการ วิธีการที่ก าหนดและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อให้การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพควรใช้แนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้                   
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 ๒.๑ ก าหนดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพเป็นรายกิจกรรมครอบคลุมภารกิจของ

สถานศกึษา 

 ๒.๒ สร้างความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่ครู

และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 ๒.๓ วางระบบการท างานและมอบหมายการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาด าเนินการเป็น

ระยะๆ ตลอดชว่งเวลาที่ปฏิบัติ โดยก าหนดเรื่องและปฏิทินปฏิบัติการ 

 ๒.๔ ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาก าหนด

ขึ้นเป็นผู้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเองตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมทั้งด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง  การ

ด าเนนิงานของตนเองให้เป็นไปตามแผน 

 ๒.๕ ครูและบุคลากรรวบรวมรอ่งรอย หลักฐานการด าเนนิงานและผลการตรวจสอบมาปรับปรุง

และพัฒนาการปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย 

 ๒.๖ คณะท างานที่สถานศึกษาแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ รวบรวม ข้อมูล ร่องรอย 

หลักฐานการด าเนินงานทั้งหมดในภาพรวมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และจัดท ารายงานเสนอเพื่อ

ด าเนนิการพัฒนาคุณภาพต่อไป 

           ๓. รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นการตรวจสอบ/ประเมินตนเอง ร่วมกัน

หรือผลัดเปลี่ยนกันประเมินเพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน มีความส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพ

ของสถานศึกษา สาระส าคัญของการรายงาน ประกอบด้วย 

 ๓.๑ ระยะเวลาของการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

 ๓.๒ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ 

 ๓.๓ วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

 ๓.๔ กิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจและกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง 

 ๓.๕ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง 

           ๔. การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เป็นการเสนอแนะมาตรการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ โดยน าผลการประเมินมาพัฒนา ประกอบด้วย   

 ๔.๑ ระบุกิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ และประเด็นที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง 

 ๔.๒ จัดท า บันทึกข้อเสนอแนะ 

 ๔.๓ ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา 

 ๔.๔ ตรวจสอบการด าเนินงานซ้ า เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

  ๕. การบริหารจัดการสถานศึกษา ได้เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมโดยมีการร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบัติการใหค้วามอสิระแก่บุคลากรทุกระดับและทุกฝ่ายบริหารงานตามวงจรการท างานแบบ PDCA คือ 

(Plan  Do Check Act) และการบริหารงานแบบ SBM (School Bass Managememt) ทุกกิจกรรม/โครงการที่

ด าเนินงานจะมีการก ากับติดตามประเมินการท างานเป็นระยะ จุดเริ่มต้นส าคัญที่ สถานศึกษาใช้ในการ
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บริหารงานคือการสร้างความตระหนักและส านกึที่ดตี่อการพัฒนาสถานศึกษาแก่บุคลากรผู้ร่วมงานทุกคนทุก

ฝา่ยในการจัดการเรียนการสอนของสถานศกึษา นอกจากเน้นนักเรียนเป็นส าคัญแล้ว สถานศึกษายังได้น าเอา

ทักษะชีวิตและการสอนแบบพุทธวิธีมาประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนา และส่งเสริมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรและนักเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา ฉบับนี้ 

 ๖. การติดตามประเมินผลสถานศึกษา จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใน

แตล่ะโครงการ/งาน/กิจกรรม ของแต่ละฝา่ยแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ส าคัญ ดังนี้ 

 แบบเป็นทางการ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลและสรุปรายงานการ

ปฏิบัติหน้าที่ของโครงการ/งาน/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา 

 แบบไม่เป็นทางการ  โดยถือวา่การตดิตามและประเมินผลเป็นหนา้ที่รับผิดชอบของครูบุคลากร

ทุกรูป/คน ทุกกลุ่มงานบริหารตามกรอบภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตอ่เนื่อง 
 

 นอกจากนี้ สถานศึกษายังมีการติดตามประเมินผลและการสรุปรายงานโครงการ /งาน/กิจกรรม ใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกจากสรุปรูปเล่มเป็นผลงานของตนเองแล้ว ยังต้องน ามาเสนอรายงานปัญหา

อุปสรรคผลการด าเนนิงานในแต่ละสัปดาห์และที่ประชุมครูบุคลากรของสถานศกึษาเป็นประจ าทุกเดือนโดย 

-  การก าหนดผูร้ับผดิชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศกึษา 

- การรายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง 

และพัฒนา 

- การเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 

การศกึษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
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ค าสั่ง  

โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่ พช ๐๐๙ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

     

 ตามที่กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๓ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ในข้อ ๓ ว่า ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด พร้อมทั้งจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม

แผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ

ด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมิน

ตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศกึษาเป็นประจ าทุกปี 

 เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ด าเนินการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ ่งมี

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ส าคัญของสถานศึกษา จึง

แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาจัดการศกึษาของสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ดังนี้ 

 

กรรมการที่ปรึกษา 

๑. คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

๒. วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 

๓. ส านักงานบริหารโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรโีสดา  พระอารามหลวง 

๔. ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ ๕ 
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กรรมการด าเนินการ 

๑. พระวิมลมุนี ผูจ้ัดการ     ประธานกรรมการ 

๒. ระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ ผูอ้ านวยการ    รองประธานกรรมการ 

๓. พระครูประกาศธรรมานุต รองผู้อ านวยการ    รองประธานกรรมการ 

๔. พระอนุชิต อธิปญฺโญ หัวหนา้งานบุคคล     กรรมการ 

๕. พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส หัวหนา้กลุ่มงานบริหารงบประมาณ   กรรมการ  

๖. พระมหาสมพงษ์  สมว โส หัวหนา้กลุ่มงานบริหารทั่วไป   กรรมการ 

๗. นางทิพวิมล  วรรณชัย  หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาไทย    กรรมการ 

๘. นางสาวหฤทัย  มงคลเจริญสิน หัวหนา้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   กรรมการ 

๙. นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์  หัวหนา้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 

๑๐. พระสันติ  สนฺตจติฺโต  หัวหนา้กลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๑. นายเดชา เมธีวัฒนากุล  หัวหนา้กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ศลิปะ การงานอาชีพ กรรมการ 

๑๒. นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต  หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 

๑๓. พระสมุหต์ิวานนท์  วริิยธมฺโม หัวหนา้กลุ่มงานบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. พระวันชัย  ชยชโย   เจ้าหน้าทีว่ิชาการ    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
   

 บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

  การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศึกษา เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายในสถานศึกษา รวมถึงบุคลากรขององค์กรอื่นๆ ดังนั้น จึงควร

เข้าใจบทบาทของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  ๑. บุคลากรภายในสถานศึกษา  

  ๑.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน มีบทบาทหนา้ที่ ดังนี้ 

 ๑. วิเคราะห์ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ กระทรวง กรม จังหวัด เขต

พื้นที่การศึกษา และสภาพความต้องการของท้องถิ่นชุมชน สภาพการจัดการศึกษา ปัญหาและความต้องการ

จ าเป็น อย่างเป็นระบบ น ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จของสถานศึกษาร่วมกับ

บุคลากรและผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

  ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับครู 

บุคลากรและผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานตาม

กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางความร่วมมือของครู 

ผูเ้รียน ผูป้กครอง องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕    ๔๘ 
 

   

 ๔. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  

  ๕. ร่วมประชุมปฏิบัติการและร่วมระดมพลังสมองในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

  ๖. สนับสนุน อ านวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-

๒๕๖๕  

  ๗. ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม กระบวนการจัดท าแผน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพของ

แผนการจัดการศกึษาของสถานศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

  ๘. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท า

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีน าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ต่อไป 

 ๑.๒ รองผู้อ านวยการโรงเรียน/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู มี

บทบาทหน้าที่ ดังน้ี 

  ๑. สรุปข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ

ผู้เรียน ผลงานดีเด่นของผู้เรียน ศักยภาพของครู สภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและสภาพความต้องการ

จ าเป็น นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศกึษาความต้องการของผูป้กครอง ผูเ้รียน และชุมชน  

  ๒. ร่วมประชุมหารอื สัมมนา วิเคราะหส์ภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา ปัญหาและความ

ต้องการจ าเป็น ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จของสถานศึกษา ร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝา่ย รวมทั้งก าหนดเป้าหมาย/ความส าเร็จสู่การพัฒนางานในหน้าที่รับผดิชอบ 

  ๓. ด าเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 

๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 ๒. บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีบทบาทหนา้ที่ ดังนี้ 

  ๒.๑ คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทหนา้ที่ ดังนี้ 

  ๑. ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความ

ต้องการของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน ความตอ้งการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น การ

สนับสนุนจากชุมชน คุณภาพผูเ้รียนและการศกึษาต่อ 

 ๒. ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จของสถานศกึษา 

  ๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่

เกี่ยวข้อง 



แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕    ๔๙ 
 

   

 ๔. ก ากับ ตดิตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

 ๒.๒ ผู้ปกครอง ผู้เรยีน มีบทบาทหนา้ที่ ดังนี้ 

  ๑. ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความต้องการของ

ผูป้กครองและผู้เรยีน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรยีน การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนและการศกึษาต่อ 

  ๒. ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จของ

สถานศกึษากับบุคลากรและผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องทุกฝ่าย     

 ๓. ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

  ๔. ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษา สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาในปีตอ่ไป 

 ๒.๓ หน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนและชุมชน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี ้

  ๑. น าเสนอและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความ

ต้องการของท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน 

การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนและการศกึษาต่อ 

  ๒. ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษา 

  ๓. ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

  ๔. ร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ๕. ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษาสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาในปีตอ่ไป 

 

 ทั้งนี ้ ให้ผูไ้ด้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เรยีบร้อยและเกิดผลดีตอ่สถานศกึษา 

 

 สั่ง ณ  วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

    (พระเทพโกศล) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

    โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 



แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕    ๕๐ 
 

   

 
ประกาศ 

โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ระยะ ๓ ปี) 

     

  ตามที่กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๓ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ในข้อ ๓ ว่า ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด พร้อมทั้งจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม

แผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ

ด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมิน

ตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศกึษาเป็นประจ าทุกปี 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมติเห็นชอบ... “ให้สถานศึกษาน าแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ที่จัดท าขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา ไปพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป” 

  โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จงึประกาศให้ใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อพัฒนาการจัดการศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
 

  ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

   ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

    (พระเทพโกศล) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

    โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 


