
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑ 
 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
จัดท าโดย 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 

 

สังกัด กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ 

กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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ค าปรารภ 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเปูาหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ เน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติ คือ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพปัญหา 

ความต้องการ และให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกันระหว่าง

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษาจะต้องมีการระดมสมองในการ

วิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่

ตอบสนองความต้องการของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่เป็นผู้ให้บริการและสอดคล้องกับความปรารถนา

ของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับการรับบริการทางการศกึษา 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปขของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  โดยเฉพาะการเตรียม

แผนงาน/โครงการ ประจ าปขงบประมาณของทุกปข ถือเป็นคู่มือส าคัญในการบริหารงานของสถานศึกษา

ตลอดจนบุคลากรทุกฝุายของโรงเรียน ในการที่จะเป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไป

ตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ ตลอดจนควบคุมการใชง้บประมาณของโรงเรียน

ให้ถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ส าหรับปขการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

และได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ผู้มีอุปการคุณ โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน จึงขอให้ครูบุคลากรทุกฝุายได้ใช้ประโยชน์จาก

แผนปฏิบัติงานนีเ้พื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลดีกับคุณภาพของโรงเรียนและนักเรียน  

 

 

 

(พระวิมลมุนี) 

ผูจ้ัดการ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
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ค าน า 

 

 กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ (๒) 

ที่วา่ ให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา และข้อ ๑๖ (๘) ที่ว่า การจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ ๑๔ (๒) นั้น ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ (๘) ให้

สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยได้ก าหนดเปูาหมาย หลักการ เนื้อหา 

กระบวนการจัดท า และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาต้องค านึงและน าไป

ปฏิบัติ ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

และหน่วยงานต้นสังกัด 

 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  เป็นสถานศึกษาที่มีเปูาหมายในการมุ่งพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็น

พระภิกษุ สามเณร ให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ ประพฤติตนตามหลักพระธรรมวินัย เป็นศาสนทายาทที่ดี

ของพระพุทธศาสนา ตามวิสัยทัศน์สถานศึกษาที่ว่า  “ มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา ส่งเสริมพัฒนาบริหารการจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักเรยีนเป็นศาสนทายาทที่ดีในการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง” 

 ดังนัน้ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปขงบประมาณ ๒๕๖๑ ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้

เขียนโครงการ/งาน และกิจกรรม ตามรูปแบบที่ส านักทดสอบทางกานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานก าหนด ซึ่งทุกโครงการที่จัดท าขึ้นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ และแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาของส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ โครงการ/งาน และกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปขเล่มนี้ ได้ผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสถานศกึษาและได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้ด าเนินการได้  

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจ าปขเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการ/งาน และ

กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสามารถใช้ในการตดิตาม ประเมินโครงการ/งาน และกิจกรรม ได้เป็นอย่างดี 

 

(พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์) 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
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สารบัญ 

ค าปรารภ            ก 

ค าน า             ข 

สารบัญ             ค 

ส่วนที่ ๑  บทน า            ๑ 

 ข้อมูลทั่วไป           ๑ 

 ข้อมูลพื้นฐาน           ๑ 

 ข้อมูลดา้นผูบ้ริหาร          ๒ 

 คณะกรรมการบริหาร          ๒ 

 ประวัติ ความเป็นมาของสถานศกึษา        ๓ 

 โครงสรา้งการบริหารของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์     ๖ 

 ข้อมูลครูบุคลากร ประจ าปขการศกึษา ๒๕๖๑)       ๗ 

 ข้อมูลสถิตจิ านวนนักเรียนปขการศกึษา ๒๕๖๑       ๘ 

 ผลงานของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศใ์นปขการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผา่นมา   ๙ 

  ๑. ผลงานด้านสถานศกึษา        ๙ 

  ๒. ผลงานด้านผูเ้รียน         ๙ 

  ๓. ภาระงานสถานศกึษา                 ๑๐ 

 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายนอก (สมศ.)รอบแรกและรอบสอง       ๑๑ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินรอบสอง                          ๑๒ 

 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานละตัวบ่งชี้              ๑๓ 

 ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น/จุดอ่อน/และจุดที่ควรพัฒนา             ๑๔ 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต                 ๑๖ 

 ความตอ้งการการช่วยเหลือ                 ๑๖ 

 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม               ๑๖ 

ส่วนที่ ๒ ทศิทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา              ๑๘

  วิสัยทัศนส์ถานศกึษา                 ๑๘

  พันธกิจ  สถานศกึษา                 ๑๘ 

  เปูาประสงค์สถานศกึษา                ๑๘ 

  กลยุทธ์สถานศกึษา                 ๑๘ 

 อัตลักษณ์สถานศึกษา                 ๑๙ 

 เอกลักษณ์สถานศึกษา                 ๑๙ 

 ความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิน้ปขการศกึษา ๒๕๖๑            ๑๙ 
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ส่วนที่ ๓ แผนงบประมาณและโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒      ๒๑  

แผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณ จ าแนกตาม ๒๑ 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาที่มุ่งมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา๒๑ 

- โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารวิชาการ        ๒๔ 

- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษา       ๒๘ 

- โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา        ๓๑ 

- โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์สถานศึกษา        ๓๔ 

- กิจกรรมแนะแนว           ๓๗ 

- กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน           ๔๒ 

- กิจกรรมการสอนภาษาไทย          ๔๕ 

- กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์          ๔๙ 

- กิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์          ๕๓ 

- กิจกรรมการสอนสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม       ๕๗ 

- กิจกรรมการสอนสุขศกึษาและพลศกึษา        ๖๑ 

- กิจกรรมการเรียนการสอนศลิปะ         ๖๕ 

- กิจกรรมการสอนภาษอังกฤษ          ๖๙ 

- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสู่มาตรฐานการศกึษา      ๗๓ 

- โครงการพัฒนาระบบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี       ๗๖ 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน ๗๙ 

- โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ภูมปิัญญาท้องถิ่น        ๘๒ 

- โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา       ๘๕ 

- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศปริยัติทักษะวิชาการ       ๘๙ 

- โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ         

- โครงการมอบทุนการศกึษา          ๙๕ 

- โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารบุคคล          ๙๘ 

- โครงการศกึษาดูงานของครูบุคลากร         ๑๐๑ 

- โครงการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการสถานศกึษา      ๑๐๔ 

- โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารทั่วไป                     ๑๐๗ 

- โครงการปัจฉิมนเิทศการศึกษา         ๑๑๐ 

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        ๑๑๓ 

- โครงการพัฒนาภูมิทัศนส์ิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้       ๑๑๗ 

- โครงการส่งเสริมโภชนาการภัตตาหารเช้า-เพล        ๑๒๐ 
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- โครงการส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสถานศกึษา       ๑๒๓ 

- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ท าวัตรเช้า-เย็น, ภาวนาเจริญสติ    ๑๒๘ 

- โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมประจ าปข        ๑๓๑ 

- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์     ๑๓๔ 

- โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      ๑๓๙ 

- โครงการรักษาความปลอดภัยและปูองกันยาเสพติดในสถานศกึษา    ๑๔๒ 

- โครงการปฐมนิเทศการศกึษา         ๑๔๖ 

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย       ๑๔๘ 

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ        ๑๕๒ 

- โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานศกึษา      ๑๕๖ 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนใหสู้งขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูล       
นักเรียนรายบุคคลเป็นฐาน         ๑๕๙ 

 

ส่วนที่ ๔ การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน        ๑๖๓  

 การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาโดยสถานศกึษา       ๑๖๓ 

  ขั้นตอนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา        ๑๖๓ 

๑. วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา       ๑๖๓ 

  ๒. ด าเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา     ๑๖๓ 

  ๓. รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา      ๑๖๔ 

  ๔. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง         ๑๖๔ 

  ๕. การบริหารจัดการสถานศกึษา        ๑๖๔ 

  ๖. การตดิตามประเมินผลสถานศกึษา        ๑๖๕ 
 

ภาคผนวก              

          ค าสั่ง แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปขที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา               

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๗ 
 

ส่วนที่ ๑ 

ภาพรวมสถานศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ตั้งอยู่ วัดศรีโสดา เลขที่ ๑๗ หมู่ ๒  ถนนศรีวิชัย  ต าบลสุเทพ  อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณหมู่บ้านน้ าตกห้วยแก้ว  เชิงดอยสุเทพ  บนเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา 

อาณาเขตของโรงเรียนมีดังนี ้

ทิศเหนอื   ติดล าหว้ยน้ าขุน่    

ทิศใต้    ติดหมู่บ้านหว้ยแก้ว 

ทิศตะวันออก   ติดถนนขึน้ดอยสุเทพ (อนุสาวรยี์ครูบาศรวีิชัย)  

ทิศตะวันตก   ติดอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

 วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ก่อสร้างโดยครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาหรือครูบาศีลธรรม 

ได้รับการจารึกเป็นประวัติศาสตร์คูน่ครเชยีงใหม่ เพราะเป็นจุดลงจอบแรกของการขุดถนนขึน้ดอยสุเทพ โดยมี

เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้น ได้ลงจอบแรกเป็นปฐมฤกษ์ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๗ 

ระหว่างการสรา้งถนน ท่านครูบาเจ้าศรวีิชัยได้สรา้งวัดขึน้ควบคู่กันไป ๔ วัดโดยตั้งช่ือใหม้ีความหมายเกี่ยวโยง

ถึงขัน้คุณภาพที่ผู้ปฏิบัติธรรมพึงบรรลุได้คือมรรค ผล นิพพาน เทียบพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา ๔ ช้ัน 

วัดแรกที่สร้างคือ  วัดโสดาบัน ต่อไปอีก ๔ กิโลเมตรสร้างวัดสกิทาคามี ถัดไปอีกเรียก วัดอนาคามี ล าดับ

สุดท้ายบนยอดดอยสร้างอีกวัดเรียก วัดอรหันต์  วัดโสดาบัน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดศรีโสดา ซึ่งไม่ปรากฏ

หลักฐานว่าเปลี่ยนสมัยใดน่าจะอยู่ช่วง พ.ศ.๒๔๘๔-๒๕๐๙ สมัย ครูบาเสาร์ นารโท เป็นเจ้าอาวาส สาเหตุที่

เติมค าว่า ศรี สันนิษฐานว่ามาจากชื่อ ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อเป็นอนุสรณ์ ยกย่องเชิดชู ร าลึกคุณูปการที่ท่าน

สร้างวัด 

 วัดศรีโสดา ได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ยก ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ช้ันตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ (เล่มที่ ๑๒๕ 

ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง หนา้ ๓๙๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ) 
 

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 านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา ๓๔ 

เปิดสอนตั้งแต่  ระดับมัธยมศกึษาปขที่ ๑ ถึง ระดับมัธยมศกึษาปขที่ ๖ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๘ 
 
ข้อมูลด้านการบรหิาร 

ชื่อ-สกุลผู้จัดการ พระวิมลมุน ี(พระมหานนทพันธ์  ปภสฺสโร) 

ต าแหน่ง ผูจ้ัดการวุฒกิารศึกษา  น.ธ. เอก , ปธ.๕ , ปว.ค. , พธ.บ , ศษ.ม. 

ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรยีนน้ีตั้งแต่วันท่ี ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๒ - จนถึงปัจจุบัน 
 

ชื่อ-สกุลผู้อ านวยการ  พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ ( พระธงชัย ปุญฺญชโย, นว่มบุญลือ) 

ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการวุฒกิารศึกษา น.ธ. เอก , ศษ.บ , กศ.ม. 

ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรยีนน้ีตั้งแต่วันท่ี ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๒ - จนถึงปัจจุบัน 

รองผู้อ านวยการ ๒ รูป / ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ๒ รูป 
 

คณะกรรมการบริหาร 

๑. ผู้จัดการโรงเรียนชื่อ          พระวิมลมุนี   อายุ          ๕๒     ปข           

    วุฒิการศกึษา ป.ธ. ๕, ปว.ค.,พธ.บ. , ศษ.ม.สังกัดวัด ศรโีสดา  พระอารามหลวง           

    ต าบล      สุเทพ       อ าเภอ    เมือง   จังหวัด        เชยีงใหม่                     

    ได้รับการแตง่ตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปข)         ๔     มิถุนายน        พ.ศ.    ๒๕๕๒              

    ต าแหนง่(พระสังฆาธิการ)   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง                    
 

๒. ผูอ้ านวยการโรงเรียนชื่อ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการ                        

    อายุ     ๕๓   ปข  วัน/เดือน/ปขเกิด     ๑๓    สิงหาคม  ๒๕๐๙    สัญชาติ ไทย         

    เชือ้ชาติ ไทย วุฒิการศกึษา น.ธ.เอก , ศษ.บ. ,กศ.ม. วิชาเอก บริหารการศึกษา            

    สังกัดวัด  ศรโีสดา พระอารามหลวง    ต าบล   สุเทพ   อ าเภอ   เมืองเชยีงใหม่                     

    จังหวัด เชยีงใหม่  ได้รับการแตง่ตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปข)    ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒          

    ต าแหนง่ (พระสังฆาธิการ)      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง               
 

๓. รองผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ  พระครูประกาศธรรมานุยุต  ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการ      อ า ยุ     

๖๔    ปข  วัน/เดือน/ปขเกิด     ๒๗    ธันวาคม  ๒๔๙๘    สัญชาต ิไทย เชื้อชาติ   ไทย  วุฒิการศึกษา   

น.ธ.เอก , พธ.บ. ,กศ.ม. วิชาเอก   บริหารการศึกษา สังกัดวัด  ศรีโสดา พระอารามหลวง    ต าบล  

สุเทพ  อ าเภอ  เมืองเชยีงใหม่   จังหวัด  เชยีงใหม่                                                                    

ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อ(วัน/เดือน/ปข)  ๑๒   มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๔๗                       

ต าแหน่ง (พระสังฆาธิการ)  ผูช่้วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง                    
  

๔. รองผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ     

อายุ     ๓๔   ปข  วัน/เดือน/ปขเกิด     ๑๒    กันยายน  ๒๕๒๕    สัญชาต ิ ไทย เชื้อชาติ   ไทย  วุฒิ

การศกึษา   น.ธ.เอก, พธ.บ. ,ศษ.ม. วิชาเอก   การสอนสังคมศึกษา                  

สังกัดวัด  ศรโีสดา พระอารามหลวง    ต าบล   สุเทพ   อ าเภอ   เมืองเชยีงใหม่                 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๙ 
 

จังหวัด   เชียงใหม่    ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปข)  ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗. จากโรงเรียน

สมเด็จพระพุทธชินวงศ ์อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่                                

ต าแหน่ง (พระสังฆาธิการ)  ผูช่้วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง                 
 

๕. รองผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ  พระสมุห์ตวิานนท์ วิรยิธมฺโม  ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการ 

อายุ  ๓๖  ปขวัน/เดือน/ปขเกิด  ๑๖ มีนาคม  ๒๕๒๖ สัญชาต ิ      ไทย                        

เชื้อชาต ิ  ไทย      วุฒิการศึกษา    น.ธ.เอก,พธ.บ.วิชาเอก   สังคมศกึษา ฯ                                                        

สังกัดวัด ศรโีสดา พระอารามหลวง    ต าบล สุเทพ  อ าเภอ เมืองเชยีงใหม่    จังหวัด เชยีงใหม่ 

ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อ(วัน/เดือน/ปข)   ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๑                      

จากโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่                          
 

๖. ผูช่้วยผูอ้ านวยการโรงเรียนชื่อ  พระมหาสมพงษ์ สมว โส   ต าแหน่ง   ผูช่้วยผูอ้ านวยการ 

อายุ  ๒๘    ปขวัน/เดือน/ปขเกิด  ๑ มกราคม ๒๕๓๓   สัญชาต ิ     ไทย                              

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

สังกัดวัด ศรีโสดา พระอารามหลวง    ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่    จังหวัด เชียงใหม่ได้รับ

การแต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปข)   ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๘                         

จากโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่                     
 

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

วัดศรีโสดา  เป็นที่ตั้งส านักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค  เพื่อการเผยแพร่

พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร การจัดการศึกษาแต่เดิมด าเนินการ ณ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร 

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นต้นมา  ถือก าเนิดจากโครงการพระธรรมจาริก  โดยภายหลังจากการที่เยาวชน

ชาวเขา ๑๒คน ขอบรรพชาเป็นสามเณรและศึกษาภาษาไทยที่วัดเบญจมบพิตร  ส าหรับเป็นแนวทาง

การศกึษาพระปริยัติธรรม  ผลจากการรื้อฟื้นภาษาไทยท าให้สามเณรชาวเขา สามารถสอบได้นักธรรมช้ันตรี ,

โท,เอก  ในเวลาต่อมา วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓ พระธรรมกิตติโสภณ (สุวรรณ   สุวณฺณโชโต , 

ป.ธ.๗  ต่อมา คอื สมเด็จพระพุทธชินวงศ)์  พร้อมดว้ยข้าราชการ  กรมประชาสงเคราะห์  ได้ท าบุญทอดกฐิน

และเปิดปูาย  “ศูนย์อบรมพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรชาวเขา”  เพื่อเป็นศูนย์ด าเนินงานด้าน

การศกึษา  เผยแผ่ พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขา มีพระครูสิรธิรรมจารี  เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา รับสนองนโยบาย

ตามวัตถุประสงค์ 

 พุทธศักราช  ๒๕๑๔ จัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่(ชาวเขา)วัดศรีโสดา ในขณะนั้น  หลักสูตรการศึกษานอก

โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จัดการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับใช้ประกอบการศึกษาพระปริยัติธรรม

แผนกธรรม  ต่อมาเปิดสอนช้ันบาลีไวยากรณ์ ถึง ป.ธ.๓ ที่วัดช่างเคี่ยน  ใช้ครูสอนจากวัดเบญจมบพิตร ผู้ที่

สอบผา่นและต้องการศกึษาช้ันที่สูงขึ้น  ให้ไปศึกษาต่อที่วัดเบญจมบพิตรและวัดปากน้ า   กรุงเทพฯ   ปรากฏ

ว่าท าให้เยาวชนชาวเขานยิมเข้ามาบวชเรยีนจ านวนมาก 
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พุทธศักราช  ๒๕๓๒  เปิดท าการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ต่อมา

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

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ด าเนินการแบบศึกษาสงเคราะห ์  

ประเภทอยู่ประจ า  สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ปขแรกเปิดรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปขที่ ๑ จ านวน  ๕๙ รูป  ท าให้เยาวชนชาวเขานิยมเข้ามาบวชเรียนจ านวนมาก  จนต้องขยายและ

ได้รับอนุญาต จัดการเรยีนการสอนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตาม

หนังสือที่ ศธ. (ศน.) ๐๔๐๔/ ๖๑๔๐ โดยมีนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปขที่ ๔ รุ่นแรกจ านวน ๗ รูป  

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  มีลักษณะเฉพาะ คือรับเด็ก เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาซึ่ง

เป็นกุลบุตรชาวไทยภูเขา  เช่น  กะเหรี่ยง  แม้ว  เย้า  มูเซอ อีก้อ ลีซอ ถิ่น ขมุ เป็นต้น ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง

ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ  ภาคกลางบางส่วน   ตามโครงการพระธรรมจาริก  สนับสนุนส่งเสริม  

เยาวชนชาวเขา ใหม้ีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรม  ด าเนินการแบบศกึษาสงเคราะห ์ไม่เสียค่าเล่าเรียน มุ่งผลิต

นักเรียน ใหม้ีความรู ้ ความสามารถ  คุณธรรมจริยธรรม สมณสัญญา สู่คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นศาสนทายาทที่

สามารถสืบทอด เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารบนพื้นที่สูง  ตามโครงการพระธรรมจาริกได้  
 

โดยมีผู้อ านวยการท าหน้าที่บริหารโรงเรียนดังต่อไปน้ี 

๑. พระครูพิพธิธรรมพิจารย์   เป็นอาจารย์ใหญ่  (ปขการศึกษา ๒๕๓๓-๒๕๓๖) 

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

 ๓. พระครูสริิปริยัตยานุศาสก์ (นนทพันธ์ ปภสฺสโร) เป็นผู้อ านวยการ(ปขการศึกษา ๒๕๔๗-๒๕๕๒) 

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

* ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  
 

ค าขวัญโรงเรียน 

การศกึษาดี  มีระเบียบวินัย  ใจยึดมั่นคุณธรรม  น าพัฒนาสังคม  นยิมประชาธิปไตย 
 

ปรัชญาของโรงเรยีน 

“จรถ ภกิฺขเว จาริก  พหุชนหติาย พหุชนสขุาย  โลกานุกมปฺายะ  ฯเปฯ  เทเสถ  ภิกฺขเว  ธมฺม ” 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไป  จงแสดงธรรม  เพื่อประโยชน์  ความสุขแก่ชนหมู่มาก  

เพื่ออนุเคราะหช์าวโลกเถิด 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

“ มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาบริหารการจัดการศึกษา

จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

นักเรียนเป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง” 
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พันธกิจ (MISSION) 

       ๑. สง่เสริมนักเรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง 

       ๒. สง่เสริมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศกึษาอย่างมีสว่นร่วม 

       ๓. ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

       ๔. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) 

       ๑. สง่เสริมนักเรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง 

       ๒. สง่เสริมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศกึษาอย่างมีสว่นร่วม 

๒.๑ ด้านครู/บุคลากร 

๒.๒ ด้านการบริหารสถานศกึษาอย่างมีสว่นร่วม 

       ๓. ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

๓.๑ ผูเ้รียนมีความใฝเุรียน และแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

๓.๒ ผูเ้รียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห ์สังเคราะห์ 

๓.๓ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึน้ 

๓.๔ ผูเ้รียนมีทักษะและกระบวนการท างาน 

       ๔. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ข้อ ๑. ส่งเสรมินักเรยีนให้เป็นศาสนทายาทที่ดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง 

กลยุทธ์ข้อ ๒. สง่เสริมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศกึษาอย่างมสี่วนรว่ม 

กลยุทธ์ข้อ ๓. ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ข้อ ๔. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระเทพโกศล 

ผู้รับใบอนุญาต 

-งานแผนงานบริหารวชิาการ 
- งานบริหารหลักสูตร 
- งานพัฒนาการเรียนการสอน 
- งานทะเบียน  วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา 

- งานห้องสมุดแหล่งการเรียนรู ้
- งานเลขานุการคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรและงานวชิาการ

สถานศึกษา 
- งานจัดท าส ามะโนนักเรียน 

- งานการรับและโอนย้ายนักเรียน 

-  งานเลขานุการคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
-  งานประกันคุณภาพ มาตรฐานด้าน 

    กระบวนการและปัจจัยทุกตัวบ่งชี ้
- งานนิเทศ  แนะแนวการศึกษา 

- งานบริการสารสนเทศวชิาการ 
- งานติดตามประเมินผลวชิาการ 
- งานมาตรฐานด้านผลผลิตทุกตัวบ่งช้ี 

- งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

-งานแผนงานบริหารทั่วไป 

- งานโภชนาการ 

- งานปกครอง 

- งานกรรมการและกิจกรรม   

    นักเรียน 

- งานประจ าชัน้เรียน 

- งานระดับคุณภาพการเรียนรู้ 

- งานศาสนพธิี  ศาสนปฏิบัติ 

- งานบริการสารสนเทศ 

   ประชาสัมพันธ์ 

- งานติดตาม ประเมนิผลบริหาร 

   ทั่วไป 

- งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 
 
 

- งานแผนงานบริหารงบประมาณ 
- งานจัดท า  จัดสรรงบประมาณ 
- งานสารบรรณ 
- งานการเงนิการบัญช ี
-  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

- งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
- งานบริการสารสนเทศงบประมาณ 
- งานติดตามประเมินผลงบประมาณ 
- งานพัสดุครุภัณฑ์และสินทรัพย์ 
- งานอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง 
- งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

-  งานแผนงานบริหารบุคคล 
-  งานสรรหา บรรจุ  แต่งต้ัง 
-  งานสร้างเสริมและรักษาวนัิย 
-  งานพัฒนาบุคลากร 
-  งานอนามัยและปฐมพยาบาล 
-  งานบริการสารสนเทศบุคลากร 
-  งานติดตามประเมินผลบุคลากร 
- งานยานพาหนะและบ ารุงรักษา 
- งานการประชุม  สัมมนา 
- งานสวัสดิการทั่วไป 

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

 
 
 
 
 

พระวิมลมุนี 

ผูจั้ดการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พระครูธวัชชยัสังฆพิทักษ ์

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

พระครูประกาศธรรมานุยตุ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคล 

พระอนชุิต อธิปญฺโญ 

หัวหน้างานบริหารบริหารบุคคล 

พระมหาสมพงษ์ สมว โส 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

พระปลัดเสาร์ค า สุภภาโส 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

พระสมุห์ตวิานนท์ วริิยธมฺโม 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
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ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลาก

ร 

ผูบ้ริหาร ครูประจ า พนักงาน

ราชการ 

ครูอัตรา

จา้ง 

เจ้าหน้าที่อื่นๆ รวมทั้งหมด 

จ านวน ๖ ๒๐ - ๓ ๕ ๓๔ 

 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลาก

ร 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน - ๒๖ ๘ - ๓๔ 

สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ผู้บริหาร 
ที่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อายุ วุฒิการศกึษา จบสาขาวิชาเอก ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) ทางโลก ทางธรรม 

๑ พระเทพโกศล ๘๔ M.A. ป.ธ.๖ ประวตัิศาสตร์และโบราณคด ี - 

๒ พระวิมลมุน ี ๕๒ ศษ.ม. ป.ธ.๕ บรหิารอาชีวศกึษา - 

๓ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ ์ ๕๒ กศ.ม. น.ธ.เอก บรหิารการศึกษา - 

๔ พระครูประกาศธรรมานุยุต ๖๔ กศ.ม. น.ธ.เอก บรหิารการศึกษา ๑๘ 

๕ พระปลัดเสาร์ค า สุภภาโส ๓๕ ศน.บ. น.ธ. เอก บรหิารการศึกษา ๑๑ 

๖ พระสมุห์ตวิานนท์  วริิธมฺโม ๓๖ พธ.บ. น.ธ. เอก การสอนสังคมศึกษา ๗ 

ครูประจ า 

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อาย ุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ รูป/

คนในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) ทางโลก ทางธรรม 

๑ พระทนงวุฒิอชิโต ๕๖ ศศ.บ. น.ธ. เอก ภาษาอังกฤษ ๒๒ 

๒ พระสุรนิทร์สุธีโร ๔๑ ค.บ. น.ธ. เอก การศึกษานอกระบบ ๑๔ 

๓ พระมนตร ี ปุญฺญกสุโล ๓๕ พธ.บ. น.ธ. เอก การสอนพระพุทธศาสนา ๑๖ 

๔ พระมหาสมพงษ์ สมว โส ๒๙ พธ.บ. ป.ธ. ๕ ภาษาอังกฤษ ๖ 

๕ พระอนุชิต อธิปญฺโญ ๒๗ พธ.บ. น.ธ.เอก, พุทธปรัชญา ๑๔ 

๖ พระสันติ สนฺติจิตฺโต ๒๖ รป.บ. น.ธ.เอก รัฐประสาศานศาสร์ ๑๐ 

๗ พระวันชัย ชยชโย ๒๕ รป.บ น.ธ.เอก รัฐประสาศานศาสร์ ๒๐ 

๘ พระสุชาติ สุชาตธฺโม ๒๕ พธ.บ. น.ธ.เอก ภาษาอังกฤษ ๑๘ 

๙ น.ส.พิมพิไลยป์าละกวงศ์ณอยุธยา ๔๙ ค.บ. ธ.ศ.ตรี อุตสหกรรมศิลป ์ ๒๑ 

๑๐ นายเดชา  เมธีวัฒนากุล ๔๘ ศษ.ม. น.ธ. เอก บรหิารการศึกษา ๑๘ 

๑๑ นางทิพวิมล วรรณชัย ๔๗ ศษ.ม. ธ.ศ.โท การสอนภาษาไทย ๑๕ 

๑๒ นางสาวศิริพร ร่มต้นนุ่น ๔๖ ค.บ. ธ.ศ.โท ภาษาไทย ๒๒ 

๑๓ นายฐาปนา ภัทรเมธีนนท ์ ๔๕ ศศ.บ. นธ.เอก วิทยาศาสตร์(การสอนมัธยม) ๑๗ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๔ 
 

๑๔ นางสาวสิริกร สามะบุตร ๓๘ ศป.บ. ธ.ศ.ตรี พัฒนาชุมชนฯ ๗ ชม./วัน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ห้องสมดุ 

๑๕ นายบุญเลิศ  ตระกูลรุง่อ าไพ ๓๗ พธ.บ. น.ธ. เอก สังคมสงเคราะห ์  ๑๘ 

๑๖ นายนพรัตน์  บุญตัน ๓๒ พธ.บ. น.ธ. เอก การสอนพระพุทธศาสนา ๑๒ 

๑๗ นางสาวเพญ็ผกา ชัยพกิุสิต ๓๒ วท.บ. - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๔ 

๑๘ นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน ๒๗ ค.บ. - คณิตศาสตร์ ๒๔ 

๑๙ นางสาวลัดดา แซ่ฒ่า ๒๗ ค.บ. - วิทยาศาสตร์ ๒๑ 

๒๐ นายก าธร  กระจ่างกิจใจชุ่ม ๒๕ พธ.บ.  พุทธศิลป ์ ๒๑ 

จ านวนครูท่ีสอนวชิาตรงเอก  ๖  รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ  ๓๐.๐๐ 
จ านวนครูท่ีสอนวชิาไม่ตรงเอก  ๑๔  รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๐.๐๐ 

เจ้าหน้าที่   

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อาย ุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ รูป/คน

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) ทางโลก ทางธรรม 

๑ พระสุพอเลิศ สุภคฺโค ๒๖ พธ.บ. น.ธ.เอก ภาษาอังกฤษ ๔ 

๒ พระณรงค์ศักดิ์ ปันส ี ๒๒ พธ.บ. น.ธ.เอก รัฐศาสตร์ ๖ 

๓ พระวีระชาติ หงส์กนกรัตน ์ ๒๓ พธ.บ. น.ธ.เอก ภาษาอังกฤษ ๕ 

๔ พระสมบูรณ์  สมฺปุณฺโณ ๒๒ พธ.บ. นธ.โท ภาษาอังกฤษ ๖ 

๕ นายสุวิทย์  สกุลนิต ิ ๓๑ พธ.บ. นธ.โท รัฐศาสตร์ พนักงานขับรถ 

ครูสอนพิเศษ 

ท่ี ชื่อ-ฉายา-นามสกุล อาย ุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ รูป/คน 

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) ทางโลก ทางธรรม 

๑ พระครูใบฎีกาสุวรรณ เตชวโร ๓๘ พธ.บ/รป.บ. นธ.เอก รัฐศาสตร์ ๒ 

๒ นายภูชิสส์ไชย์ บงกชผ่องอ าไพ  พธ.บ. ปธ.๓,นธ.เอก สังคมสงเคราะห ์ ๒๑ 

๓ นายสาธิต  ชนะวรรณชน ๓๐ ม.๓ นธ.เอก,ปธ.๕ - ๑๒ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

๒. ข้อมูลนักเรยีน 

จ านวนนักเรียน  ปขการศกึษา  ๒๕๖๑ รวม ๔๑๔ รูป 

ระดับชัน้เรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.๑ ๔ ๑๑๒ - ๑๑๒ ๒๘ 

ม.๒ ๓ ๙๔ - ๙๔ ๓๒ 

ม.๓ ๓ ๗๓ - ๗๓ ๒๕ 

ม.๔ ๓ ๕๒ - ๕๒ ๑๘ 

ม.๕ ๓ ๕๐ - ๕๐ ๑๗ 

ม.๖ ๒ ๓๓ - ๓๓ ๑๗ 

รวมท้ังหมด ๑๘ ๔๑๔ - ๔๑๔ ๒๓ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๕ 
 

ผลงานของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 
 

๑. ผลงานด้านสถานศึกษา 

 ๑. โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รับรางวัล โรงเรียนดีเด่น ด้านการบริหารจัดการศึกษาของ

สถานศกึษา 

 ๒. โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รับรางวัล โรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ( O-net ) ระดับมัธยมศึกษาปขที่ ๓ 

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ ๓ 

 ๓. โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รับรางวัล โรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ธรรม ( B-net ) ระดับมัธยมศึกษาปขที่ ๓ คะแนนเฉลี่ย

สูงสุด อันดับที่ ๓ 

 ๔. โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รับรางวัล โรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ( O-net ) ระดับมัธยมศึกษาปขที่ ๖ 

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ ๑ 

 ๕. โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รับรางวัล โรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วินัย ( B-net ) ระดับมัธยมศึกษาปขที่ ๖ คะแนนเฉลี่ย

สูงสุด อันดับที่ ๓ 
 

๒. ผลงานด้านผู้เรยีน 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ประเภทรางวัล 

๑ สามเณรกิตติพงษ์  เรืองกิตติเศรษฐ - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๕  รางวัลชนะเลิศอันดบั ๑ 

(ตอบปัญหากลุ่มสาระวิชาสุขศกึษา ) 

๒ สามเณรศุภชัย  ถนอมดาลัด - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

(แข่งขันเรยีงความแกก้ระทู้ธรรมนักธรรมชั้นโท ม.ปลาย ) 

๓ สามเณรแสงเมือง  อนิตา - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๕  รางวัลชนะเลิศอันดบั ๒ 

(ตอบปัญหากลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพฯ ชั้น ม.ต้น) 

๔ สามเณรสันติ  คัมภีร์อาญา - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๕  รางวัลชนะเลิศอันดบั ๒ 

(แข่งขันเขียนเรยีงความภาษาไทย ชั้น ม.ปลาย) 

๕ สามเณรประเสรฐิ  กล่อมลีลา - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ 

(ตอบปัญหากลุ่มสาระวิชาสุขศกึษา ) 

๖ สามเณรพีระพล  ไพรพัชรา - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ 

(แข่งขันเรยีงความแกก้ระทู้ธรรมนักธรรมชั้นเอก ม.ปลาย ) 

๗ สามเณรทศพล  แซม่้า - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ 

(แข่งขันเขียนแต่งกลาดสด ชั้น ม.ต้น) 

๘ สามเณรการัณย์  ห้วยน้ าชื่นจติ - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ 

(แข่งขันท าหนังสือเล่มเลก็ ระดับ  ชั้น ม.ปลาย) 

๙ สามเณรอภิรักษ์  อรอยภูมิสวรรค์ - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ 

(แข่งขันท าหนังสือเล่มเลก็ ระดับ  ชั้น ม.ปลาย) 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๖ 
 
๑๐ สามเณรประวทิย ์ คีรีพงศกร (- เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๕  รางวัลรองชนะเลศิอันดับท่ี ๔ 

(แข่งขันท าหนังสือเล่มเลก็ ระดับ  ชั้น ม.ปลาย) 

๑๑ สามเณรพรชัย  เคารพปัชญา - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๕ 

(แข่งขันประดิษฐข์องใชจ้ากวัสดธุรรมชาติท้องถิ่น) 

๑๒ สามเณรพงษ์พัฒน์  ชัยยจินดา - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๕ 

(แข่งขันประดิษฐข์องใชจ้ากวัสดธุรรมชาติท้องถิ่น) 

๑๓ สามเณรกรณ์  สนวิเศษณ์ - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๕ 

(แข่งขันประดิษฐข์องใชจ้ากวัสดธุรรมชาติท้องถิ่น) 

๑๔ สามเณรรวิโรจน์  กุลสัมพันธ์ชัย - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๕ 

(แข่งขันจัดสวนถาดแบบชืน้ ระดับชั้น ม.ต้น) 

๑๕ สามเณรชลิต  แซม่้า - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๕ 

(แข่งขันจัดสวนถาดแบบชืน้ ระดับชั้น ม.ต้น) 

๑๖ สามเณรณัฐกฤต การมั่งม ี - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๕ 

(แข่งขันจัดสวนถาดแบบชืน้ ระดับชั้น ม.ต้น) 

๑๗ สามเณรบุพกร จะมูแส - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๕ 

(แข่งขันท าหนังสือเล่มเลก็ ระดับ  ชั้น ม.ต้น) 

๑๘ สามเณรเชาวลิต ก่อเวียงไพร - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๕ 

(แข่งขันท าหนังสือเล่มเลก็ ระดับ  ชั้น ม.ต้น) 

๑๙ สามเณรเมธา  ธารธนากุล - เกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๕ 

(แข่งขันท าหนังสือเล่มเลก็ ระดับ  ชั้น ม.ต้น) 
 

๓. ภาระงานสถานศึกษา 

 การรับรองสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 

 เร่งประสานความรว่มมอืด าเนนิการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานในครอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม ทั้งเด็กปกติ เด็ก

พิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มคีวามสามารถพิเศษ และพร้อมที่จะด าเนินการให้สอดคล้องกับบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติ

การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ก าหนดให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่

น้อยกว่า ๑๒ ปข อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  

 การปฏิรูปการเรียนรู้ 

 พัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยเน้นการน าเสนอแนวคิด หลักการ รูปแบบ เทคนิควิธีการการจัดกิจกรรม การวัดผลและ

ประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการวิจัยในช้ัน

เรียน 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 โรงเรียนประเมินตนเองอย่างตอ่เนื่อง และพร้อมรับการประเมินภายนอก 
  

  



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๗ 
 
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 โรงเรียนพัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาข้อมูล สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและ

การเรียนรูต้ลอดชวีิต มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารความรูอ้ย่างตอ่เนื่อง 
  

การปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ 

 ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารการศกึษาของโรงเรียน เพื่อรองรับการกระจายอ านาจ โดยมี

โรงเรียนเป็นฐานตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

การมีส่วนร่วม 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน กรรมการนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถาน

ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนว่ยงานและองค์กรอื่นๆ 
 

การะดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 เร่งระดมทรัพยากรจากบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานและองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนมาใช้ในการ

จัดและพัฒนาการศกึษา 
  

การพัฒนาครูบุคลากร 

 พัฒนาครูบุคคลากรใหม้ีความพร้อม มีศักยภาพเพียงพอและมีขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงาน 

การสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 

 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานและผลงานของโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมทัน

เหตุการณแ์ละเข้าถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย 
 

ตารางเปรียบเทยีบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบแรก และรอบสอง 

มาตรฐาน  :  ดา้นผู้เรียน  ดา้นครูผู้สอน  ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 

รอบแรก รอบสอง 

มาตรฐานดา้นผูเ้รียน ๑-๗ 

มาตรฐานท่ี ๑  ผู้เรียนมคีุณธรรมจรยิธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ (ม.๑) 

 

ด ี

 

ด ี

มาตรฐานท่ี ๒  ผู้เรียนมสีุขนสิัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี (ม.๑๐) ด ี ด ี

มาตรฐานท่ี ๓  ผู้เรียนมสีุนทรียภาพและลักษณะนสิัยด้านศิลปะดนตรีและกีฬา (ม.๑๒) ด ี ด ี

มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มวีจิารญาณ   มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดไตรต่รองและมีวสิัยทัศน์ (ม.๔) 

พอใช ้ พอใช ้

มาตรฐานท่ี ๕  ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร (ม.๕) ปรับปรุง พอใช ้

มาตรฐานท่ี ๖  ผู้เรียนมทัีกษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่ง

ตอ่เนื่อง (ม.๖) 

พอใช ้ ด ี

มาตรฐานท่ี ๗  ผู้เรียนทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรว่มกับผู้อ่ืนได้และมเีจตคติท่ีดี พอใช ้ ด ี



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๘ 
 

ตอ่อาชพีสุจริต (ม.๙)   

มาตรฐานดา้นครูผูส้อน ๘-๙ 

มาตรฐานท่ี ๘  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครูเพยีงพอ (ม.๒๔) 

พอใช ้ ด ี

มาตรฐานท่ี ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างม ีประสิทธิภาพและเนน้ผู้เรียนเป็น

ส าคัญ (ม.๒๒) 

ด ี ด ี

มาตรฐานดา้นผู้บรหิารสถานศึกษา ๑๐-๑๔ 

มาตรฐานท่ี ๑๐  ผู้บริหารมภีาวะผู้น าและมคีวามสามารถในการบริหารจัดการ (ม.๒๐) 

พอใช ้ ด ี

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศกึษามกีารจัดองคก์ร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร 

ให้บรรลุเปูาหมายการศึกษา (ม.๑๓) 

พอใช ้ ด ี

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศกึษามกีารจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ (ม.๑๘) พอใช ้ ด ี

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศกึษามหีลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอื้อ

ตอ่การเรียนรู้ (ม.๒๕) 

พอใช ้ ด ี

มาตรฐานท่ี ๑๔  สถานศกึษาสง่เสริมความสัมพันธ์และความรว่มมือกับชุมชนในการพัฒนาการศกึษา  

(ม.๑๔) 

พอใช ้ ด ี

ภาพรวม ๑๔ มาตรฐาน   

หมายเหตุ :    

รอบแรกมีระดับคุณภาพการประเมิน ๓ ระดับ คอื  ปรับปรุง  พอใช ้  ดี 

รอบสองมรีะดับคุณภาพการประเมิน ๔ ระดับ คอื  ปรับปรุง  พอใช ้  ดี  ดมีาก 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบ ๒ ของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน คุณภาพ 

การศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ 

ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 

  มาตรฐานที่ ๑ สถานศกึษาควรอบรมนสิัยผู้เรยีนได้ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติของสมณสารูป 

 มาตรฐานที่ ๒ สถานศึกษาควรส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบร่วมกันในการท าความสะอาด

บริเวณโรงเรียน ห้องสุขา ห้องนอน(จ าวัด) ให้มีความสะอาด วัดหาสื่อการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติดให้

ผูเ้รียนได้ศกึษาค้นคว้าในการเผยแผ่ความรูแ้ก่ชุมขน หรอืสังคมชนบทให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเรื่องยาเสพติด 

 มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษาควรส่งเสริมผู้เรียนให้แสดงออกด้านการวิจารณ์ เช่น วิจารณ์ ผลงาน

ด้านศลิปะ ดนตรีหรอืพร้อมบอกข้อดี-ข้อเสีย ในการออกบิณฑตบาต หรอืการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

 มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาควรส่งเสริมผู้เรียนได้จ ากัดท าโครงงานให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

เป็นความสนใจของผู้เรียน และกล้าแสดงออก ส่งเสริมการเขียนเรียงความในวันส าคัญต่างๆ เช่น วัน

เข้าพรรษา วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา ส่งเสริมผู้เรียนได้วิพากษ์ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ 

โทรทัศน์ ภาพวาดระบายสี ตามกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ย่างตอ่เนื่อง 

 มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาควรส่งเสริมผู้เรียนได้ฝึกท าโครงงานให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

อย่างตอ่เนื่อง สง่เสริมผูเ้รียนได้กล้าแสดงออก ทางด้านภาษาไทย เช่น การน าเสนอ ภาษาไทย-อังกฤษ วันละ



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๙ 
 
ค าก่อนเข้าช้ันเรยีน ส่งเสริมผู้เรยีนมีผลงานหรอืการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เช่น การฝึกคัดลายมือในวัน

สุนทรภู ่วันครู การวาดภาพระบายสี การแขง่ขันตอบปัญหาทางวิชาการ 

 มาตรฐานที่ ๘ ครูควรส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้สถานะที่มั่นคง เพื่อเป็นขวัญ

ก าลังใจในการพัฒนางานด้วย 

 มาตรฐานที่ ๙ ครูควรได้นับการส่งเสริมได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ การจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์การบันทึกหลังการสอนที่ครอบคลุม และส่งเสริมให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการ

ท างานในการด ารงชีพ 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

(ชื่อเดิมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถานศึกษา) เพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศกึษา จากผลการด าเนินงานสรุปผลการประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ได้ดังน้ี 
มาตรฐาน ค่าเฉลี่ยรอ้ยละ

ระดับมาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผูเ้รียน    

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๙๑.๒๑ ๓.๖๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๘๙.๗๕ ๓.๕๙ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้และมเีจตคตท่ีิดีต่ออาชีพสุจริต 

๘๘.๖๖ ๓.๕๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี

วจิารณญาณ มคีวามคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมวีสิัยทัศน์ 

๗๘.๘๔ ๓.๑๕ ด ี

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ๕๗.๓๒ ๒.๒๙ พอใช ้

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วนตนเองรักการเรียนรู้

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๘๑.๖๖ ๓.๒๖ ด ี

มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมสีุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี ๗๘.๐๐ ๓.๑๒ ด ี

มาตรฐานที่ ๘ ผู้เรียนมสีุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศลิปะ ดนตรี และกีฬา ๙๐.๐๐ ๓.๖๐ ดีมาก 

มาตรฐานด้านครู    

มาตรฐานที่ ๙ ครูมีวุฒ/ิความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผดิชอบหมั่นพัฒนา

ตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมคีรูเพียงพอ 

๙๒.๙๘ ๓.๗๑ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๘๑.๗๖ ๓.๒๗ ด ี

มาตรฐานด้านผูบ้รหิาร    

มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัด

การศึกษา 

๙๐.๐๐ ๓.๖๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน

และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 

๙๐.๐๐ ๓.๖๐ ดีมาก 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๒๐ 
 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษา

เป็นฐาน 

๙๐.๐๐ ๓.๖๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๘๐.๐๐ ๓.๒๐ ด ี

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง

หลากหลาย 

๙๐.๐๐ ๓.๖๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพ แวดล้อมและการบริหารท่ีส่งเสริม

ให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

๘๘.๐๐ ๓.๕๒ ดีมาก 

มาตรฐานด้านสถานศึกษา    

มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ในท้องถิ่น 

๘๐.๐๐ ๓.๒๐ ด ี

มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้านองค์กรทางศาสนา

สถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ใน

ชุมชน 

๘๐.๐๐ ๓.๒๐ ด ี

 

๓.๘ สรุปผลการประเมินแยกตามด้านผู้เรยีน/ด้านครู/ด้านผู้บริหาร/ด้านสถานศึกษา 

มาตรฐาน จ านวนมาตรฐานตามระดับคณุภาพมาตรฐาน รวม 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก 

มาตรฐานดา้นผู้เรียน - ๑ ๓ ๔ ๘ 

มาตรฐานดา้นคร ู - - ๑ ๑ ๒ 

มาตรฐานดา้นผู้บริหาร - - ๑ ๕ ๖ 

มาตรฐานดา้นสถานศกึษา - - ๒ - ๒ 

รวม - ๑ ๗ ๑๐ ๑๘ 

ร้อยละ - ๕.๕๕ ๓๘.๘๘ ๕๕.๕๕ ๑๐๐ 

 

จาก ๑๘ มาตรฐาน ๘๔ ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับคุณภาพมาตรฐาน ระดับพอใช้ ๑ 

มาตรฐาน คิดเป็นรอ้ยละ ๕.๕๕ ผลการประเมินระดับดี ๗ มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๘ และผลการ

ประเมินระดับดีมาก ๑๐  มาตรฐาน คดิเป็นรอ้ยละ ๕๕.๕๕ 
 

๓.๙ ผลส าเร็จท่ีเป็นจุดเด่น/จุดอ่อน/และจุดท่ีควรพัฒนา 

ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น จัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบกับสถานศึกษามีโครงสร้างการ

บริหารที่ชัดเจนโดยยึดแนวปฏิบัติตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคล ๔ กลุ่มงานบริหาร มีการประสานงานใน

รูปแบบของการท างานเป็นทีม ภายใต้การน าของฝุายบริหารที่มีวิสัยทัศน์ น าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการ

ท างาน ครูมีความรู้ความสามารถและครู ๑๐๐% จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน

ในสถานศึกษา ครูสามารถใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๒๑ 
 
เอื้อต่อการเรียนรู้พอ     สมควร นักเรียนกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง ท าให้นักเรียนมีความรู้ดา้นวิชาการ ผา่นเกณฑก์ารประเมนิและผา่นช่วงช้ันทุกรูป 

นักเรียนเป็นพระภิกษุสามเณรในบวรพระพุทธศาสนา และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น, ตอนปลาย ช่วงช้ันที่ ๓, ๔ (ระดับ ๒ และระดับ ๓) ส่งผลให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห ์

แยกแยะ ความถูกผิด รู้จักตนเอง พัฒนาตนสามารถด ารงตนทั้งด้านการด าเนินชีวิตประจ าวันและด้าน

การศกึษาตามศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสม 

คณะครู บุคลากร ผู้บริหาร ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานมีความรู้ความสามารถให้ความร่วมมือในการ

ท างาน รู้จักการท างานเป็นทีม พัฒนาตนเอง เห็นคุณค่าของความเป็นครู เสียสละเพื่อการศึกษาของนักเรียน

อยู่เสมอ 

จุดอ่อนที่เป็นอุปสรรค/ปัญหา คือ แม้สถานศึกษาจะได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาตามรายหัวของ

นักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากทุกปขการศึกษาที่ผ่านมาก็จริง แต่สภาพความเป็นจริงแล้วก็ยังไม่เพียงพอต่อการบริหาร

จัดการศึกษา โดยเฉพาะหมวดเงินเดือนครูที่ต้องมีการปรับเงินเดือนให้แก่คณะครูในแต่ละปขการศึกษาตลอด

ค่าวัสดุ ครุภัณฑ ์อุปกรณ์การศกึษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอื่นๆ 

นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและปัญหาครอบครัว ขาดการเอาใจใส่ดูแลและสนับสนุนจาก

ผูป้กครอง (พ่อ แม่ เจา้อาวาส) 

ภาระหน้าที่รับผิดชอบของครูยุคปฏิรูปการศึกษามีมาก ครู บุคลากร ได้รับค่าตอบแทนเมื่อน าไป

เปรียบเทียบกับอายุการท างานถือว่าน้อยมาก ขาดสวัสดิการ ขาดความมั่นคงในอาชีพครูของโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ขาดแรงจูงใจในการท างานส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาและการท างาน

ภายในองค์กร 

ค่านิยม ความเชื่อ ความเข้าใจของบุคคลทั่วไปในสังคมเห็นว่าการศึกษาของพระภิกษุสามเณรเป็น

เรื่องของสงฆ์ และพระภิกษุสามเณรเองก็ไม่จ าเป็นต้องใช้ปัจจัยในการจัดกิจกรรม จึงส่งผลให้การบริหารจัด

การศกึษาของสงฆด์ าเนนิไปด้วยความยากยิ่ง 

หนว่ยงานตน้สังกัดคือส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และคณะ

สงฆ์ผู้ปกครองขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษา และการดูแลสนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษา  อย่างเท่าที่ควรจะเป็น   

จุดท่ีควรพัฒนา ได้แก่  เพิ่มการอบรมครูในด้านต่างๆ  และด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การระหว่างกลุ่มสาระและการวิจัยในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ พัฒนาห้องเรียนให้เป็นศูนย์การ

เรียนรู้แบบระบบสื่อ IT ครบวงจร พร้อมกับสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ครูควรพยายาม

ลดงานหรือการบ้านของนักเรียน พยายามจัดให้นักเรียนได้เรียนในห้องประจ าช้ันของตัวเอง ลดกิจกรรมจาก

ภายนอกและเพิ่มการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๒๒ 
 
๓.๑๑ แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

- ปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต มีค่านิยมที่ถูกต้อง รักหวงแหน

อนุรักษ์ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม สามารถรับรู้แยกแยะและตัดสินใจได้

อย่างถูกต้อง 

- สร้างความเข้าใจใหน้ักเรียนเห็นความส าคัญของการสอบวัดความรู้ระดับชาติ (O-net) 

- จัดท าโครงการพัฒนาครูผู้สอนเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการ

สอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญมาเป็นองค์ประกอบของการจัดท า การวิจัยในช้ันเรียน การวัดและประเมินผล

ตามสภาพจริง 

- ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกโดยมีช่ัวโมงการอบรมไม่

น้อยกว่า ๒๐ ช่ัวโมง/ปขการศึกษา 

- เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มงาน สนับสนุนการเรียนรู้ และการบริการให้ดียิ่งขึ้นด้วยระบบ

เทคโนโลยี 

- พัฒนาคุณภาพระบบสื่อ IT สถานศึกษา ให้ครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้กับนักเรียน 

- จัดสวัสดิการและมอบขวัญก าลังใจซึ่งกันและกันภายในองค์กรให้ยั่งยืน 

- พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศกึษาให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
 

๓.๑๐ ความต้องการการช่วยเหลือ 

- ความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการเสนอจัดท าโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ/กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕) เพื่อแบ่งเบาภาระจาก

สถานศกึษา 

- ความช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีความ

สมบูรณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน 

- ความช่วยเหลือจากคณะสงฆ์ที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ติดตามประเมินผล ตลอดจน

จัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา ร่วมกันสถานศกึษา 

- ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดในการให้ข้อมูล หลักเกณฑ์ งบประมาณ และแนวปฏิบัติเพื่อ

พัฒนาสถานศกึษาไปสู่โรงเรียนตน้แบบของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศกึษา 
 

๓.๑๑ สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม  

มาตรฐานด้านผู้เรยีน ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า มาตรฐานที่ ๑, ๒, ๓, และ 

๘  มีระดับคุณภาพดีมาก แสดงว่านักเรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตส านึกในการ

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีทักษะในการท างาน และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

สุจริตมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ วาทศิลป์ และการแสดงออกทางด้านการสวดมนต์เจ็ดต านาน สิบสองต านาน 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๒๓ 
 
การสวดสรภัญญะ เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

มาตรฐานที่ ๔, ๖, ๗ มีระดับคุณภาพดี  แสดงว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้อย่างมี

วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และมี

การพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีสุขนสิัย สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลสิ่งเสพติด กล้าแสดงออกและ

ให้เกียรติผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น  ในส่วนมาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่

จ าเป็นตามหลักสูตร  มีผลการประเมินในระดับพอใช้นั้น พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

สถานศึกษาตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ ๕๒.๙๗  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้  ส่วนผลการทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) มีผลการเรียนรวบยอดระดับชาติระดับดี เฉลี่ยร้อยละ ๓๑.๔๒  ซึ่งอยู่

ในระดับปรับปรุง แต่นักเรียนมีผลการประเมินระดับพอใช้ในตัวบ่งชี้การสื่อสารความคิดผ่านการพูดเขียน

ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและมีผลการประเมินระดับดีในตัวบ่งชี้ความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนเป็นอย่างด ี  

มาตรฐานด้านครูผู้สอน มาตรฐานที่ ๙ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ

หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูเพียงพอ มีผลการประเมินในระดับดีมาก มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมี

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินในระดับดี  

ซึ่งจากข้อมูลตามสภาพจริงพบว่า ครู ๑๐๐% จบการศกึษาระดับปริญญาตรี มีอายุการท างานเฉลี่ย ๓๑.๕ ปข  

มีประสบการณพ์อสมควรต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  นอกจากนี้ ครูแต่ละคนยังได้รับผิดชอบงานสอนและ

งานพิเศษตรงตามความรู้ความสามารถ และจะพบปัญหาขาดแคลนครูสอนบ้างในบางสาระที่ครูได้ลาออก

เพื่อไปรับการบรรจุเป็นข้าราชการหรือเจ้าพนักงานของรัฐท าให้สถานศึกษาต้องแก้ปัญหาโดยการจ้างครูใน

สาระที่ขาดแคลนเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถด าเนินไปตามโครงสร้างของหลักสูตร 

มาตรฐานด้านผู้บริหาร พบว่า มาตรฐานที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕ และ ๑๖  มีผลการประเมินในระดับ

ดีมาก ซึ่งผลการประเมิน พบว่า ผู้บริหารเป็นผู้มีภาวะผู้น า  มีความสามารถในการบริหารจัดการ  มีวิสัยทัศน์  

เป็นผู้น าทางวิชาการมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้ง

ผูป้กครอง เจ้าอาวาส ชุมชน องค์กรภาครัฐ/เอกชน  เป็นผู้น าในการสบืสานวัฒนธรรมองค์กรที่มีความรัก เอื้อ

อาทรต่อกัน สามัคคี ร่วมมือร่วมแรง การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม

ธรรมชาติเต็มศักยภาพนั้น ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ผู้ปกครอง ที่พยายามส่งบุตรหลานที่เป็นพระภิกษุ

สามเณรเข้ามาศกึษาต่อท าใหน้ักเรียนมจี านวนเพียงพอต่อการเปิดการเรียนการสอนในแต่ละปขการศึกษา และ

สถานศึกษาได้พยายามน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเองอย่างหลากหลาย จึงจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยติดต่อประสานงานกับ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งเสริมการเรยีนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการ

จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ผลประเมินอยู่ในระดับดี พบว่าการจัดท าหลักสูตร

สถานศกึษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  มีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง ครูมีการ

จัดท าแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพุทธวิธี การวัดและประเมินและการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายภายใต้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๒๔ 
 

ส่วนที่ ๒ 

ทศิทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา (VISION) 

 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์ได้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญบนพืน้ฐานความ

เชื่อที่วา่ ผูเ้รียนทุกรูปสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพของผูเ้รียนเป็นศาสนทายาท ที่วา่ 

“ มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาบริหารการจัด

การศึกษาจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้นักเรยีนเป็นศาสนทายาทท่ีดใีนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง” 
 

พันธกิจ (MISSION) 

       ๑. สง่เสริมนักเรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง 

       ๒. สง่เสริมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศกึษาอย่างมีสว่นร่วม 

       ๓. ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

       ๔. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) 

       ๑. สง่เสริมนักเรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง 

       ๒. สง่เสริมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศกึษาอย่างมีสว่นร่วม 

๒.๑ ด้านครู/บุคลากร 

๒.๒ ด้านการบริหารสถานศกึษาอย่างมีสว่นร่วม 

       ๓. ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

๓.๑ ผูเ้รียนมีความใฝเุรียน และแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

๓.๒ ผูเ้รียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห ์สังเคราะห์ 

๓.๓ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึน้ 

๓.๔ ผูเ้รียนมีทักษะและกระบวนการท างาน 

       ๔. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ข้อ ๑. สง่เสริมนักเรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดใีนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพืน้ที่สูง 

กลยุทธ์ข้อ ๒. สง่เสริมกระบวนการบริหารและจัดการสถานศกึษาอย่างมสี่วนรว่ม 

กลยุทธ์ข้อ ๓. ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ข้อ ๔. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๒๕ 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 “สุขภาพกายใจดี มีศลีธรรม เป็นพุทธศาสนทายาทบนพืน้ที่สูง” 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

“นุ่งห่มเป็นปริมณฑล ด ารงตนเป็นบรรพชิต จากชีวติหลากหลายชาติพันธ์” 

ความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ

(กิจกรรม) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร

(แผนงาน) 

กลุ่มงานบริหารวิชาการมีการบริหารจัดการภายในกลุ่มงาน

อย่างเป็นระบบตามกรอบภาระงานที่สถานศึกษาก าหนดและ

กรอบภาระงานตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคล ในระดับ

คุณภาพ “ด”ี 

พัฒนากลุ่มงานฝาุยบรหิาร

วิชาการ  

โครงการพัฒนากลุม่งานฝาุย

บรหิารวิชาการ 

กลยุทธ์ข้อ ๔ 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

กลุ่มงานฝุายบริหารงบประมาณมีการบริหารจัดการภายใน

กลุ่มงานอย่างเป็นระบบตามกรอบภาระงานที่สถานศึกษา

ก าหนดและกรอบภาระงานตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคล 

ในระดับคุณภาพ “ด”ี 

พัฒนากลุ่มงานฝาุยบรหิาร

งบประมาณ 

โครงการพัฒนากลุม่งานฝาุย

บรหิารงบประมาณ 

กลยุทธ์ข้อ ๔ 

ฝ่ายบริหาร

งบประมาณ 

กลุ่มงานฝุายบริหารบุคคลมีการบริหารจัดการภายในกลุ่ม

งานอย่างเป็นระบบตามกรอบภาระงานที่สถานศึกษาก าหนด

และกรอบภาระงานตามโครงสรา้งโรงเรียนนิติบุคคล ในระดับ

คุณภาพ “ด”ี 

พัฒนากลุ่มงานฝาุยบรหิารบุคคล โครงการพัฒนากลุม่งานฝาุย

บรหิารบุคคล 

กลยุทธ์ข้อ ๔ 

ฝ่ายบริหารบุคคล 

กลุ่มงานฝุายบรหิารทั่วไปมีการบรหิารจัดการภายในกลุ่มงาน

อย่างเป็นระบบตามกรอบภาระงานที่สถานศึกษาก าหนดและ

กรอบภาระงานตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคล ในระดับ

คุณภาพ “ด”ี  

พัฒนากลุ่มงานฝาุยบรหิารทั่วไป 

 

โครงการพัฒนากลุม่งานฝาุย

บรหิารทั่วไป 

กลยุทธ์ข้อ ๔ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีภัตตาหารเช้า-เพลฉันในรูปแบบคูปอง ส่งเสรมิโภชนาการภัตตาหาร

เช้า-เพลและกองทุนภัตตาหาร 

โครงการส่งเสรมิโภชนาการ

ภัตตาหารเช้า-เพล 

กลยุทธ์ข้อ ๒ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพ น้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ตามที่

ก าหนด 

ส่งเสรมิสุขภาพและงานอนามัย

สถานศึกษา 

โครงการส่งเสรมิสขุภาพและงาน

อนามัยสถานศึกษา 

กลยุทธ์ข้อ ๒ 

ฝ่ายบริหารบุคคล 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน  

โครงการส่งเสรมิการจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเ้รียน  

กลยุทธ์ข้อ ๓ ฝ่าย 

บริหารวชิาการ 

สถานศึกษามีการแนะแนวประชาสัมพันธ์และมีนักเรียนเข้ามา

บรรพชาเพื่อการศึกษาต่อระดับ ม.๑-ม.๔ ปขละประมาณ 

๒๐๐ รูป 

การแนะแนวประชา 

สัมพันธ์สถานศึกษา 

โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์

สถานศึกษา  

กลยุทธ์ข้อ ๓ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับ 

คุณภาพ “ด”ี 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทย 

โครงการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนภาษาไทย 

กลยุทธ์ข้อ ๓ ฝ่าย 

บริหารวชิาการ 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับ 

คุณภาพ “ด”ี 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

สุขศึกษาและพลศกึษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนสุขศึกษาและพล

ศึกษา 

กลยุทธ์ข้อ ๓ 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับ 

คุณภาพ “ด”ี 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

พระพุทธศาสนา (ธรรมวินัย

และศาสนปฏิบัติ) 

โครงการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนสาระพระพุทธ 

ศาสนา (ธรรมวินัยและศาสน

กลยุทธ์ข้อ ๓ 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 
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ปฏิบัติ) 

ครูร้อยละ ๙๐ ท าวิจัยในชั้นเรียน แบบสาระการเรียนรู้และ

แบบพฤติกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้ดีขึ้น 

ส่งเสรมิการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

โครงการส่งเสรมิการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ข้อ ๓ 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

ครูบุคลากรร้อยละ ๙๐ ได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

การนิเทศครูบุคลากรเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

โครงการนิเทศเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ข้อ ๔ ฝ่าย 

บริหารวชิาการ 

สถานศึกษามีการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารสถานศึกษา

ตามโครงสรา้งโรงเรียน นิติบุคคลในระดับคุณภาพ “ด”ี 

พัฒนาองคก์รและระบบบรหิาร

สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาองค์กรและระบบ

บรหิารสถานศึกษา 

กลยุทธ์ข้อ ๒ 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสถานศึกษาใน

ระดับคุณภาพ “ด”ี 

พัฒนาระบบเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศสถานศกึษา 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสถานศกึษา 

กลยุทธ์ข้อ ๓ 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ

ภายนอกในระดับคุณภาพ “ด”ี  

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาทั้งภายในและภายนอก  

โครงการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ข้อ ๔ 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีการปฏิบัติธรรมประจ าปข ปฏิบัติธรรม

ประจ าวัน  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตาม

กิจสงฆ์ 

การปฏิบัติธรรมประจ าปข ปฏิบตัิ

ธรรมประจ าเดือน  

โครงการเข้าคา่ยปฏิบัติธรรม  กลยุทธ์ข้อ ๔ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ เข้าใจความหมายของวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนาและวันส าคัญทางบ้านเมือง 

ส่งเสรมิกิจกรรมวันส าคญั โครงการส่งเสรมิกิจกรรมวัน

ส าคัญ 

กลยุทธ์ข้อ ๑ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ผู้ เ รียน ร้อยละ  ๘๕ เข้ า ใจหลักการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

ส่งเสรมิกิจกรรมประชาธิปไตย โครงการส่งเสรมิกิจกรรม

ประชาธิปไตย 

กลยุทธ์ข้อ ๒ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา 

พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม และ

ค่านิยมที่ประสงค์ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และหลกัสูตรสถานศึกษา 

โครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม และค่านิยมที่พงึ

ประสงค ์

 

กลยทุธ์ข้อ ๑ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

, ตอนปลาย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามเกณฑ์ 

พิธีปัจฉิมนิเทศการศึกษา โครงการปัจฉิมนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ข้อ ๒ 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ เกิดความสามัคคี

เพื่อนร่วมสถาบันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 

พิธีปฐมนิเทศ โครงการปฐมนิเทศ กลยุทธ์ข้อ ๒ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ตรงต่อหน้าที่มีความรับผิดชอบ จิตใจสงบ 

ยึดมั่นค าปฏิญาณมาเป็นแนวปฏิบัติ 

การไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ

ภาวนา กล่าวค าปฏญิาณต่อหน้า

พระประธานและแผ่เมตตา 

โครงการไหว้พระสวดมนต์นัง่

สมาธิภาวนา 

กลยุทธ์ข้อ ๑ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สถานศึกษามีระบบการรักษาความปลอดภัยและปูองกันยา

เสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาให้แก่นักเรียนใน

ระดับคุณภาพ “ด”ี 

การรักษาความปลอดภัยและ

ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

โครงการรักษาความปลอดภัย

และปูองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

กลยุทธ์ข้อ ๒ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ เข้าร่วมกิจกรรมวันกตัญญู ๒๒ กันยา 

ร าลึกสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวณฺณโชตมหาเถร) 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู 

อาจารย์ 

การร าลึกผู้มีอุปการะคุณต่อ

โรงเรียน 

โครงการวันกตัญญู ๒๒ กันยา 

ร าลึกสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

(สุวณฺณโชตมหาเถร) 

 

กลยุทธ์ข้อ ๑ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ส่วนที่ ๓ 

แผนงบประมาณและโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

๑. แผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณ จ าแนกตาม

โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 

งานบรหิารของสถานศึกษา งบประมาณ หมายเหตุ 

๑. กลุ่มงานฝ่ายบริหารวิชาการ 

1.1 โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

1.1.1. ด าเนนิการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 

1.1.2. งานทะเบียน 

1.1.3. งานวัดและประเมินผล 

1.1.4. งานแนะแนว 

1.2 งานเรียนฟรี ๑๕ ปข ตามนโยบายของรัฐบาล 

1.2.1 คอมพิวเตอร์ 

1.2.2 ศูนย์วิทยบริการ/ห้องสมุด 

1.2.3 อุปกรณ์เพื่อการศกึษา 

1.2.4 สมุดเรียน 

1.2.5 หนังสือเรยีน 

1.2.6 ไตรจีวร/ย่าม 

1.3 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษา 

1.4 โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

1.5 โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์เพื่อการศกึษาต่อ 

1.6 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนว 

1.7 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

1.8 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

1.9 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสู่มาตรฐานการศกึษา 

1.10 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศปริยัติทักษะวิชาการ 

1.11 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย 

1.12 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

1.13 กิจกรรมส่งเสริมเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

1.14 กิจกรรมส่งเสริมเรียนการสอนสังคมศกึษาฯ 

1.15 กิจกรรมส่งเสริมเรียนการสอนสุขศกึษาฯ 

 

๘๐,๐๐๐ บาท 

- 

- 

- 

- 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๓๐,๕๐๐ บาท 

๒๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๕,๐๐๐ บาท 

๒๗๐,๐๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐,๐๐๐ บาท 

๒๕,๐๐๐ บาท 

๕๐,๐๐๐ บาท 

๕,๐๐๐ บาท 

๕,๐๐๐ บาท 

๕,๐๐๐ บาท 

๕,๐๐๐ บาท 
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1.16 กิจกรรมส่งเสริมเรียนการสอนศลิปะ 

1.17  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

1.18 โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

1.19 กิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.20 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

1.21 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนใหสู้งขึ้นทุกกลุ่มสาระฯ 

๕,๐๐๐ บาท 

๕,๐๐๐ บาท 

๕,๐๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ บาท 

๕๐,๐๐๐ บาท 

๓๐๕,๐๐๐ บาท 

๒. กลุ่มงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 

1.1 โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

2.1.1 ด าเนนิการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

2.1.2 งานแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

2.1.3 งานแผนปฏิบัติการประจ าปขของสถานศกึษา 

2.2 งานการเงินและการบัญชี 

2.2.1 เงินเดอืนประจ าของครูบุคลากร 

2.2.2 เงินคา่ตอบแทน (ต าแหนง่ระดับผูบ้ริหาร) 

2.2.3 เงินคา่ตอบแทน (ต าแหนง่ระดับเจ้าหน้าที่) 

2.2.4 เงินคา่ยานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง 

2.2.5 เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพครูบุคลากร 

2.2.6 เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการกู้ยืมครูบุคลากร 

2.2.7 เงินประกันสังคมครูบุคลากร 

2.3 โครงการมอบทุนการศกึษา 

 

๑๐,๐๐๐ บาท 

๒๖๐,๐๐๐ บาท 

๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐,๐๐๐ บาท 

 

๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๕๒,๐๐๐ บาท 

๑๕๘,๔๐๐ บาท 

๔๐,๐๐๐ บาท 

๑๖๒,๐๐๐ บาท 

- 

๑๓๕,๐๐๐ บาท 

๓๕,๐๐๐ บาท 

 

๓. กลุ่มงานฝ่ายบริหารบุคคล 

3.1 โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารบุคคล 

3.1.1 บันทึกการเข้าปฏิบัติงาน ขาด ลา มาสายของครูบุคลากร 

3.1.2 งานสร้างขวัญก าลังใจครูบุคลากร 

3.1.3 งานเลี้ยงรับรอง 

3.1.4 งานเวรวันหยุด 

3.2 โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

3.3 โครงการศกึษาดูงานของครูบุคลากร  

 

๑๐,๐๐๐ บาท 

- 

๓๐,๕๐๐  บาท 

๓๕,๐๐๐  บาท 

๑๒,๐๐๐ บาท 

๑๐๕,๐๐๐ บาท 

๒๕๐,๐๐๐ บาท 

 

๔. กลุ่มงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

3.1 โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

4.1.1 ด าเนนิการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

4.1.2 งานสาธารณูปโภค 

4.1.3 งานธุรการสารบรรณ/งานประชุมประจ าเดือน 

 

๑๐,๐๐๐ บาท 

- 

๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๕,๐๐๐ บาท 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๒๙ 
 

4.1.4 งานคณะกรรมการนักเรียน 

4.1.5 งานครูที่ปรึกษา 

4.2 โครงการส่งเสริมโภชนาการภัตตาหารเช้า-เพล 

4.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสถานศกึษา 

4.4 กิจกรรมส่งเสริมภูมทิัศนส์ิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

4.5 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศกึษา 

4.6 กิจกรรมวันกตัญญู ๒๒ กันยา  

4.7 โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมประจ าปข 

4.8 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 

4.9 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 

4.10 กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.11  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

4.12 กิจกรรมความปลอดภัยและปูองกันยาเสพติดในสถานศกึษา 

4.13  โครงการปฐมนิเทศการศกึษา 

4.14 โครงการปัจฉิมนิเทศการศึกษา 

4.15 กิจกรรมไหว้พระ-สวดมนต์-นั่งสมาธิ 

4.16  โครงการทัศนศกึษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานศกึษา 

๑๐,๐๐๐ บาท 

๓๐,๐๐๐ บาท 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๔๐,๐๐๐ บาท 

๒๕,๐๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ บาท 

๒๕,๐๐๐ บาท 

๓๕,๐๐๐ บาท

๑๐,๐๐๐ บาท 

๕,๒๐๐ บาท 

๑๔๖,๐๔๔ บาท 

๒๗,๐๐๐ บาท 

๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๕,๐๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ บาท 

๒๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๙,๙๔๓,๒๔๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๓๐ 
 
๒. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑. โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ชื่อแผนงาน/กลยุทธ์ระดับองค์กร :  พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

ชื่อโครงการ :   โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๑ 

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ ๒ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมี

การน าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูผู้สอนต้องมีการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน สื่อสารสอน การจัดท าเอกสารวิชาการ ระบบการวัดผล ประเมินผลการเรียนและ

ระบบงานทะเบียนและการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ให้ใช้

วิธีการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ การวัดผลประเมินผลจากสภาพจริง และปรับมาตรฐานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนให้ทัดเทียมหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนทั้งประเทศ เป็นหน้าที่ของโรงเรียนจะต้องปรับปรุง

ระบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารวิชาการให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

และกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีเจตนารมณ์ก าหนดให้สถานศึกษา

เป็นนิติบุคคลเพื่อให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระคล่องตัวสามารถบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้

สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจและการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SMB) โดยมุ่ง

ให้การบริหารจัดการศึกษาเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้จัดโครงสร้างเป็น ๔ 

กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

กลุ่มงานบริหารวิชาการ มีภารกิจรับผิดชอบงานทะเบียน งานวัดและประเมินผล งานแนะแนว งาน

จัดการเรยีนการสอน งานหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีพันธกิจหลักคือด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัด

การศกึษาของสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพในการบริหารและจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่มคีุณภาพ 
 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบงานวิชาการส่งเสริมให้ครู บุคลากร มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ

สอน การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และความตอ้งการของผูเ้รียนและท้องถิ่น 

 ๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนในการคิดค่า GPA และข้อมูลต่างๆ ของฝุายทะเบียนให้มี

ประสิทธิภาพถูกต้อง แมน่ย า และรวดเร็วยิ่งขึ้น 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๓๑ 
 
 ๒.๓ เพื่อพัฒนาระบบงานวิชาการให้มปีระสิทธิภาพ อ านวยความสะดวกให้ครู นักเรียน และกลุ่มงาน

ต่างๆ ที่มาใช้บริการ 

 ๒.๔ เพื่อให้ครูมีความรู้ ความสามารถและเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน และสามารถ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

  ๓.๑.๑ ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มคีุณภาพ 

  ๓.๑.๒ โรงเรียนมีโปรแกรมวัดผลประเมินผล วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในงานวิชาการ วัดผล 

และงานทะเบียน อย่างเพียงพอตามความจ าเป็น 

  ๓.๑.๓ โรงเรียนมีเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลตามแนวปฏิรูปการศึกษามากขึ้นกว่าเดิม 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ๓.๒.๑ โรงเรียนมีระบบการจัดการ ระบบบริการในงานวิชาการ วัดผล และงานทะเบียนที่มี

ประสิทธิภาพ ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ๓.๒.๒ โรงเรียนมีเครื่องมือการวัดผล ประเมินผล ตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ 

 ๓.๒.๓ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมผูท้ี่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทาง

ในการพัฒนาวิชาการ วัดผลและ

ทะเบียนให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจากทาง

โรงเรียน 

3. ปฏิบัติการตามขั้นตอนที่ก าหนด ดังนี้ 

- จัดท าเอกสารประกอบการเรียน

การสอน สนับสนุน ครูผลติสื่อ

พัฒนาสื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา

และกระบวนการเรียนการสอน 

- ซือ้วัสดุใช้ในงาน GPA 

- ซือ้วัสดุใช้ในงานทะเบียนนักเรียน 

- ซือ้วัสดุศูนย์คอมพิวเตอร์ หมึก

ปริ๊นเตอร์ กระดาษถ่ายเอกสาร 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๐,๐๐๐ บาท ฝาุยบริหารวิชาการ 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๓๒ 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- ซือ้วัสดุที่ใชก้ับเครื่องคอมพวิเตอร์ 

- ปรับปรุง ซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ 

- เครื่องโรข้อสอบ/เครื่องถ่าย

เอกสาร  
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7.2 เจา้หน้าทีน่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผล 

7.3 เจา้หน้าที่ IT 

7.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. ครูผู้สอนมแีผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

2. โปรแกรมวัดผลประเมินผลผ่านการปรับปรุง

พัฒนาประสิทธิภาพ 

3. มจี านวนอุปกรณ ์ครุภัณฑ ์ที่จ าเป็นในงาน

วชิาการ  วัดและประเมินผล และงานทะเบียนท่ี

เพยีงพอ 

 

รูป/คน 

ระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ 

 

๒๖ 

ดีมาก 

 

ดีมาก 

 

๒๖ 

ด ี

 

ด ี

เชิงคุณภาพ/ดา้นผลลัพธ ์

1. สถานศกึษามรีะบบการพัฒนาคณุภาพการเรียน

การสอนอยูใ่นระดับคุณภาพ “ด”ี 

2. ประสิทธิภาพการจัดการระบบงานวชิาการ วัด

และประเมินผล และงานทะเบียน ในดา้นความ

ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว 

3. ครูมีวิธีการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับ

ผู้เรียน 

4. นักเรียนมคีวามสุขในการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

ระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ 

 

 

รูป/คน 

รูป/ร้อยละ 

 

ดีมาก 

 

ดีมาก 

 

 

๒๖ 

๓๔๑/๘๕ 

 

ด ี

 

ด ี

 

 

๒๖ 

๓๔๑/๓๒๙ 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๓๓ 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

๙.๒ สถานศกึษามีการบริหารจัดการศกึษาที่เป็นระบบและทุกฝุายมีส่วนรว่ม 

๙.๓ มีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๓๔ 
 
๒. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) :  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ชื่อโครงการ :   โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษา 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรยีน :     กลยุทธ์ที่ ๔ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๒  

ผู้รับผิดชอบโครงการ :     กลุ่มงานฝุายบริหารวิชาการ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

การประกันคุณการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่สร้างความ

มั่นใจว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐาน ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจาก

สถานศึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนด โดยพระราชบัญญัติ

การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ 

ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพี่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายนอกและ

สถานศกึษาถือว่าการประกันภายในเป็นหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง โดยให้

มีการจัดท าการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปขเสนอต่อต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศกึษาและมาตรฐานการศึกษา 
 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อให้สถานศกึษาด าเนนิงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ๒.๒ เพื่อตรวจสอบและประเมินทบทวนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา   

 ๒.๓ เพื่อให้สถานศกึษามีความพร้อมรับการประเมินและมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

๓.๑.๑ สถานศกึษามีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๑.๒ มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปขการศกึษา ๒๕๖๐ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ๓.๒.๑ สถานศกึษามีความพร้อมรับการประเมินภายในและภายนอก 

 ๓.๒.๒ สถานศกึษาผ่านเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๓๕ 
 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

 กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมกรรมการบริหารและผู้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา

เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ด าเนนิงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

๒. จัดท าเครื่องมือเก็บขอ้มูล 

๓. ด าเนนิการตรวจสอบ/ประเมิน 

๔. ประชุมประเมินคุณภาพการศึกษา 

๕. ทบทวนแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

๖. ทบทวนปรับปรุงระดับคุณภาพตัวช้ีวัดของมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

๗. ทบทวนมาตรฐาน/สรุปผลและจัดท า 

๘. วิเคราะห์ขอ้มูล/สรุปผลและจัดท ารายงานผลการ

ตรวจสอบและประเมินทบทวน 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท 

ฝุายบริหารวชิาการ 

 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นพันบาทถ้วน) 
 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

7.2 คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

7.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ , กลุม่งานบริหารงบประมาณ 

7.4 กลุ่มงานบริหารบุคคล , กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

7.5 ครูทุกรูป/คน 

7.6 นักเรียนทุกรูป , คณะกรรมการนักเรียน 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชงิปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. สถานศกึษามกีารด าเนินงานประกันคุณภาพภายในได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. มรีายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ปขการศกึษา ๒๕๕๙ 

เชงิคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์  

3. สถานศกึษามรีะบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 

มาตรฐาน 

 

 

 

มาตรฐาน 

 

๔  

 

 

 

๔ 

 

๔  มาตรฐาน 

 

 

 

๔  มาตรฐาน 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๓๖ 
 

และผ่านการประเมินภายในระดับคุณภาพ “ด”ี 

4. สถานศกึษามคีวามพร้อมรับการประเมิน 

5. สถานศกึษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 

มาตรฐาน 

 

 

๔ 

 

 

๔  มาตรฐาน 

 
 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

๙.๒ สถานศกึษามีการบริหารจัดการศกึษาที่เป็นระบบและทุกฝุายมีส่วนรว่ม 

๙.๓ มีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง..........................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๓๗ 
 
๓. โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) :  พัฒนาคุณภาพครูบุคลากร 

ชื่อโครงการ :     โครงการนเิทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ลักษณะโครงการ :      โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :       กลยุทธ์ที่  ๒ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑,๒ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้มีทักษะและคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ เชน่ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล เป็นต้น บทบาทของครูจึงเป็นสิ่ง

ส าคัญอย่างยิ่ง ในฐานะผูจ้ัดประสบการณ์และบรรยากาศในกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

ดังนัน้ โรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จึงได้จัดให้มีการพัฒนาระบบนิเทศภายใน เพื่อให้ครูได้รับการ

ชี้แนะจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีประสบการณ์ ในการด าเนินงานทางด้านการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามความ

คาดหวังของหลักสูตรฯ 

 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ ส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน ระดับต่างๆ เช่น กลุ่มสาระ หมวดวิชา งาน กลุ่มงาน และ

กลุ่มบริหาร เป็นต้น 

 ๒.๒ ส่งเสริมความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีตอ่กันระหวา่งบุคลากรในการพัฒนาองค์กร 

 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

ใช้กระบวนการนิเทศภายใน ในการบริหารจัดการองค์กร 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

๓.๒.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร โดยสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

และพัฒนางานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒.๒ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบุคลากรในการพัฒนาองค์กร 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๓๘ 
 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรยีม 

1. แตง่ตัง้ผู้รับผิดชอบและมอบหมายงาน 

ขั้นด าเนนิการ 

2. จัดประชุม อบรม สัมมนา  

3. ด าเนนิการนิเทศภายใน 

4. รายงานผลการนเิทศภายใน 

ขั้นประเมินผล 

5. สรุป ประเมินผล 

6. ทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบนเิทศภายในให้

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๒๕,๐๐๐ บาท  

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ ตุลาคม   ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท (หา้พันบาทถ้วน)  
 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

7.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7.3 กลุ่มงานบริหารบุคคล 

7.4 คณะกรรมการนเิทศ / ครูทุกรูป / คน 
 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชงิปริมาณ/ด้านผลผลิต  

1. ใชก้ระบวนการนเิทศภายใน ในการบริหารจัดการองคก์ร 

เชงิคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์  

1. ครูบุคลากรร้อยละ ๙๐ ได้ รับการนิเทศเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรโดยสนับสนุนให้

บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนางาน

วชิาการ 

3. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบุคลากรในการ

พัฒนาองค์กร 

 

รูป/คน 

 

 

รูป/คน 

 

๒๖ 

 

 

๒๖ 

 

๒๒ 

 

 

๒๒ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๓๙ 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน ระดับต่างๆ เช่น กลุ่มสาระ หมวดวิชา  

๙.๒ ครูจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๙.๓ มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๙.๔ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึน้ 

 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๔๐ 
 
๔. โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์สถานศึกษา  
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) :  พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

ชื่อโครงการ :   โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๒ 

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่  ๒ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานฝาุยบริหารวิชาการ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 จากยุทธศาสตร์ที่ได้ปฏิรูปการศึกษานั้น ในองค์กรแต่ละองค์กร การปฏิบัติงาน การด าเนินการต่างๆ 

มักจะเกิดปัญหาขึ้นอยู่เสมอ ส่วนหนึ่งนั้นมักมีสาเหตุจากการขาดความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้อง ขาดการ

ประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สิ่งหนึ่งที่ควรค านึงถึงคือ

การประชาสัมพันธ์ 

 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ภาพพจน์ ความเชื่อถือ ความศรัทธา ความ

เข้าใจอันดีต่อกันของบุคลากรภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   อันจะน ามาซึ่งความร่วมมือ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพื่อ

สร้างเครือขา่ยโรงเรยีนกับชุมชน ในการรว่มมอืกันพัฒนาขึน้อย่างตอ่เนื่องตลอดไป 

 

๒. วตัถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขา่วสาร รายงานความเคลื่อนไหว การพัฒนาการศกึษาของโรงเรียน 

 ๒.๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน 

  ๒.๓ เพื่อสร้างความศรัทธา ความเชื่อถือ มีภาพลักษณ์ที่ดีงามและสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นแก่

ผูป้กครอง ประชาชนและผูเ้กี่ยวข้อง 

 ๒.๔ เพื่อสร้างเครือขา่ยระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า

ต่อไป 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รายงานความเคลื่อนไหวการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนทั้งภายใน

โรงเรียน ผูป้กครอง ประชาชน และหน่วยงานภายนอก 

 ๓.๑.๒ จัดท าเอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ เผยแพร่ข่าวสารภายในโรงเรียน และผู้ปกครอง ชุมชน 

ตลอดปข 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๔๑ 
 

๓.๑.๒ นักเรียนได้ฝึกได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ในการท างานด้านประชาสัมพันธ์  

๓.๒ เชิงคณุภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ๓.๒.๑ บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับประโยชน์จากข่าวสาร มีความเข้าใจและมีความสัมพันธ์ที่ดี

ต่อกัน 

 ๓.๒.๒ ผูป้กครอง ประชาชน หน่วยงานภายนอก และชุมชน ได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหว 

ความก้าวหน้า การพัฒนาของโรงเรียน 

 ๓.๒.๓ นักเรียนที่มีความถนัด ความสนใจ ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง 

สามารถใหบ้ริการด้านประชาสัมพันธ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

2. ท าปาูยประกาศนักเรียนดเีด่นติดหน้าโรงเรียนด้วย

การพมิพภ์าพลงบนวัสดุไวนิล 

3. ประกาศแจ้งข่าวไปตามอาศรมพระธรรมจารกิ 

4. ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน/หมูบ้่าน 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๒๗๐,๐๐๐ บาท ฝุายบริหารท่ัวไป 

 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

7.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ ,กลุม่งานบริหารบุคคล 

7.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ,เจา้หน้าที่แนะแนว 

7.4 คณะกรรมการนักเรยีน 

7.5 ครูทุกรูป/คน นักเรียนทกุรูป 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๔๒ 
 
๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. มกีารกระจายเสียงแจ้งขา่วสารความเคลื่อนไหวในโรงเรียน 

2. มปูีายประกาศแจ้งข่าวสารแก่บุคลากร 

3. นักเรียนประสบความส าเร็จจากการฝึกงานด้านประชาสัมพันธ์ 

สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมคีุณภาพ 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. สถานศึกษามีการแนะแนวประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเพื่อ

บรรพชาศกึษาตอ่ ม.๑-ม.๔ ปขละประมาณ ๑๒๐ รูป 

2. โรงเรียนมีภาพพจน์ท่ีดี เป็นท่ีศรัทธา เชื่อถือและไว้วางใจจาก

ผู้ปกครอง ประชาชน 

3. บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมอื 

4. โรงเรียนได้รับความชว่ยเหลอืจากชุมชน 

 

รูป 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 

 

๓๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

๓๔๑ 

 

๓๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

๓๔๑ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขา่วสาร การพัฒนาการศกึษาของโรงเรียน 

๙.๒ สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน 

  ๙.๓ สร้างความศรัทธา ความเชื่อถือ มีภาพลักษณ์ที่ดีงามและสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นแก่

ผูป้กครอง ประชาชนและผูเ้กี่ยวข้อง 
 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๔๓ 
 
๕. กิจกรรมกิจกรรมแนะแนว 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) :  พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนว 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :        กลยุทธ์ที่ ๓ 

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ ๒ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :   กลุ่มงานฝุายบริหารวิชาการ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญาและมีความสุข ท่ามกลางสภาพสังคมปัจจุบัน นับเป็นสิ่งยาก

ยิ่ง โดยเฉพาะในยุคที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบ

โดยตรงและโดยทางออ้มตอ่การด าเนินชีวิตของคนทุกเพศ ทุกช่วงวัยของชีวติ ปัญหาสังคมได้ทวีความซับซ้อน 

รุนแรงขึ้นทุกขณะ ไม่วา่จะเป็นปัญหาการมคี่านิยมฟุูงเฟูอ การเลียนแบบ การแพร่ระบาดของสารเสพติด การ

ก่ออาชญากรรม การท าแท้ง การฆ่าตัวตาย ความอ่อนไหวทางจิตใจ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุส าคัญ คือ 

บุคคลไม่รู้จักตนเองและสภาพแวดล้อมที่ดีพอ ขาดทักษะการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาและไม่สามารถปรับตัวใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งจ าเป็นที่สถานศึกษาต้องใช้กระบวนการแนะแนวเป็นกลไกส าคัญในการปูองกัน 

ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรยีนตั้งแต่เยาวว์ัย เพราะจุดหมายของการแนะแนวเป็นกระบวนการที่มุ่งสร้าง

เสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มี

ทักษะการด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จักคิด 

ตัดสินใจ การแก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อ และการพัฒนาตนสู่โลกอาชีพและการมีงานท า 

รวมทั้งด าเนินชีวติอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

 ดังนั้น การแนะแนวจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาคนโดยองค์รวม ทั้งทางด้านสติปัญญา 

อารมณ์ สังคม และจิตใจ ให้เป็นบุคคลที่สามารถบูรณาการความคิด ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม และ

เทคโนโลยีเข้าสู่วิถีชีวิตไทยได้อย่างเหมาะสม   การด าเนินงานแนะแนวให้สนองเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการแนะแนวและบริหารจัดการ ตาม

แผนพัฒนาการแนะแนว ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) ที่เน้นการแนะแนวมิติใหม่ ซึ่งเป็นแนะแนวเชิงรุกที่

มุ่งส่งเสริม พัฒนา และสร้างภูมิคุ้มกันที่มั่นคง โดยการมีส่วนร่วมและประสานงานจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้รับบริการทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดี มีปัญญา และมี

ความสุข  
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๒. วัตถุประสงค์  

  ๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบการแนะแนว ที่เน้นความเท่าเทียมกันของโอกาสทางการศึกษา และเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญที่สุด 

  ๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบการแนะแนวในเชิงรุก โดยเน้นการพัฒนาเครือข่ายแนะแนวและการมีส่วนร่วม

อย่างกัลยาณมิตรของทุกฝาุยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูเ้รียน ครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง ชุมชน และสื่อมวลชน 

  ๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียน รู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่  น สามารถแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูล

สารสนเทศได้อย่างฉลาด สามารถคิดตัดสินใจแก้ปัญหาได้ และสามารถปรับตัวและด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น

อย่างมคีวามสุข 

 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ ระบบการแนะแนวมีการบูรณาการเข้ากับกระบวนการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของ

นักเรียนเป็นรายบุคคลและส่งเสริมใหน้ักเรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 

  ๓.๑.๒ บุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ครู ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน มีส่วนร่วมใน

กระบวนการอย่างกัลยาณมิตร 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ๓.๒.๑ นักเรียน รู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 

 ๓.๒.๒ นักเรียนรูจ้ักและแสวงหา ตลอดจนสามารถใช้ขอ้มูลได้อย่างกว้างขวาง 

 ๓.๒.๓ นักเรียนสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง และด าเนินชีวิตอยู่สังคมอย่างมีความสุข 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณ 

2. เสนอค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบการแนะแนว

เพื่อพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน 

3. จัดท าเอกสารคู่มอืการบริหารจัดการแนะแนวโครงการ

และประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

4. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการแนะแนวเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนฯ เพื่อก าหนดบทบาทและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

5. ด าเนนิการตามโครงการฯ โครงการสร้างระบบการแนะ

แนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกิจกรรมท่ีปฏบัิต ิดังนี้ 

 ศกึษาและรวบรวมขอ้มูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยการ

สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม เยี่ยมบ้าน ท าแบบทดสอบ 

เขียนอัตชีวประวัต ิจัดท าระเบียนสะสม รวบรวมขอ้มูล

ในแผ่นขอ้มูลไวใ้นคอมพวิเตอร์ ฯลฯ 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๒๐,๐๐๐ บาท ฝุายบริหารวชิาการ 

ฝุายบริหารท่ัวไป 

ครูแนะแนว 
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กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 คัดกรองผู้เรียนเพื่อแยกแยะผู้เรียนตามความสามารถ 

ความถนัดและความสนใจ 

 ดูแลช่วยเหลอืผู้เรียนเบือ้งต้นด้านความสามารถ การ

ปรับตัว และการสังเคราะห์ สามารถตัดสนิใจและ

แก้ปัญหาด้วยตนเองโดย 

- จัดกิจกรรมแนะแนวเสริมสร้างทักษะชีวิต 

- ให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มโดยทีมงาน

จิตวทิยาคลินิกของงานแนะแนว 

 ให้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ท่ีเป็นประโยชนแ์ละจ าเป็นใน

การด าเนนิ โดยวิธีการ 

- ปฐมนิเทศ 

- ปัจฉิมนเิทศ 

- บริการสืบค้นขอ้มูล สารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต 

- จัดปาูยนเิทศ 

- จัดนิทรรศการ 

- บรรยาย อภปิราย 

- ทัศนศกึษา แนะแนวสัญจร 

- จัดท าเอกสาร สื่อสารสนเทศ 

 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนเพื่อให้ขอ้มูล

เกี่ยวกับตัวผู้เรียน แนวทางการดูแล ชว่ยเหลอื ประชุม

กลุ่มปรึกษารายกรณีและการสง่ตอ่ผู้เรียน 

 ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อการร่วมมอืในการ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

 จัดกิจกรรมท้ังในและนอกชัน้เรียนเพื่อการปูองกัน แก้ไข

ปัญหาและส่งเสริมผู้เรียนทุกคนรวมท้ังผู้มี

ความสามารถ ผู้ดอ้ยโอกาสและคนพิการ ให้ได้พัฒนา

ศักยภาพของตนเต็มความสามารถ 

 ร่วมจัดบริการต่างๆ เพื่อปูองกัน แก้ไข และพัฒนา

ผู้เรียนโดยวธีิการ 

- แนะแนวกลุ่ม 

- จัดบริการด้านสุขภาพ 

- จัดหาทุนและอาหารกลางวัน 

- จัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

- จัดศูนยก์ารเรียนรู้ให้ผู้เรียนเพื่อการวางแผนชวีติ 

- จัดตั้งจติวทิยาคลินิก เพ่ือชว่ยผูเ้รียนท่ีมีปัญหาหรอื

ความตอ้งการพเิศษ 
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กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- ตดิตามผลผู้เรียนท้ังในปัจจุบันและจบการศึกษาแล้ว 

 นเิทศ ตดิตามผล 

6. ประชุมคณะกรรมการฯ ประเมินผลโครงการฯ 

7. ประเมินผลโครงการฯ โดยวิธีการ 

- ออกแบบสอบถาม 

- ประเมินผลจากสภาพจริง 

8. จัดท าสารสนเทศงานแนะแนว 

9. รายงานประเมินผลโครงการตอ่ผู้บริหารโรงเรียน 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ/หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  

7.2 คณะกรรมการแนะแนวสถานศกึษา / เจา้หนา้ที่แนะแนว 

7.3 ครูที่ปรึกษาทุกห้อง/ครูผูส้อนทุกรูป/คน 
 

๘. ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมอื 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. ระบบการแนะแนวมกีารบูรณาการเข้ากับ

กระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองความตอ้งการของ

นักเรียนเป็นรายบุคคลและส่งเสริมให้นักเรียน

สามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 

2. บุคลากรทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ ครู 

ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน มีส่วน

ร่วมในกระบวนการอย่างกัลยาณมติร 

เชิงคุณภาพ/ดา้นผลลัพธ ์

1. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 

2. นักเรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 

3. นักเรียนรู้จักและแสวงหา ตลอดจนสามารถใช้

ข้อมูลได้อยา่งกว้างขวาง 

4. นักเรียนสามารถตัดสนิใจแกไ้ขปัญหาพัฒนา

 

- ตดิตามผลการจดักิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

- ประเมินตามสภาพจริงของ
นักเรียน 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมินการสอน 

- แบบทดสอบ 

- เครื่องมือวัดความถนัดความ
สนใจ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมอื 

ตนเองและด าเนินชวีติอยูใ่นสังคมอยา่งมี

ความสุข 

 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ สถานศกึษามีแผนพัฒนาการจัดการศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

๙.๒ สถานศกึษามีขอ้มูลสารสนเทศที่เป็นระบบมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

๙.๔ ครูจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 
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๖. โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) :  พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๓ 

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓  

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มงานฝุายบริหารวิชาการ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับสภาพเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความ

เจริญทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการของบุคคล สังคมไทย ผูเ้รียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก เป็นไป

ตามเจตนารมณข์องรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 

 จึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนทุก

คนได้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน 
  

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้รับการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ๒.๒ เพื่อให้ผู้เรยีนได้รว่มกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง 

 ๒.๓ เพื่อให้ผู้เรยีนสร้างจิตส านึกในการท างานตามกระบวนการกลุ่มอย่างครบวงจร 

 ๒.๔ เพื่อให้ผู้เรยีนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่สังคม 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ ผู้เรียนทุกรูปตั้งแต่ช้ัน ม.๑-ม.๖ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และ

ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  

 ๓.๑.๒ ผูเ้รียนทุกรูปได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุขและสนุกกับการปฏิบัติกิจกรรม 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ๓.๒.๑ ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การรวมกลุ่ม 

การวางแผน เขียนโครงการ ด าเนนิการ ปฏิบัติกิจกรรม ติดตามและประเมินผล 

 ๓.๒.๒ ผูเ้รียนทุกรูปผา่นเกณฑก์ารประเมนิตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าคณะท างานเพื่อส ารวจสภาพปัญหา ส ารวจความตอ้งการ 

และวางแผนเพื่อท าโครงการฯ 

2. เสนอโครงการฯ ต่อผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขออนุมัติ 

3. เสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจ าปข

การศึกษา ๒๕๖๑ 

4. ส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมอบรมเร่ืองการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

5. ด าเนนิการตามโครงการ 

- ปรับปรุงอาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- จัดซือ้/จัดหา/จัดจ้าง/ผลิตสื่อ/วสัดุ/อุปกรณ ์บริการแก่ผู้เรียนใน

การเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ 

- ประชุมช้ีแจงคณะครู ผู้เรียน ผูป้กครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้

พื้นฐาน 

- ส ารวจข้อมูล ความพร้อมของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 

- ส ารวจสภาพปัญหาและความตอ้งการของผู้เรียน 

- ประชาสัมพันธ์ผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด ความสนใจของตนเอง 
- ผู้เรียนรับการปฐมนิเทศจากครูท่ีปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- ผู้เรียนประชุมเลอืกตัง้คณะกรรมการต่างๆ 

- ผู้เรียนประชุมวางแผนการจัดท าแผนงานโครงการและปฏบัิตงิาน
เสนอตอ่ครูท่ีปรึกษากิจกรรม 

- ผู้เรียนปฏบัิตกิิจกรรมตามแผนงาน โครงการและปฏิบัตงิานอย่าง
ครบวงจร 

- ผู้เรียนประชุมคณะกรรมการด าเนนิกิจกรรมเพื่อสรุปผลการ

ปฏบัิตกิิจกรรมเสนอตอ่ครูท่ีปรึกษากิจกรรมฯ 

- นเิทศ ตดิตาม ประเมินผลการปฏบัิตกิิจกรรมของผู้เรียน 

- สรุปรายงานผลการปฏบัิตงิานตอ่ผู้บริหารโรงเรียน 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๒๐,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

วชิาการ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

๗. หน่วยงาน/ผูท้ี่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารวชิาการ 
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7.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ /คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

7.3 ครูท่ีปรึกษาทุกหอ้ง/ครูผู้สอนทุกรูป/คน 
 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมอื 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. ครูท่ีปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกท่าน ทุกชุมนุม 

ทุกกลุ่ม ได้ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ เ รียน ในการร่วม

กิจกรรมได้อย่างครบวงจร ท าให้ผู้เรียนทุกคนได้

พัฒนาตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีความสุข 

เป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด

ของตนเอง ประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย 

3. ผู้ เ รียนทุกคน ผ่านเกณฑ์การประ เมินผลตาม

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

 

- จากการสังเกต 

- จากแบบบันทึกการประเมินผลการร่วม
กิจกรรมของผู้เรียน 

- จากแบบประเมินผล 

- การแสดงผลงานการปฏบัิตกิิจกรรมฯ 
 

- ประเมินตามสภาพจรงิ 

 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึก 

- แบบประเมินผล 

- แบบส ารวจ 

 

 

- แบบประเมินผล 

๙. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

๙.๑ สถานศกึษามแีผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

๙.๒ ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจรงิท่ี

เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ/ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัตโิครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 
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๗. กิจกรรมส่งเสรมิการเรียนการสอนภาษาไทย 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) :  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

ชื่อโครงการ :     กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๓ 

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ ๑,๓  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานฝาุยบริหารวิชาการ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕  ที่ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้

สอดคล้องกับสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก

การปฏิบัติได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการค้นคว้าการอ่านและการเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่องปลูกฝังคุณธรรมและ

ค่านิยมที่ดีงาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวย

ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  มีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการ

เรียนรู้ไปพร้อมกับการใชส้ื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหลง่วิทยาการตา่งๆ โดยให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ได้ทุก

เวลาและสถานที่ และให้ฝึกประเมินผลจากสถานการณจ์ริง 

 การที่จะสนองเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นโรงเรียนต้องมีความพร้อม มีการพัฒนาการสอนของครู 

ห้องศูนย์วิชาการต่างๆ ห้องสมุด สื่อการสอนที่ตรงตามเนื้อหาละมีคุณภาพ เพื่อที่เป็นแหล่งค้นคว้าของ

นักเรียนตอ่ไป 
 

๒. วตัถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยทุกรูปมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเป็นส าคัญทุกรายวิชา 

 ๒.๒ เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยทุกรายวิชาพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่เพียงพอและมีประสทิธิภาพ 

 ๒.๓ เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยทุกรูป ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม ค่านิยมความเป็นไทย รัก

การอา่น  เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวติ 

 ๒.๔ เพื่อพัฒนานักเรียนให้ความรู้ ทักษะผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย 

อารมณ ์สังคม และสติปัญญา 
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เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต (Outputs)   

 ๓.๑.๑ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยทุกรูป/คน มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ 

และการวัดผล ประเมินผล เป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 ๓.๑.๒  มีห้องศูนย์วิชา วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อนวัตกรรม และสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี เพียงพอ

และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๑.๓ นักเรียนทุกรูปผ่านเกณฑก์ารประเมนิสาระภาษาไทย 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

๓.๒.๑ นักเรียนได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านรา่งกาย อารมณ ์สังคม และสติปัญญา 

๓.๒.๒ นักเรียนมคีวามรูค้วามสามารถและทักษะภาษาไทยเพียงพอส าหรับการศึกษาต่อและใช้ใน

การด าเนินชีวติได้อย่างมีความสุข 
 

๔. วิธีด าเนินการ (ขั้นตอนด าเนินการ,ขั้นด าเนินการ,ขั้นประเมินผล) 

ขั้นตอน/กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูบุคลากรในหมวดวชิาภาษาไทยเพื่อเตรียมการ

และมอบหมายงานท่ีได้รับผิดชอบตามวาระ 

2. เสนอโครงการตอ่ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขออนุมัติ 

3. ปฏบัิตติามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ในโครงการ เชน่ 

- จัดท าแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้  
- จัดท าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ี

- จัดท าปูายนิเทศตามวาระความส าคัญของวันตา่งๆ แสดง

โครงการ ฯลฯ 

- รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะความรู้ภาษาไทย 
จัดเตรียมเอกสาร สื่อ แบบทดสอบวัดความรู้ 

- ด าเนนิการแขง่ขันทักษะความรู้ภาษาไทย 

- ด าเนนิการจัดท าเอกสาร แบบทดสอบในแต่ระดับวิชา 
- พัฒนาแหล่งคน้ควา้ของนกัเรียนและปรับปรุงห้องเรียน 

ห้องศูนยภ์าษาไทย เพื่อสร้างบรรยากาศกระตุ้นให้

นักเรียนเกิดความกระตอืรือร้นในการเรียน 

- น าครูในหมวดวชิาภาษาไทยไปศกึษาดูงานดา้นการเรียน
การสอนเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ดี

ขึน้ 

4. ประเมินผลโครงการ 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๕,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

วชิาการ 

ครูกลุม่สาระ

ภาษาไทย 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๕๓ 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

๖. งบประมาณ  

       งบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

๗.๒ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกรูป/คน 
 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. ครูผูส้อนวิชาภาษาไทยทุกรูป/คน มี

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบูร

ณาการความรู้และการวัดผล/

ประเมินผลเป็นไปตามเปูาหมายของ

หลักสูตร 

2. มีสื่อที่ใชน้วัตกรรมเทคโนโลยีในการ

เรียนการสอนภาษาไทย 

3. นักเรียนทุกรูป/คน ผา่นเกณฑก์าร

ประเมิน 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้ง

ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา 

2. นักเรียนมคีวามรู้ ความสามารถและ

ทักษะทางภาษาไทยที่น ามาใช้ใน

ชีวติประจ าวันและที่จะน าไปศกึษาต่อ 

 

- ตรวจสอบแผนการ

จัดการเรยีนรู้ 

- การสังเกตการสอน 

- ตรวจสอบสื่อที่น ามาใช้ใน

การเรียนการสอน 

- ประเมินตามสภาพจริง 

 

 

- ประเมินตามสภาพจริง

ของนักเรียน 

 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมินการสอน 

- แบบส ารวจรายการ 

- แบบสังเกต 

- แบบทดสอบ 

- ตรวจผลงาน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบทดสอบความเห็น 

- ผลงานที่ปรากฏ 

- แบบทดสอบทักษะต่างๆ 

- การเขียนเรียงความ ย่อความ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ สถานศกึษามีแผนพัฒนาการจัดการศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

๙.๒ สถานศกึษามีขอ้มูลสารสนเทศที่เป็นระบบ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๕๔ 
 

๙.๓ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

๙.๔ ครูจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

๙.๕ มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๙.๖ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนภาษาไทยสูงขึน้ 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๕๕ 
 
๘. กิจกรรมส่งเสรมิการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

 

ชื่อแผนงาน/กลยุทธ์ระดับองค์กร :  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

ชื่อโครงการ :   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๓ 

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ ๑,๓  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานฝาุยบริหารวิชาการ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ ที่ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้

สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติได้

คิดเป็น ท าเป็น รักการค้นคว้า การอ่าน และเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ ดีงาม 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก 

เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้ รวมทั้ง สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ไปพร้อมกับ

การใช้สื่อ และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ โดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลาและสถานที่ และให้ฝึก

ประเมินผลจากสถานการณจ์รงิ 

 การที่จะสนองเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนต้องมีความพร้อม มีการพัฒนาการสอนของครู 

ห้องศูนย์วิชาการต่างๆ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ สื่อการสอนที่ตรงตามเนื้อหาและมีคุณภาพ 

เพื่อที่เป็นแหล่งค้นคว้าของนักเรียนต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก

รายวิชา 

 ๒.๒ เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ทุกรายวิชา มีห้องปฏิบัติการ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ให้ประกอบการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๓ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ทุกรายวิชา ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม ค่านิยมความเป็นไทย 

รักการอ่านและใช้วธิีการทางคณติศาสตร์ในการด าเนินชีวติ 

 ๒.๔ เพื่อพัฒนานักเรียน มีความรู้ ทักษะ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ

ได้รับการพัฒนาทั้งด้านรา่งกาย อารมณ ์สังคมและสติปัญญา 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๕๖ 
 
๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ทุกคน มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ และ

การวัดและประเมินผล เป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 ๓.๑.๒ มีห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์วิชา ห้องสมุดหมวด วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อทางคณิตศาสตร์

เพียงพอและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๑.๓ นักเรียนทุกรูปผา่นเกณฑ์การประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ๓.๒.๑ นักเรียนได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

 ๓.๒.๒ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะทางคณิตศาสตร์ เพียงพอส าหรับการศึกษาต่อ 

และใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 

๔. วิธีด าเนินการ/ขัน้ตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา 

ส ารวจความตอ้งการและวางแผนเพื่อท าโครงการ 

2. เสนอโครงการตอ่ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อขออนุมัติ 

3. ปฏบัิตติามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ในโครงการ เช่น 

- จัดส่งครูบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการท างานและเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

- จัดให้มีการนิเทศภายในเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหว่างอาจารย์ท่ีสอนในกลุ่มวิชาเดียวกัน เพื่อช่วยการ

พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนางานการเรียนการสอนดังตอ่ไปน้ี 

1.  ผลิตสื่อการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ 

2.  กิจกรรมวจิัยในชัน้เรียน 

3.  กิจกรรมพัฒนาศูนยค์ณิตศาสตร์ 

4.  กิจกรรมจัดท าแฟูมสะสมผลงานครู 

5.  กิจกรรมสง่เสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 

6.  กิจกรรมจัดปูายนิเทศ 

๔. ประเมินผลโครงการ 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๕,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

วชิาการ 

ครูกลุม่สาระ

คณิตศาสตร์ 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๕๗ 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท (หา้พันบาทถ้วน)  
 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์

๗.๒  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมอื 

เชงิปริมาณ/ด้านผลผลิต  

1. ครูผู้สอนวชิาคณิตศาสตร์ทุกคน มีวิธีการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ การบูรณาการความรู้และการวัดและ

ประเมินผล เป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตร 

2. มหี้องศูนยว์ชิาคณิตศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ ์และสื่อ

ทางคณิตศาสตร์เพยีงพอและสามารถใชง้านได้อยา่ง

มปีระสิทธิภาพ 

3. นักเรียนทุกรูปผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

- ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

- สังเกตการณส์อนประเมินการสอน

ของครูและนักเรียน 

 

- ส ารวจ 

- ทดสอบก่อนการใชง้าน 

 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมินการสอน 

- แบบส ารวจรายการ 

เชิงคุณภาพ/ดา้นผลลัพธ ์

1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มรีะดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์ใน

ระดับ คุณภาพ “ด”ี 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาครอบคลุมท้ังดา้นร่างกาย 

อารมณ ์สังคม และสติปัญญา 

3. นักเรียนมคีวามรู้ ความสามารถและทักษะทาง

คณิตศาสตร์เพยีงพอส าหรับการศึกษาต่อและใชใ้น

การด ารงชีวิตได้อยา่งมีความสขุ 

 

- ประเมินตามสภาพจรงิของนักเรียน 

- ประเมินตามสภาพจรงิของ  นักเรียน 

 

- แบบสังเกต 

- แบบทดสอบ 

- ตรวจสอบผลงาน/

ชิ้นงานโครงการ 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน

ความเห็น 

- ผลงานท่ีปรากฏ 

- แบบทดสอบทักษะ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ สถานศกึษามีแผนพัฒนาการจัดการศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

๙.๒ สถานศกึษามีขอ้มูลสารสนเทศที่เป็นระบบ 

๙.๓ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศกึษา 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๕๘ 
 

๙.๔ ครูจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๙.๕ มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

 ๙.๖ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตรส์ูงขึ้น 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๕๙ 
 
๙. กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 

ชื่อแผนงาน/กลยุทธ์ระดับองค์กร :  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

ชื่อโครงการ :   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๓ 

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑,๓  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานฝาุยบริหารวิชาการ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ ที่ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดเนื้อหาสาระกิจกรรมให้สอดคล้อง

กับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติได้คิดเป็น ท าเป็น 

รักการค้นคว้าการอ่าน และเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม ส่งเสริมสนับสนุน

ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดดาร

เรียนรู้ มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ไปพร้อมกับการใช้สื่อ และแหล่ง

วิทยาการประเภทต่างๆ โดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและสถานที่ และให้ฝึกประเมินผลจาก

สถานการณจ์รงิ 

การที่จะสนองเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนต้องมีความพร้อม มีการพัฒนาการสอนของครู 

ห้องศูนย์วิชาการต่างๆ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สื่อการสอนที่ตรงตามเนื้อหาและมีคุณภาพ 

เพื่อที่เป็นแหล่งค้นคว้าของนักเรียนต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทุกรูป/คน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

๒.๒ เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทุกรายวิชามีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีสื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

๒.๓ เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทุกคน ปลูกฝังผูเ้รียนใหเ้ป็นผู้มีคุณธรรม ค่านิยม ความเป็นไทย 

รักการอ่านและใช้วธิีการทางวทิยาศาสตร์ในการด ารงชีวติ 

๒.๔ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การประเมินและ

ได้รบัการพัฒนาทางดา้นรา่งกาย อารมณ ์สังคมและสติปัญญา 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๖๐ 
 
๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทุกรูป/คน มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ 

และการวัดและประเมินผล เป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๓.๑.๒ มีห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์วิชา ห้องสมุดหมวด วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อทางวิทยาศาสตร์

เพียงพอและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๑.๓ นักเรียนทุกรูปผา่นเกณฑ์การประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ๓.๒.๑ นักเรียนได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

 ๓.๒.๒ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิทยาศาสตร์ เพียงพอส าหรับการศึกษาต่อ 

และใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูในกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาส ารวจ

ความตอ้งการและวางแผนเพื่อท าโครงการ 

1. เสนอโครงการตอ่ผู้บริการโรงเรียนเพื่อขออนุมัติ 

2. ปฏบัิตติามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 

 จัดส่งครูไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 การจัดให้งานวิจัยในหอ้งเรียน 

 จัดให้มีการนิเทศภายใน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง

อาจารย์ท่ีสอนในสาระเดียวกัน เพื่อช่วยกันพัฒนากิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 จัดหาสื่อ อุปกรณ์ สารเคมี  พัฒนาระบบการใช้สื่อให้มี

ประสิทธิภาพและให้เพยีงพอท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ อัน

ได้แก่ หนังสอืต ารา แผ่นซีดี      วีดทัิศน์ 

 จัดระบบการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีให้ปลอดภัย

สะดวกในการใช ้

 พัฒนาแหล่งค้นคว้าของนักเรียนและปรับปรุงห้องเรียนเป็น

ห้องปฏบัิตกิาร 

 สร้างบรรยากาศ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น

ในการเรียน 

๔.  ประเมินผลโครงการ (ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๕,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

วชิาการ 

ครูกลุม่สาระ

วทิยาศตร์ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๖๑ 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร ์

7.3 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมอื 

เชงิปริมาณ/ด้านผลผลิต  

1. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทุกคน มีวิธีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้และ

การวัดและประเมินผล เป็นไปตามเปูาหมาย

ของหลักสูตร 

2. มีห้องศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์ และ

สื่อทางวิทยาศาสตร์เพยีงพอและสามารถใช้งาน

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนทุกรูปผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

- ตรวจสอบแผนการจัดการ

เรียนรู้ 

- สังเกตการณส์อนประเมิน

การสอนของครูและนักเรียน 

- ส ารวจ 

- ทดสอบก่อนการใช้งาน 

 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมินการสอน 

- แบบส ารวจรายการ 

 

 

 

 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีระดับผลการเรียนผ่าน

เกณฑ์ในระดับ คุณภาพ “ดี” 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาครอบคลุมท้ังด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

3. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะทาง

วิทยาศาสตร์เพียงพอส าหรับการศึกษาต่อและ

ใชใ้นการด ารงชีวิตได้อยา่งมีความสุข 

 

- ประเมินตามสภาพจรงิของ

นักเรียน 

- ประเมินตามสภาพจรงิของ  

นักเรียน 

 

- แบบสังเกต 

- แบบทดสอบ 

- ตรวจสอบผลงาน/ชิ้นงาน

โครงการ 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมินความเห็น 

- ผลงานท่ีปรากฏ 

- แบบทดสอบทักษะ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ สถานศกึษามีแผนพัฒนาการจัดการศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

๙.๒ สถานศกึษามีขอ้มูลสารสนเทศที่เป็นระบบ 

๙.๓ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศกึษา 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๖๒ 
 

๙.๔ ครูจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๙.๕ มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๙.๖ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 
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๑๐. กิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนการสอนสังคมศึกษา 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) :  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

ชื่อโครงการ :   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนสังคมศกึษา  

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๓ 

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑,๓  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานฝาุยบริหารวิชาการ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ทั่วโลกรับรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม รวมไปถึงการเมืองการปกครอง ที่เข้าถึงประเทศไทยย่อมมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของ

นักเรียน ดังนั้น การเรียนการสอนวิชาสังคมศกึษา จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถเลือกรับ

วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับสังคมไทย และการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม 

นักเรียนสามารถ อ่าน คดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นมีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้า

หาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย สามารถปรับตัวด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข  

 ในปขการศึกษา ๒๕๕๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้พัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งได้จัดท าสื่อและผลิตสื่อเพื่อให้การเรียนรู้

ในกิจกรรมของผู้เรยีนที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพดีขึน้ แตย่ังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึน้ต่อไป 

 ดังนั้น ปขการศึกษา ๒๕๕๔ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได้จัดท า

แผนการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนสู่สังคมอาเซียน ได้ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม สนองแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้อง 
 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อให้ครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ให้

นักเรียนเป็นส าคัญ ทุกรายวิชา 

 ๒.๒ เพื่อให้ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผลิตสื่อเทคโนโลยีได้อย่างสอดคล้องกับ

เนือ้หาอย่างเหมาะสม 

 ๒.๓ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสร้าง

ประสบการณใ์นด้าน ศาสนา สังคม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนรู้จักหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ  



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๖๔ 
 
 ๒.๕ เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอนุรักษ์

วัฒนธรรมอันดีงานของชาต ิ

 ๒.๖ เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุขตามกระบวนการประชาธิปไตย และหลัก

ศลีธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาอันดีงาม 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต (Outputs)  

๓.๑.๑ ครูมีการจัดการเรียนการสอน มีการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามเปูาหมายของ

หลักสูตรสถานศกึษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๓.๑.๒ ครูมีรู้ความสามารถในการใชส้ื่อเทคโนโลยีตามความเหมาะสม 

 ๓.๑.๓ นักเรียนทุกรูปมีการใชส้ื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)  

 ๓.๒.๑ นักเรียนอ่าน คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดเป็น ท าเป็น แก้ไขปัญหาได้อย่างน้อยร้อยละ 

๘๕ 

 ๓.๒.๒ นักเรียนทุกรูปเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามกฎหมายและสามารถ

ด ารงชีวติอยู่ในสังคมตามกระบวนการประชาธิปไตย 

 ๓.๒.๓ นักเรียนทุกรูปเป็นคนรอบรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน มีนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้าติดตาม

ข้อมูลขา่วสารตา่งๆ  
 

๔. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูบุคลากรในกลุ่มสาระ ปรึกษาหารอื วางแผน

เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ มอบหมายการจัดท าโครงการ 

2. เสนอโครงการให้ทางโรงเรียนเพื่ออนุมัติ 

3. นเิทศภายในกลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4. ด าเนนิการจัดกิจกรรมตามโครงการและปรับปรุงเป็นระยะ 

5. จัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

6. สอบแข่งขันความรู้เกี่ยวกับสังคมศกึษา 

7. น านักเรียนศึกษาจากประสบการณ์จริง 

8. ครูบุคลากรศกึษาดูงาน 

9. ประเมินผล 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๕,๐๐๐ บาท ฝุายบริหารวชิาการ 

ครูกลุม่สาระสังคมฯ 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๖๕ 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ กันยายน  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท (หา้พันบาทถ้วน) 

 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7.2 หัวหนา้กลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

7.3 ครูกลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมอื 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. ครูมีแผนการเรียนรู้ท่ีคาดหวังโดยมีนักเรียนเป็น

ศูนยก์ลาง 

2. ครูมีสื่อการสอนท่ีมีคุณภาพ 

3. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินสาระสังคม

ศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. ผู้ เ รียนร้อยละ ๘๕ มีระดับผลการเรียนผ่าน

เกณฑ์ในระดับ คุณภาพ “ดี” 

2. ครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ทุกรูป/คน มีแผนการ

เรียนการสอน มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลเป็นไปตามเปูาหมายของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

3. มสีื่อ อุปกรณ ์ที่มคีุณภาพและเพยีงพอ 

 

- สังเกตจากผลการประเมิน

กิจกรรมท้ังหมด 

- ดูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนในกลุ่มสาระสังคม

ศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

- ตรวจสอบจากจ านวนและ

คุณภาพแผนการเรียนรู้ของครู

ในสาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมินการสอน 

- แบบส ารวจ 

 

 

 

- รายการสื่อ วัสดุ
อุปกรณก์ารเรียนการ

สอน 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ สถานศกึษามีแผนพัฒนาการจัดการศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

๙.๒ สถานศกึษามีขอ้มูลสารสนเทศที่เป็นระบบ 

๙.๓ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๖๖ 
 

๙.๔ ครูจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙.๕ มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๙.๖ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงขึ้น 

  

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๖๗ 
 
๑๑. กิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนการสอนสุขศึกษาและพลศกึษา 

 

ชื่อแผนงาน/กลยุทธ์ระดับองค์กร :  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

ชื่อโครงการ :   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนสุขศกึษาและพลศึกษา 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๓ 

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ ๑,๓ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานฝาุยบริหารวิชาการ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามเจตนารมณข์องพระราชบัญญัติการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่

ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

เน้นการให้ความรู้เพื่อน าไปปฏิบัติจนเกิดผลงานและการมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม ฝึกการคิดอย่างมี

ระบบ จนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ในการสร้างองค์ความรู้นั้นๆ ได้สอดคล้องคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะต่างๆ ในด้านความซื่อสัตย์ ความรับผดิชอบ การประหยัดและนยิมไทย 

การให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยจัดการเรียนการสอนในการปูองกันโรค การออกก าลังกายตามความ

เหมาะสม การมสีุขนิสัยที่ด ีละเว้นสิ่งเสพติด การส่งเสริมสุขภาพกายและจิตเพื่อการด ารงชีวิตที่มีสุขตอ่ไป 

 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อให้บุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญทุกรายวิชา 

 ๒.๒ เพื่อให้บุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษา ได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน

และผูเ้รียนสามารถพัฒนาและสร้างความรูไ้ด้ดว้ยตนเอง 

 ๒.๓ เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษา ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมเป็น

ไทย รักการอ่าน 

 ๒.๔ เพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรูจ้ากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๒.๕ เพื่อให้ครูผู้สอน ผูเ้รียน สร้างบรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนการสอนอย่างมคีวามสุข 

 ๒.๖ ให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจ เพื่อน าความรู้ไปใช้กับตนเองและค้นพบ

ตนเองเพื่อการศึกษาต่อในอนาคต 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดการประเมินผล โดยเน้น

นักเรียนเป็นศูนย์กลางทุกรูป 
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 ๓.๑.๒ นักเรียนทุกรูปได้ฝึกการคิดอย่างมีระบบ จนสามารถสังเคราะห์ได้ 

 ๓.๑.๓ นักเรียนทุกรูปผา่นเกณฑ์การประเมินกลุ่มสาระสุขศึกษา 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ๓.๒.๑ นักเรียนได้พัฒนาครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

 ๓.๒.๒ นักเรียนมีความรู้ในการดูแลปูองกันสุขภาพและออกก าลังกายได้อย่างเหมาะสม 

 ๓.๒.๓ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

  

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ส ารวจ วิเคราะห์ และปรับการจัดกิจกรรมการเรียน

รายวิชาสุขศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฏิ รูป

การศึกษาจนครบตัง้แตร่ะดับช้ัน ม.๑ – ม.๖ 

2. วางแผนปฏบัิตงิาน 

- จัดให้มีการนิเทศภายในเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหว่างครูผู้สอน 

- จัดประชุมก าหนดปรับแผนการสอนให้ทันเหตุการณ์

ปัจจุบัน 

- จัดหาสื่อและใชส้ื่ออยา่งมีประสิทธิภาพ 

- สร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้น ใน
การเรียน 

3. จัดท าเอกสารประกอบการสอนทุกรายวชิา 

4. ด าเนินการสอนตลอดปข ตามแผนการสอนท่ีปรับปรุงโดย

เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. ร่วมมอืกับชุมชนเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักเรียน 

เชน่ สมุนไพรใกล้ตัว การนวดเท้า ฯลฯ 

6. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดสิ่งเสพติด 

- จัดนิทรรศการด้านเอดส์ 

- จัดนิทรรศการเดินรณรงค์วันงดสูบบุหร่ีโลก 

- จัดนิทรรศการวันงดสิ่งเสพติดโลก 

7. ประเมินผลโครงการ 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- การศึกษาต่อของนักเรียน 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๕,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

วชิาการ 

ครูกลุม่สาระสุข

ศกึษาและพล

ศกึษา 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ กันยายน  ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๖๙ 
 
๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท (หา้พันบาทถ้วน) 

 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

7.3 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

๑. ครูผู้สอนสาระสุขศึกษามีวิธีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้

และการวัดผล/ประเมินผลตามเปูาหมาย

ของหลักสูตร 

๒. มีศูนย์การเรียนให้นักเรียนได้ค้นคว้า ศึกษา 

มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอให้นักเรียนได้ฝึก

ปฏิบัต ิ

๓. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐    มีระดับผลการเรียน

ผา่นเกณฑใ์นระดับ 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย 

อารมณ ์สังคม และสติปัญญา 

3. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ

ส าหรับการศึกษาต่อและการเนินชีวิตได้

อย่างมคีวามสุข 

 

- ตรวจสอบแผนการจัดการ

เรียนรู ้

- สังเกตการสอน 

- ส ารวจ 

- สังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติของ

นักเรียน 

- ประเมินตามสภาพจริง 

 

 

- ประเมินตามสภาพจริงของ

นักเรียน 

 

 

 

- แบบประเมินการสอน 

- แบบสังเกต 

- แบบส ารวจ 

 

 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบทดสอบ,ชิน้งาน 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม

ความเห็น 

- ผลงานที่ปรากฏ 

- แบบทดสอบทักษะ 

- การเขียนเรียงความ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑ สถานศกึษามีแผนพัฒนาการจัดการศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

๙.๒ สถานศกึษามีขอ้มูลสารสนเทศที่เป็นระบบ 

๙.๓ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

๙.๔ ครูจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๙.๕ มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๙.๖ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสุขศกึษาและพลศกึษาขึน้สูง 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 
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๑๒. กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอนศิลปะ 

 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

ชื่อโครงการ :  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนศิลปะ 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่  ๓ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :    มาตรฐานที่ ๑,๓ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานฝาุยบริหารวิชาการ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปข พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นการ

กระจายอ านาจการบริหารการศึกษาไปยังสถานศึกษา  โดยก าหนดให้แต่ละสถานศึกษาได้จัดท าหลักสูตร

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นใต้มาตรฐานชาติที่ก าหนดไว้ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

โดยมุ่งเนน้ที่ผูเ้รียนเป็นส าคัญได้ก าหนดให้จัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมเป็นไปตามวุฒิภาวะและความถนัดของ

ผู้เรียน  และให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ในสภาพจริง  เกิดองค์รวมของความรู้จากการคิด การปฏิบัติ 

การศึกษาค้นคว้า และการอ่านอย่างต่อเนื่องปลูกฝังมโนส านึกที่ดีงามด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยให้

ครูผูส้อนได้มโีอกาสจัดกิจกรรมและบรรยากาศการเรียนรู ้ตลอดจนใช้สื่อ  นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา  

เทคโนโลยีให้เอื้อประโยชนต์่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ครูผู้สอนให้มากที่สุดทั้งนี้ให้บรรลุซึ่งกระบวนทัศน์ทางวิธี

คิด วธิีปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ  การเมอืง  สังคมโลกปัจจุบันและอนาคต 

การจะให้เกิดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ดังกล่าว คณะกรรมการสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนจะต้องจัดความพร้อมในการพัฒนา ส่งเสริม 

สนับสนุนทรัพยากรครูศิลปะ เข้ารับการอบรม สัมมนาด้านวิชาการ และทักษะวิชาเฉพาะสาขา ตลอดจน

ปัจจัยด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่ออุปกรณ์ทางการศึกษา ห้องเรียน สถานที่ที่เหมาะสมสอดรับกับบรรยากาศการ

เรียนรู้ศิลปะตามลักษณะธรรมชาติของวิชา  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังความรัก ความหวง

แหนในศาสตรศ์ลิปกรรม วัฒนธรรมของชาติ และก่อผลการพัฒนาด้านศักยภาพทางการศึกษาของผู้เรียน ทั้ง

ด้านความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  กระบวนการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนทักษะฝขมือด้านศิลปกรรม เพื่อสืบสาน

ภูมปิัญญาท้องถิ่นและภูมปิัญญาไทยควบคู่ไปกับความเป็นวัฒนธรรมของชาติสบืไป 

 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครบทุก

รายวิชาที่เปิดท าการสอน 

 ๒.๒ เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะได้รับการอบรม สัมมนาทั้งด้านวิชาการและวิชาเฉพาะสาขา

เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านกระบวนทัศนใ์หม่ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
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 ๒.๓ เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี

ห้องปฏิบัติการท ากิจกรรมศิลปะ ห้องแสดงผลงานศิลปะเป็นศูนย์การแสดงผลงานศิลปะและเป็นเวทีการ

แสดงออกของนักเรียน 

 ๒.๔ เพื่อให้ครูผู้สอนมสีื่อประกอบสาธิตการสอนและผู้เรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์  ตลอดจน วัสดุ อุปกรณ์

ที่มคีุณภาพประกอบ  กิจกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะรายวิชาอย่างพอเพียง 

 ๒.๕ เพื่อให้ครูผู้สอนศิลปะ  ได้สร้างเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรมรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม  

ภูมปิัญญาไทย รักการสร้างสรรคใ์นสิ่งที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินวิถีชีวติตามเอกัตภาพ 

 ๒.๖ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์ ทักษะทางศิลปะและกระบวนการ

สร้างสรรคค์วามงามเป็นสื่อแทนความคดิ อารมณ ์สติปัญญาผา่นสื่องานศลิปะตามความถนัดและความสนใจ 

 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระศิลปะ มีเครื่องมือน าทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบูรณาการ

ด้านความรู้ และทักษะ การประเมินผลเป็นไปตามความคาดหวังรายวิชาและหลักสูตร 

 ๓.๑.๒ ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะน าความรู้กระบวนทัศน์ใหม่ๆ ที่ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับการประเมินตามสภาพจริง 

 ๓.๑.๓ มีปฏิบัติการกิจกรรมศิลปะ ห้องแสดงผลงานศิลปะที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานและมีวัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมอืและสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ทางศลิปะที่มคีุณภาพอย่างพอเพียง 

 ๓.๑.๔ นักเรียนที่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และทัศนคติที่ทดี

ต่อศลิปวัฒนธรรมไทยโดยรวม 

 ๓.๑.๕ นักเรียนมีการพัฒนาด้านจิตใจ มีจิตส านึกที่ดีงามต่อศิลปะและน าความรู้และทักษะทางศิลปะ

สร้างสรรค์สื่อความงามได้ตามความถนัดความสนใจ 

 ๓.๑.๖ นักเรียนที่เรียนรู้สาระศิลปะทุกคนผ่านเกณฑป์ระเมินขั้นต่ าที่ก าหนด 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ๓.๒.๑ นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านอารมณ์  จติใจ  สังคม  สติปัญญา 

๓.๒.๒ นักเรียนมีทักษะความรู้และแนวคิดสร้างสรรค์สื่อสารงานศิลปะเพียงพอต่อการประเมิน

ความสามารถของตนเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจในการศึกษาต่อ และน าไปประยุกต์กับการด าเนินชีวิตของ ตนเองได้

อย่างมีความสุขตามเอกัตภาพ 

  

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณาจารย์ในกลุ่มสาระศิลปะเพ่ือศกึษาสภาพปัญหา 

ส ารวจความตอ้งการและรว่มวางแผนจัดท าโครงการ 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๕,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

วชิาการ 
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กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. เสนอโครงการตอ่ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขออนุมัติ 

3. ปฏบัิตติามขัน้ตอนโครงการแตล่ะงาน 

- งานสง่เสริมสนับสนุนพัฒนาครูศิลปะ 

- งานจัดหา จัดซือ้ สื่อ อุปกรณ ์วสัดุฝึกใชป้ระกอบกจิกรรม

การเรียนรู้ 

- งานสง่เสริมการเรียนการสอนและการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้/ทักษะความสามารถพเิศษนักเรียนดา้นศลิปะ 

4. ประเมินผลโครงการ 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- ผลงานนักเรียน 

- ส ารวจ/ตรวจสอบ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ครูกลุม่สาระ

ศลิปะ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ กันยายน  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท (หา้พันบาทถ้วน) 
 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูศ้ลิปะ 

7.3 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกรูป/คน 
 

๘. ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมอื 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. ครูผู้สอนสาระศิลปะทุกคนทุกคนได้รับการพัฒนามี

ความรู้และทักษะการจัดการ  มีแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามเปูาหมายของ

หลักสูตร 

2. กลุ่มสาระศิลปะ มีส ่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

และอยา่งเพยีงพอทุกรายวชิาท่ีเปิดท าการสอน 

3. กลุ่มสาระศิลปะมีห้องปฏิบัติงานศิลปะและห้อง

แสดงผลงานนักเรียนท่ีสามารถใช้งานได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ 

4. นักเรียนได้แสดงออกทางศิลปะใช้ความสามารถและ

 

- ตรวจสอบโครงการสอน

แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ สังเกตการณป์ฏบัิต ิ

การสอน 

- ส ารวจ/ตรวจสอบคุณภาพ 

- ส ารวจ/ตรวจสอบตาม

สภาพจริง 

- ประเมินตามสภาพจรงิ 

- ประเมินตามสภาพจรงิ 

 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมินการสอน 

- แบบส ารวจรายการ 

- ผลงานท่ีปรากฏ 

- ชิ้นงาน/ผลงานท่ีปรากฏ 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- แบบประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมอื 

ทักษะสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะได้ตามความถนัด

และความสนใจ 

5. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินและมี

คุณธรรมจริยธรรมพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ

ในทางท่ีดงีามตามท่ีพึงประสงค์ 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐    มีระดับผลการเรียนผ่าน

เกณฑ์ในระดับ คุณภาพ “ดี” 

2. ครูในกลุ่ มสาระศิลปะมีการพัฒนาความ รู้

ความสามารถ 

3. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม 

สตปัิญญา และทักษะการสร้างสรรค์ 

4. นักเ รียนมีความรู้ ทักษะทางศิลปะเป็นฐาน

เพียงพอส าหรับศึกษาต่อและเป็นแนวคิดน าไป

ประยุกต์กับการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ตามเอกัตภาพ 

 

 

 

 

 

- ประเมินตามสภาพจรงิ 

 

 

 

 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถามความคิดเห็น 

- ชิ้นงานและผลงานท่ีปรากฏ 

 

 

 

 

 

๙. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

๙.๑ สถานศกึษามแีผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

๙.๒ สถานศกึษามขี้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 

๙.๓ มกีารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

๙.๔ ครูจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอย่างมปีระสิทธิภาพ 

๙.๕ มกีารจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจรงิท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๙.๖ ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนศิลปะสูงขึน้ 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัตโิครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 
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๑๓. กิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 
 

ชื่อแผนงาน/กลยุทธ์ระดับองค์กร :  พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

ชื่อโครงการ :    กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่  ๓ 

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :   มาตรฐานที่ ๑,๓ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันโลกเราได้ก้าวสู่การวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

สังคม ชุมชน ตลอดจนครอบครัว ท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปรับตัวเอง ปรับสภาพความเป็นอยู่ ปรั บ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก การติดต่อสื่อสารเป็นไป

อย่างรวดเร็วและทันสมัย ภาษาอังกฤษจงึเป็นภาษาสากลที่ใชใ้นการตดิต่อสื่อสาร ดังนั้น ประเทศไทยเป็นชาติ

หนึ่งที่ต้องพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงมกีารพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งในด้านการฟัง 

การพูด และการอา่น เพื่อเพิ่มศักยภาพและก้าวทันต่อประเทศอื่นๆ  

ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่ในการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาให้เยาวชนให้มีความรู้และ

ทักษะความสามารถที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ในสังคม ให้มีความสุขและสอดคล้องกับแนว

พัฒนาประเทศ ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยมีเปูาหมายในนโยบายด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการตดิต่อสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการใชภ้าษาอังกฤษอย่างเหมาะสมกับระดับการศกึษา 

 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

3.1 เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

3.1.1 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกรูป/คน มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ 

และการวัดและประเมินผล เป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

3.1.2 มีห้องปฏิบัติการ หอ้งศูนย์วิชาการ ห้องสมุดหมวด วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อทางวิชาภาษาอังกฤษ 

เพียงพอและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.3 นักเรียนทุกรูปผา่นเกณฑก์ารประเมินสาระการเรียนรู้วิชาการภาษาภาษอังกฤษ 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๗๖ 
 

3.2 เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

3.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

3.2.2 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ เพียงพอส าหรับการศึกษาต่อ และ

ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 คณะครูในกลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ประชุมร่วมกันคิดวธีิการพัฒนา 

ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะท่ีเป็น

ปัญหาก่อน 

 คณะครูศกึษาวธีิการสอนใหม่ๆ  สื่อการสอนท่ี

หลากหลาย จุดประสงค์รายวชิา 

 คณะครูรับการนเิทศภายในโรงเรียนภายในกลุ่ม

สาระและนอกโรงเรียนเท่าท่ีมีโอกาส 

 เชญิวิทยากรเจ้าของภาษามาใหค้วามรู้ตามสมควร

แก่โอกาส 

 ท าแผนการสอนท่ีเนน้ทักษะกระบวนการและเนน้

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ด าเนนิการสอนตามแผนและประเมินผลท้ังระหว่าง

ปฏบัิตแิละเมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียน 

 แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเตมิสื่อ เทคนิคท่ีเหมาะสมหลัง

การประเมินผลและเผยแพร่การด าเนนิงานของกลุ่ม

สาระ 

 ด าเนนิกิจกรรม ดังนี้ 

- English Day 

- งานจัดปาูยนเิทศ 

- English Camp 

- ศกึษาดูงาน (ครู) 
- พัฒนาการอา่น-เขียน 

- เรียนอังกฤษจาก Internet 

- การแสดงละครภาษาอังกฤษ 

- แข่งขันภาษาอังกฤษ  
- ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวเชงินเิวศนว์ทิยา  

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๕,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

วชิาการ 

ครูกลุม่สาระ

ภาษาอังกฤษ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๗๗ 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ กันยายน  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท (หา้พันบาทถ้วน) 
 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

7.3 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกรูป/คน 
 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมอื 

เชงิปริมาณ/ด้านผลผลิต  

1. ครูผู้สอนวชิาภาษาอังกฤษทุกคน มีวิธีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้และการ

วัดและประเมินผล เป็นไปตามเปูาหมายของ

หลักสูตร 

2. มหี้องปฏบัิตกิาร ห้องศูนยว์ชิา ห้องสมุดกลุม่สาระ 

วัสดุ อุปกรณ ์และสื่อทางภาษองักฤษเพยีงพอ

และสามารถใชง้านได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. นักเรียนทุกรูปผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

- ตรวจสอบแผนการจัดการ

เรียนรู้ 

- สังเกตการณส์อนประเมิน

การสอนของครูและ

นักเรียน 

- ส ารวจ 

- ทดสอบก่อนการใช้งาน 

 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมินการสอน 

- แบบส ารวจรายการ 

 

 

 

 

เชิงคุณภาพ/ดา้นผลลัพธ ์

1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มรีะดับผลการเรียนผ่าน

เกณฑ์ในระดับ คุณภาพ “ด”ี 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาครอบคลุมท้ังด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสตปัิญญา 

3. นักเรียนมคีวามรู้ ความสามารถและทักษะทาง

ภาษาอังกฤษเพยีงพอส าหรับการศึกษาต่อและ

ใชใ้นการด ารงชีวิตได้อยา่งมคีวามสุข 

 

- ประเมินตามสภาพจรงิของ

นักเรียน 

- ประเมินตามสภาพจรงิของ  

นักเรียน 

 

- แบบสังเกต 

- แบบทดสอบ 

- ตรวจสอบผลงาน/ชิ้นงาน

โครงการ 

- แบบสังเกต 

- แบบประเมินความเห็น 

- ผลงานท่ีปรากฏ 

- แบบทดสอบทักษะ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ สถานศกึษามีแผนพัฒนาการจัดการศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

๙.๒ สถานศกึษามีขอ้มูลสารสนเทศที่เป็นระบบ 

๙.๓ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศกึษา 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๗๘ 
 

๙.๔ ครูจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมปีระสิทธิภาพ 

๙.๕ มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๙.๖ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๗๙ 
 
๑๔. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

 

ชื่อแผนงาน/กลยุทธ์ระดับองค์กร :  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

ชื่อโครงการ :     โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสู่คุณภาพมาตรฐานการศกึษา 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่  ๔ 

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ ๒ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

  การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตรสถานศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้มีความรู้และทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห ์

สังเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ถือเป็นบทบาทของครูที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัด

ประสบการณ์และบรรยากาศในกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน 

 ดังนั้น โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่คุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา เพื่อให้ครูได้มีความตระหนักในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามความคาดหวังของ

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาช้ันพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่น และให้ผู้เรียนมีการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนดีขึน้ 

 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้วยกระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการ

พัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้มีการใชส้ื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ใหม้ีประสิทธิภาพ 

 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

  ๓.๑.๑ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมี

เปูาหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสู้งขึ้น 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ๓.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีการพัฒนาสูงขึ้น ในภาพรวมของกลุ่มสาระและกลุ่ม

ทักษะ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๘๐ 
 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรยีมการ 

๑. แตง่ตัง้ผู้รับผิดชอบและมอบหมายงาน 

๒. วางแผน วิเคราะห ์และก าหนดแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน 

ขั้นด าเนนิการ 

๓. จัดประชุม อบรม สัมมนา และพัฒนากระบวนการจัดการเรียน

การสอน/การวัดและประเมินผล 

๔. ด าเนนิการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู

ให้มีประสิทธิภาพ 

๕. รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนของ

รายวชิาและภาพรวมของกลุ่มสาระ 

ขัน้ประเมินผล 

๖. สรุป ประเมินผล 

๗. รวบรวมขอ้มูลเพื่อประกอบการวางแผนในการพัฒนาและ

ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในโอกาสต่อไป 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๒๕,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

วชิาการ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ กันยายน  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

7.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7.3 หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7.4 เจา้หน้าที่วัดและประเมินผล 

7.5 นักเรียนทกุรูป 
 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชงิปริมาณ/ด้านผลผลิต 

๑. ครูผู้สอนทุกกลุม่สาระจัดกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ โดยมเีปูาหมายในการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีนให้

 

- การนเิทศภายในเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูข้องครูให้มี

ประสิทธิภาพ 

 

- แบบนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูข้องครูให้มี

ประสิทธิภาพ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๘๑ 
 

สูงขึน้ 

เชงิคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

๑. ผู้เรยีนรอ้ยละ ๘๐ มรีะดับผลการเรยีนผ่าน

เกณฑ์การประเมินทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมกีาร

พัฒนาสูงขึน้ในภาพรวมของกลุม่สาระและกลุม่

ทักษะ 

 

- ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูป้ลาย

ภาคเรยีนระดับสถานศึกษา 

- ส ารวจจ านวนนักเรยีนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี

ทุกกลุ่มสาระ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรยีนของรายวิชา 

และภาพรวมของกลุม่สาระ 

 

- แบบทดสอบภาคความรู้ 
ภาคปฏิบัติ แบบสังเกตพฤติกรรม

การเรยีนรูแ้บบส ารวจผลงาน 

- แบบส ารวจรายการ 

- แบบรายงานผลการพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรยีนของรายวิชาและภาพรวม

ของกลุ่มสาระ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

๙.๒ ส่งเสริมการใชส้ื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูใ้ห้มปีระสิทธิภาพ 

 ๙.๓ ส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการ

พัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๘๒ 
 
๑๕. โครงการพัฒนาระบบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา  

ชื่อโครงการ :   โครงการพัฒนาระบบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๒ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :   มาตรฐานที่ ๑,๒ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานฝาุยบริหารวิชาการ  
 

๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีหลักการ

โดยยึดหลักผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และสามารถพัฒนาตนเอง

ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ด้วยหลักการดังกล่าว ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะอ านวยความ

สะดวกในการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน โดยจัดการอบรมให้ความรู้

ในการสร้างสื่อการสอน ใหบ้ริการในการผลิตสรา้ง จัดหา เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้

ด้วยตนเองของนักเรียน 
 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อการสอนให้กับครูและบุคลากร ที่มีความสนใจ

ในการผลิตสื่อการสอน 

 ๒.๒ เพื่ออ านวยความสะดวกในการผลิต จัดหา ใช้สื่อในการเรียนการสอน 

 ๒.๓ นักเรียนมสีื่อการเรียนเพื่อการศกึษาด้วยตนเอง 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

๓.๑.๑ ครูบุคลากรจ านวน ๒๕ รูป/คน ได้มกีารอบรมการสร้างสื่อการสอน 

๓.๑.๒ โรงเรียนมีศูนย์สื่อการเรียนการสอนเพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนของครู 

บุคลากรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๓.๑.๓ มีศูนย์สื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ๓.๒.๑ ครู บุคลากร ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการผลิตสื่อการเรียน

การสอน 

๓.๒.๒ ครู บุคลากร มีและใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ 

๓.๒.๓ นักเรียนมีโอกาสในการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองตามความต้องการและตามศักยภาพ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๘๓ 
 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

2. ด าเนนิงานตามแผนท่ีวางไว้ 

3. ประชุมคณะกรรมการเป็นระยะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาและ

ปรับปรุงในระหว่างการด าเนนิงาน 

4. ประเมินผลการปฏบัิติ 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๐๐,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

วชิาการ 

ครูกลุม่สาระ

การงานอาชพีฯ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ กันยายน  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7.2 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

7.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

7.4 เจา้หน้าที่พัสดุ ครุภัณฑ ์และสินทรัพย ์
 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 

เชงิปริมาณ/ด้านผลผลิต  

1. ครูอาจารยจ์ านวน ๒๖ รูป/คน ได้มีการอบรมการสร้างสื่อการสอน 

2. โรงเรียนมศีูนย์สื่อการเรียนการสอนเพื่ออ านวยความสะดวกในการ

เรียนการสอนของครู อาจารย์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. มศีูนยส์ื่อการเรียนรู้ของนักเรียน  

เชงิคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพระบบสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยเีพื่อเอื้อตอ่การเรียนรู้ในระดับคุณภาพ “ด”ี 

2. ครู อาจารย์ ท่ีผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถใน

การผลิตสือ่การเรียนการสอน 

3. ครู อาจารย์ มีและใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างกว้างขวางและมี

ประสิทธิภาพ 

4. นักเรียนมโีอกาสในการศึกษาเพ่ิมเตมิดว้ยตนเองตามความต้องการ

และตามศักยภาพ 

 

รูป/คน (ครู) 

 

รูป (นักเรียน) 

 

 

 

 

รูป/คน (ครู) 

 

 

 

 

รูป (นักเรียน) 

 

 

๒๖ 

 

๓๔๑ 

 

 

 

 

๒๖ 

 

 

 

 

๓๔๑ 

 

๒๖ 

 

๓๓๘ 

 

 

 

 

๒๖ 

 

 

 

 

๓๓๘ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๘๔ 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ครูจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๙.๒ มีการจัดการเรียนรูแ้ละวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๙.๓ ผูเ้รียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึน้ 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๘๕ 
 
๑๖. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา  

ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๔ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ ๑,๒  

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มงานฝาุยบริหารวิชาการ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ให้

โรงเรียนทุกสังกัดจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง ทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้การจัดท าหลักสูตรต้องสอดคล้องกับ

บริบทของโรงเรียนและชุมชนอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน โดยให้สถานศึกษาน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น มาปรับหรือสอดแทรกให้เข้ากับหลักสูตรแกนกลางเพื่อที่จะท าให้การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ในโรงเรียนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ โดยไม่ขัดกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  เพื่อที่จะให้นักเรียนที่จบออกไปได้มีคุณภาพ

ตามที่มาตรฐานก าหนด 

ดังนั้นทางโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เหมาะสมกับภาวะปัจจุบันและ

อนาคตอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การน าหลักสูตรสถานศกึษาไปใช้อย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อวิเคราะหป์ระเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศกึษาในปขที่ผ่านมา 

 ๒.๓ เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นปัจจุบันและมแีนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต 

 ๒.๓ เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ๒.๔ นักเรียนมีสื่อการเรียนเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่

เหมาะสมกับผูเ้รียนและสอดคล้องกับความต้องการผูป้กครอง 
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 ๓.๑.๒ กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระมีหลักสูตรในกลุ่มสาระของตนเองและสอดคล้องกับการจัด

กระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศกึษา 

  ๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ๓.๒.๑ โรงเรียนสามารถน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการด าเนินการจัดท าแผนจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๒.๒ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๓.๒.๓ คุณภาพของนักเรียนที่จบออกไปเมื่อผ่านการเรียนตามหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาสูงขึ้น และ

สามารถน าเอาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวติประจ าวันและการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 
 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการใช้หลักสูตร

สถานศึกษาและหลักสูตรของกลุ่มสาระวิชา เพื่อให้การน า

หลักสูตรไปใชม้ปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ในรูปของคณะกรรมการ 

2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัตจิากทางโรงเรียน 

3. ปฏบัิตกิารตามขัน้ตอนท่ีก าหนด ดังนี้ 

- เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้เป็นองค์ประกอบใน

การพัฒนาหลักสูตร 

- จัดท าโครงสร้างหลักสูตรให้สามารถน าไปใช้ไ ด้ตลอด

ระยะเวลา ๓ ปข, ๖ ปข เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ 

- น า โครงส ร้ างหลักสู ตรฉ บับ ร่า ง  เสนอต่ อ ท่ีประชุ ม

คณะกรรมการวิชาการหรือคณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ 

- น าเอาโครงสร้างหลักสูตรท่ีผ่านการพิจารณาท าเป็นรูปเล่ม

และน าไปเผยแพร่ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้ด าเนินงานตามท่ี

หลักสูตรสถานศกึษาก าหนด 

- น าผลการประเมินการใช้หลักสูตรมาพัฒนาปรับปรุงทุกปข

การศึกษา 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๒๐,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

วชิาการ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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7.2 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรและงานวิชาการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

7.3 คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

7.4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนทุกรูป/คน 
 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. เอกสารหลักสูตรสถานศกึษา 

2. เอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. ผู้ เรียนร้อยละ ๘๐  เข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน      

2. ครูมีการน าเอาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระฯ ไปใช้

อย่างถูกต้อง 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเป็นผู้มีคุณภาพทางอารมณ์ 

สังคม และสติปัญญาดีขึน้ 

 

สาระวชิา 

 

 

รูป 

 

๑๐ 

 

 

๓๔๑ 

 

๑๐ สาระ 

 

 

๓๓๘ 

๙. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

๙.๑ เพื่อวิเคราะห์ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศกึษาในปขท่ีผ่านมา 

๙.๒ เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร ส านักงาน

คณะกรรมการการสถานศกึษา 

๙.๓ นักเรียนมสีื่อการเรียนเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง 

๙.๔ เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัตโิครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 
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๑๗. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา  

ชื่อโครงการ :      โครงการส่งเสริมการเรียนรูภู้มปิัญญาท้องถิ่น  

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :    กลยุทธ์ที่ ๓ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑,๓ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มงานฝาุยบริหารวิชาการ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้

ก าหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้แบบ คิดเป็น ท าเป็น 

แก้ปัญหาเป็น ด้วยตนเอง  ประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี ก าหนดให้ผู้เรยีนต้องเรยีนรู้เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ตามสาระส าคัญ

ในหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่นที่แต่ละสถานศกึษาได้จัดท าขึน้ตามความเหมาะสม 

 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผสมผสานกับหลักสูตรพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและ

เล็งเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงได้น าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินชุมชนวัดศรี

สุพรรณแหง่นี้ มาจัดการเรยีนการสอนให้แก่นักเรียนที่มคีวามสนใจในการศกึษาเรียนรู้ภูมิปัญญา  ทั้งสองภาค

เรียน โดยให้สอดคล้องตอ่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีและหลักสูตรท้องถิ่น 
  

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้ครบวงจรของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา 

๒.๒ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการนักเรียน แบบมีสว่นร่วมในรูปแบบของช้ินงาน  

๒.๓ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรยีนรู้ที่สร้างรายได้และชื่อเสียงแก่สถานศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

ครู นักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์และประชาชนทั่วไปที่เล็งเห็นความส าคัญและให้การ

สนับสนุนกิจกรรม 
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๓.๒ ด้านคุณภาพ/ผลลัพท์ (Outcomes) 

ผู้เรียนรู้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต เห็นคุณค่าและร่วมส่งเสริม สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หัตถกรรมเครื่องเงนิชุมชนย่านวัวลายสืบไป 
 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา

และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุาย 

2. ประสานงานกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณภูมิปัญญา

ท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงิน 

3. ด าเนนิกิจกรรมในโครงการ 

- จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นและด าเนินการเรียนรู้วิชาหัตถกรรม
เครื่องเงินเบือ้งต้น  

- จัดสร้างห้องจัดเก็บรวบรวมและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชิ้นงาน

ของผู้เรียนและภูมปัิญญาชาวบ้าน 

- จัดวางระบบการผลิต การบริหารจัดการและจัดจ าหน่ายใน
รูปสหกรณ์ภายในสถานศึกษาต่อเนื่อง 

4. ตดิตาม ประเมินผล การด าเนนิงาน 

5. รายงานผลการด าเนนิงานแกผู่้เกี่ยวข้องทุกฝุาย 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๕๐,๐๐๐ 

บาท 

ฝุายบริหาร

วชิาการ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

7.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7.3 ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

7.5 กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. ครู นักเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และประชาชนท่ัวไป เห็น

ความส าคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญา

 

รูป 

 

 

๓๔๑ 

 

 

๓๓๘ 
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ท้องถิ่น 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มผีลงานหัตถกรรมเครื่องเงินเป็นของตนเอง 

2. ผู้เรียนรู้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต เห็นคุณค่าและร่วมส่งเสริม 

สบืสาน ภูมปัิญญาทอ้งถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินชมุชนย่านวัวลาย

สบืไป 

 

 

 

รูป 

 

 

 

๔๓๑ 

 

 

 

๓๓๘ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ครูจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างมีประสทิธิภาพ 

๙.๒ มีการจัดการเรียนรูแ้ละวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๙.๓ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางช้ินงาน/ผลงาน ในระดับคุณภาพดีขึ้น 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 
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๑๘. โครงการส่งเสรมิการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

ชื่อโครงการ :     โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๒,๓ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑,๒,๓ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มงานฝาุยบริหารวิชาการ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ได้น าเอาระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้การประเมิน

มาตรฐานทางการศึกษาทุกระดับ  โดยให้แต่ละสถาบันการศึกษามีการศึกษาปัญหาจากการน าระบบข้อมูล

สารสนเทศมาใช้ในการก าหนดมาตรฐานของตนเอง  และใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ของสถานศึกษาต่อไป 

การน าเอากระบวนการวิจัยมาใช้ในสถานศึกษาและงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นวิธี

แก้ปัญหาและการพัฒนาที่ถูกต้องตามแนวทางใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดังนั้น การท าวิจัยเป็นหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ เพราะเป็นทั้งการสร้างองค์ความรู้เชิงประจักษ์

และเป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพื่อให้มแีหลง่ขอ้มูลสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถท าการวิจัยด้านการเรียนการสอน 

 ๒.๒ เพื่อให้บุคคลากรของโรงเรียนมีแหล่งข้อมูลและสามารถท าการวิจัยสร้างองค์ความรู้ 

 ๒.๓ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ได้น า

ผลการวิจัยออกเผยแพรสู่่ผู้ใชแ้ละสาธารณะ 

 ๒.๔ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ได้มีโอกาสพบปะกับ

นักวิจัย การวิจัยแบบมีสว่นร่วม และน าผลการวิจัยออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ มีแหล่งข้อมูลที่ปรึกษาทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนและ

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสามารถท างานวิจัยได้ 

 ๓.๑.๒ เปิดเวทีเพื่อให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนน าเสนอผลงานวิจัยประจ าปข

และมีการวิพากษ์งานวิจัยจากวิทยากรภายนอก 
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 ๓.๑.๓ จัดรวบรวมผลงานวิจัยโดยจัดท าเป็นรูปเล่ม รวบรวมบทคัดย่อรายงานการวิจัยของครูผู้สอน

และบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรียน 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

๓.๒.๑ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระต่างๆ มีหัวข้อและด าเนินการวิจัยอย่างต่ าร้อยละ ๖๐ ในทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู ้

๓.๒.๒ บุคลากรทางการศึกษามีหัวข้อและด าเนินการวิจัยการท างานในกลุ่มสาระ/งาน/ฝุาย อย่างต่ า 

๑ เรื่อง 

๓.๒.๓ มีการน าเสนอและวิพากษ์งานวิจัยเป็นประจ าทุกปขโดยจัดให้ท าเป็นเอกสารรูปเล่มรวบรวม

บทคัดย่อรายงานการวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรียนให้เป็นระบบ 

 ๓.๒.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้น าผลการวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะ ได้มีโอกาสพบปะนักวิจัย

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
  

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ส ารวจความต้องการ

และวางแผนเพื่อท าโครงการ 

2. เสนอโครงการตอ่ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขออนุมัต ิ

3. ปฏบัิตติามขัน้ตอนท่ีก าหนดให้ไว้ในโครงการ 

 ส ารวจหัวข้องานวิจัยของครูในแต่ละสาระการเรียนรู้ใน

ภาคเรียนท่ี ๑ ท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

 ส ารวจหัวข้องานวิจัยท่ีจะด าเนินการต่อหรือหัวข้อ

งานวจิัยใหม่ของครูในแตล่ะสาระ 

 จัดประชุมวิพากษ์งานวจิัย 

- ประชาสัมพันธ์ให้ครูนักวิจัยท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน สมัครเพื่อเสนอผลงานวจิัย 

- จัดตารางการประชุม 

- จัดท าบทคัดยอ่เอกสารรูปเล่มประกอบการประชุม 

 ประชุมวางแผนร่วมกับงานพัฒนาครูสู่มาตรฐาน

วิชาชีพและงานระบบบริหารและพัฒนาองค์กร

เพื่อจัดหาสถานท่ีและจัดซื้อหาวัสดุอุปกรณ์

เอกสาร ครุภัณฑ ์ส าหรับเป็นแหล่งขอ้มูล 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๒๐,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

วชิาการ 
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๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 คณะกรรมการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

7.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7.3 หัวหนา้งานวิจัย 

7.4 ครูทุกรูป/คน 

 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

๑. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสมเด็จ

พระพุทธชินวงศ์ มีแหล่งข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจใน

การท าวิจัยและมีผลงานวิจัยปรากฏ 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. ครูร้อยละ ๙๐ ท าวิจัยในช้ันเรียน (วิจัยหน้าเดียว) แบบ

สาระการเรียนรู้และแบบพฤติกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาคุณภาพการศกึษาให้ดีขึ้น 

2. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสมเด็จ

พระพุทธชินวงศ ์มีผลงานวิจัย 

3. มีสถานที่รวบรวมเอกสารงานวิจัย วัสดุ อุปกรณ์ และ

เครื่องมือเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสืบค้นข้อมูลของบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรยีน 

 

รูป/คน 

 

 

 

 

รูป/คน 

 

๒๕ 

 

 

 

 

๒๕ 

 

๒๒ 

 

 

 

 

๒๒ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ มีแหล่งข้อมูลสร้างความรูค้วามเข้าใจและสามารถท าการวิจัยด้านการเรียนการสอน 

๙.๒ ครูบุคคลากรของโรงเรียนมีแหล่งข้อมูลและสามารถท าการวิจัยสร้างองค์ความรู้ 
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๙.๓ ครูผูส้อนบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ได้น าผลการวิจัยออกเผยแพร่สู่

ผูใ้ช้และสาธารณะ 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 

 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 

 

๑๒. ผู้อนุมัตโิครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 
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๑๙. โครงการส่งเสรมิความเป็นเลิศปริยัติทักษะวิชาการ 
 

ชื่อแผนงาน/กลยุทธ์ระดับองค์กร :  พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา  

ชื่อโครงการ :   โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศปริยัติทักษะวิชาการ 

ลักษณะโครงการ :  โครงการตอ่เนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๑,๒,๓ 

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :   มาตรฐานที่ ๑,๒,๓ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานฝาุยบริหารวิชาการ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

การจัดระบบการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เป็นการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของชาติให้รู้จักศึกษาด้วยตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น นอกจากนั้น การพัฒนา

ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษแสดงความมีอัจฉริยภาพในทางใดทางหนึ่ง โดยการ

เสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ดังกล่าว หรือพยายามสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษ หรือมีอัจฉริยภาพได้ท ากิจกรรมที่ตัวเองถนัด เช่น การจัดสอนเสริม การแสดง การจัดกิจกรรมแข่งขัน 

สนับสนุนให้นักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษไปท าการสอบคัดเลือกหรือแข่งขันในโครงการพิเศษต่างๆ ก็คือว่า 

เป็นการสง่เสริมพัฒนาใหผู้เ้รียนได้แสดงอัจฉริยภาพของตนเองจนเต็มศักยภาพ 
 

๒. วัตถุประสงค์  

๒๑. เพื่อเลือกสรรหรอืคัดเลือกหานักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางวิชาการในด้านต่างๆ 

๒.๒ เพื่อเสริมสรา้งความรู้และประสบการณ ์เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมมากยิ่งขึน้ 

๒.๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มโีอกาสแสดงความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งระดับมัธยมศกึษาตอนต้น ตอนปลาย ไม่ต่ ากว่า ๕๐ รูป 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ๓.๒.๑ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมมากขึ้นในการที่จะท าการสอบหรือการแข่งขันตาม

โครงการพิเศษต่างๆ 
 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อวางแผน วางรูปแบบของ

การด าเนนิการ 

2. เสนอเขียนโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขออนุมัติ 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๕๐,๐๐๐ 

บาท 

ฝุายบริหาร

วชิาการ 
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กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. ออกค าสั่งแตง่ตัง้ผู้รับผิดชอบโครงการ เช่น    ผู้ประสานงาน 

ผู้ด าเนนิการจัดกิจกรรมเสริม ความรู้ให้แก่นักเรียน ผู้ติดตาม

ผล ประเมินผล โดยแบ่งตามระดับชั้นนักเรียน และตาม

โครงการพิเศษต่างๆ ท่ีคาดว่าจะมีการส่งมาจากหน่วยงาน

ตา่งๆ 

๔. ด าเนนิโครงการตามแผนท่ีวางไว ้ดังนี้ 

 ประกาศรับสมัครหรือคัดเลือกนักเรียนโดยด าเนินการในรูป

คณะกรรมการ 

 ให้ครูท่ีท าหน้าท่ีประสานโครงการ ติดตาม หรือจัดกิจกรรม

เสริมโดยประสานงานกับผู้สอน 

 ส่งนักเรียนไปร่วมสอบแข่งขันในโอกาสต่างๆ 

 ด าเนนิกิจกรรมตามท่ีก าหนด 

 ติดตามผลและประเมินผลงานเป็นระยะและสรุปผลต่อ

ผู้บริหารโรงเรียน 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหา้พันบาทถ้วน)  

 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7.2 หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7.3 ครูทุกรูป/คน 

 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 

เชงิปริมาณ/ด้านผลผลิต  

1. จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 

2. จ านวนกิจกรรมท่ีนักเรียนได้เข้าร่วมท้ังในและนอกโรงเรียน 

 

รูป 

 

๓๔๑ 

 

๓๓๘ 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศปริยัติทักษะ

 

รูป 

 

๓๔๑ 

 

๓๓๘ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 

วชิาการ 

2. รางวัลและความภาคภูมใิจ 

- โล่รางวัล 

- เกียรตบัิตร 
- ผลงาน 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางวิชาการในด้านต่างๆ 

๙.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

๙.๓ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ ์เพื่อให้นักเรียนมคีวามพร้อมมากยิ่งขึน้ 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 
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๒๐. โครงการพัฒนากลุ่มงานบรหิารงบประมาณ 

 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา  

ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่  ๒ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่  ๒  

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มงานฝาุยบริหารงบประมาณ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีเจตนารมณ์ก าหนดให้สถานศึกษาเป็น

นิติบุคคลเพื่อให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระคล่องตัวสามารถบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้

สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจและการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SMB) โดยมุ่ง

ให้การบริหารจัดการศึกษาเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้จัดโครงสร้างเป็น ๔ 

กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล และกลุ่มงาน

บริหารทั่วไป  

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ มีภารกิจรับผิดชอบงานนโยบายและแผน งานบริหารการเงินและการ

บัญช ีงานบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ และสินทรัพย์ งานเงินเดือนประจ า งานเงินค่าตอบแทน (เงินประจ าต าแหน่ง) 

งานยานพาหนะ/น้ ามันเชื้อเพลิง งานประกันสังคม ของครูบุคลากร  ที่มีพันธกิจหลักคือด าเนินการส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการศกึษาของโรงเรียนพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ที่มคีุณภาพ 
 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารงานเงินเดือนประจ า งานเงินค่าตอบแทน (เงินประจ าต าแหน่ง) งาน

ยานพาหนะ/น้ ามันเชื้อเพลิง งานประกันสังคมของครูบุคลากร ธุรการ งานแผนงานงบประมาณ งานการเงิน

และการบัญชี งานพัสดุ ครุภัณฑ ์และสินทรัพย์ที่มปีระสิทธิภาพ 

 ๒.๒ เพื่อให้โรงเรียนมคีวามพรอ้มในการอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับบุคลากรและนักเรียน 

 ๒.๓ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมปีระสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ โรงเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและเพียงพอต่อ

การบริหารงานของโรงเรียน 

 ๓.๑.๒ โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณเพียงพอตามความต้องการจ าเป็นที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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 ๓.๑.๓ ระบบงานบริหารงบประมาณของโรงเรียนมีความต้องการ รวดเร็ว 

๓.๒ เชิงคณุภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรและการ

บริหารจัดการที่มคีุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมกลุม่งานบริหารงบประมาณ จัดท าโครงการ/วาง

แผนการด าเนนิงาน/บริหารงบประมาณ 

- งานพัสดุและสินทรัพย์ด าเนนิงานตามภารกิจ 

- งานการเงินและบัญชดี าเนนิงานตามภารกิจ 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลง 
- ค่ายานพาหนะ 
- งบส ารองจ่าย 

- งานเงินเดอืนประจ า 
- งานเงินค่าตอบแทน (เงินประจ าต าแหนง่) 
- งานประกันสังคม 

2. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. ประชุมบุคลากรก าหนดการปฏบัิตกิิจกรรมและมอบหมาย

งานตามโครงการ 

4. ปฏบัิตงิานโดยหลัก ๕ ส. ส่งเสริมอ านวยความสะดวกใน

การปฏบัิตงิานของทุกงานในกลุม่บริหารงานงบประมาณ 

5. จัดหา จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ ์

6. ประสาน ติดตามงาน ประชุมประเมินผลการปฏบัิตขิองงาน

ในฝุายบริการเป็นระยะๆ 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓,๗๐๗,๔๔๐ ฝุายบริหาร

บุคคล 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

7.2 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

7.3 บุคลากรประจ ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
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๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพเพียงพอต่อการจัดการ

เรียนการสอนและเพยีงต่อการบริหารงาน 

2. โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการ

จ าเป็นท่ีโปร่งใส 

3. ระบบการบริหารงานงบประมาณมีความถูกต้องรวดเร็ว 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. กลุ่มงานบริหารงบประมาณมีการบริหารจัดการภายในกลุ่มงาน

อย่างเป็นระบบตามกรอบภาระงานท่ีสถานศึกษาก าหนดและ

กรอบภาระงานตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคล ในระดับ

คุณภาพ “ด”ี 

2. โรงเรียนมรีะบบการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและประทับใจ 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

ผู้รับบริการมีความ

พงึพอใจรอ้ยละ ๘๐ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ โรงเรียนมีการบริหารงานเงินเดือนประจ า งานเงินค่าตอบแทน (เงินประจ าต าแหน่ง) งานยานพาหนะ/

น้ ามันเชื้อเพลิง งานประกันสังคมของครูบุคลากร ธุรการ งานแผนงานงบประมาณ งานการเงินและการบัญชี งาน

พัสดุ ครุภัณฑ์ และสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ 

 ๙.๒ โรงเรยีนมีความพรอ้มในการอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับบุคลากรและนักเรยีน 

 ๙.๓ การจัดการเรียนรูแ้ละจัดการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๐๑ 
 
๒๑. โครงการมอบทุนการศึกษา 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ชื่อโครงการ :  โครงการมอบทุนการศกึษา 

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๒ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๒  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานฝาุยบริหารงบประมาณ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดกองพุทธ

ศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดการเรียนการสอนส าหรับพระภิกษุ-สามเณร ที่ด้อย

โอกาสทางการศกึษา ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปขการศึกษา ๒๕๓๓ จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนจากทั่วประเทศมาสมัครเรียน

เป็นจ านวนมาก ในแต่ละปขการศึกษานั้นทางโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนหลายประเภทตาม

ความเหมาะสม เช่น ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่

อุทิศตนบ าเพ็ญประโยชน์ต่องานของโรงเรียน เป็นประจ าทุกปขการศึกษา ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่

ประสบปัญหาดา้นเศรษฐกิจอันจะส่งผลตอ่การศกึษาเล่าเรียนของนักเรียนโดยตรง  

 ดังนั้น โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการมอบทุนการศึกษา

ให้แก่นักเรียนที่ขาดปัจจัยในการศึกษาเล่าเรียน อันเป็นการช่วยเหลือนักเรียนอีกด้านหนึ่ง  เป็นการส่งเสริมให้

การด าเนินงานของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น

โดยมีหลักการและเหตุผลดังกล่าว  
 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสทางการศกึษามากขึ้น  

 ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีก าลังใจในการศกึษา 

 ๒.๓ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและเรียนดี มีความขยันหมั่นเพียร  
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์ช้ันมัธยมศกึษาปขที่ ๑-๖ จ านวน ๔๐๙ รูป 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

  นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์น าทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการศกึษา

เล่าเรียน  

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๐๒ 
 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้ับผดิชอบ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตติามแผนงบประมาณ 

ปขงบประมาณ ๒๕๖๑ 

2. แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานโครงการมอบ

ทุนการศึกษา 

3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลอืกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์เข้ารับทุนการศึกษา 

4. ด าเนนิงานตามโครงการ และมอบทุนการศึกษาให้

นักเรียน 

5. สรุปโครงการ/ประเมนิผล 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๒๕,๐๐๐ บาท ฝุายบริหารท่ัวไป 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท (หา้พันบาทถ้วน)  

 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

7.2 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา 

7.3 ครูที่ปรึกษาทุกห้อง 

7.4 นักเรียนทุกรูป 

 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ชั้น

มัธยมศกึษาปขท่ี ๑-๖ จ านวน ๔๐๙ รูป 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. ผู้ เ รียน ร้อยละ ๕๐ ได้ รับ ทุนการศึกษา 

ป ร ะ เ ภ ท ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ

ทุนการศึกษาทั่วไป 

2. นักเรียนน าทุนการศึกษาท่ีได้รับไปใช้ให้เกิด

ประโยชนต์อ่การศึกษาเล่าเรียน 

 

รูป 

 

 

 

รูป 

 

๓๔๑ 

 

 

 

๓๔๑ 

 

๓๓๘ 

 

 

 

๓๓๘ 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๐๓ 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑ นักเรียนมทีุนในการศกึษาเล่าเรียน 

 ๙.๒ นักเรียนมีแรงกระตุ้นต่อการศกึษาเล่าเรียน 

 ๙.๓ นักเรียนเป็นศาสนทายาทที่ดขีองพระพุทธศาสนาและสังคม 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๐๔ 
 
๒๒. โครงการพัฒนากลุ่มงานบรหิารบุคคล 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา  

ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารบุคคล 

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๒ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ ๒  

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มงานฝาุยบริหารบุคคล 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การด าเนินงานกลุ่มงานบริหารบุคคล ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา สามารถอ านวยความสะดวกในการบริหารงาน ยุทธศาสตร์

ที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและความเป็นผู้น าทางวิชาการ 

และเอื้อต่อการบริการบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานใน

ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาตรฐานและคุณภาพเชิงบริหาร อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา มี

ความรูค้วามสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิมีความมั่งคงและก้าวหน้า  
 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่เอื้อตอ่การท างานในงานบริหารงานบุคลากร 

 ๒.๒ เพื่อให้การบริการบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งพิทักษ์ผลประโยชน์ของ

บุคลากรในหนว่ยงานใหม้ีขวัญและก าลังใจ 

 ๒.๓ เพื่อให้มกีารประสานระหว่างขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ มีเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในส านักงานอย่างเพียงพอต่อการบริหารงานบุคลากร 

 ๓.๑.๒ สามารถพัฒนางานบริหารงานบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ๓.๒.๑ มีการบริหารงานบุคลากร มีระบบและประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

 ๓.๒.๒ มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน

ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๐๕ 
 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าโครงการเสนอรายละเอยีด  

- งานสร้างขวัญก าลงัใจครูบุคลากร 

- งานเลีย้งรับรอง 
- งานวาระเวรวันหยุด 

- งานบันทึกการเข้าปฏบัิตงิาน ขาด ลา มาสายของครู
บุคลากร 

- ด าเนนิการจัดซือ้ จดัจ้าง และจดัเตรียมวัสดุอุปกรณต์า่งๆ 

ตามโครงการ โดยเสนอพัสดุโรงเรียน 

2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ ์

3. ด าเนนิการจ้างครูจ้างสอนและเจ้าหนา้ที ่

4. ครูจ้างสอนภาษาไทย 

5. ครูจ้างสอนภาษาตา่งประเทศ 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๘๗,๕๐๐ บาท ฝุายบริหาร

บุคคล 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

7.2 กลุ่มงานบริหารบุคคล 

7.3 บุคลากรประจ ากลุ่มงานบริหารบุคคล 

7.4 ครูทุกรูป/คน 

 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. มีเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในส านักงานการบริหารบุคคล

อย่างเพยีงพอ 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. กลุ่มงานบริหารบุคคลมีการบริหารจัดการภายในกลุ่มงาน

อย่างเป็นระบบตามกรอบภาระงานท่ีสถานศึกษาก าหนด

 

- 

 

 

ระดับ

คุณภาพ 

 

- 

 

 

ดีมาก 

 

 

- 

 

 

ด ี

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๐๖ 
 

และกรอบภาระงานตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคล ใน

ระดับคุณภาพ “ด”ี 

2. การบริหารงานส านักงานกลุ่มงานบริหารบุคคลและ

บุคลากรท่ีมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

รูป/คน 

 

 

 

๒๖ 

 

 

 

๒๖ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่เอื้อตอ่การท างานในงานบริหารงานบุคลากร 

 ๙.๒ การบริการบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งพิทักษ์ผลประโยชน์ของบุคลากรใน

หนว่ยงานใหม้ีขวัญและก าลังใจ 

 ๙.๓ มีการประสานระหว่างขา้ราชการและบุคลากรทางการศกึษาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๐๗ 
 
๒๓. โครงการศึกษาดูงานของครูบุคลากร  
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา  

ชื่อโครงการ :   โครงการศกึษาดูงานของครูบุคลากร 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๒ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ ๒  

ผู้รับผิดชอบโครงการ :   กลุ่มงานฝุายบริหารบุคคล 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดให้การพัฒนาศักยภาพของครูซึ่ง

โรงเรียนต้องส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้น าเอาวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่นักเรียนอย่าง

แท้จริง โดยวิธีการอบรมคณะครูผู้สอนในโรงเรียนให้มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น

ส าคัญ มีการใช้สื่อประเภทต่างๆ โดยเฉพาะสื่อที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กโทรนิกส์สมัยใหม่ เช่น 

มัลติมีเดียอินเตอร์เน็ต  ทั้งนี้ เพื่อฝึกให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันโลกในยุคข้อมูลข่าวสาร และ

สามารถด ารงชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขต่อไป 

ด้วยความจ าเป็นดังกล่าว เพื่อให้ครูบุคลากรได้มโีอกาสพัฒนาความรูแ้ละประสบการณ์ในด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในสาระวิชาต่างๆ ตลอดจนถึงงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบการให้บริการ

ทางสื่อ การใช้สื่อการเรียนการสอนระบบการให้บริการทางสื่อ การใช้สื่อของครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

และประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลใหค้รูผูส้อนสามารถแนะน าให้นักเรียนได้เรียนรูด้้วยตนเอง โดยการใช้สื่อต่างๆ 

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้พัฒนาและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นต่อไป  ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการ

ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของครูบุคลากร และสนับสนุนให้ครูบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้มีโอกาส

ศกึษาดูงานจากหน่วยงาน สถาบันหรอืโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในศาสตร์นัน้ๆ 
 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อให้ครูบุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไปศึกษาดูงาน ได้ความรู้ประสบการณ์ตรงในด้าน

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศกึษา 

 ๒.๒ เพื่อให้ครูบุคลากรในโรงเรียนมีความมั่นใจในการที่จะปรับปรุงและพัฒนาความคิดและวิธีการ

สอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 ๒.๓ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ ให้ครูบุคลากรมโีอกาสศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 

 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ครู บุคลากร โรงเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๙๕ ได้ไปศกึษาดูงานและทัศนศึกษา 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๐๘ 
 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

ครู บุคลากร โรงเรียนมีประสบการณ์ ขวัญก าลังใจในการท างาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดขีึ้น 

  

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการ 

2. ประชุมเลือกสถานที่/เวลาในการศึกษาดู 

3. งาน/ทัศนศกึษาของกลุ่มงาน/สาระวิชา/หมวดวิชา/

งาน/กลุ่มงานบริหาร  

4. ด าเนนิการประสานงานหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. ศกึษาดูงาน/ทัศนศกึษา 

6. ประชุม/สรุปผล 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๒๕๐,๐๐๐ บาท ฝาุยบริหาร

บุคคล 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ กันยายน  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 

 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

7.2 กลุ่มงานบริหารบุคคล 

7.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7.4 ครูบุคลากรทุกรปู/คน 

 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. ครูบุคลากรโรงเรียนร้อยละ ๙๕ ได้ศึกษาดู

งานและทัศนศกึษาตามโครงการท่ีวางไว้ 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. ครูบุคลากรร้อยละ ๙๕ ได้มีการศึกษาดูงาน

 

รูป/คน 

 

 

รูป/คน 

 

๒๖ 

 

 

๒๖ 

 

๒๕ 

 

 

๒๕ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๐๙ 
 

และทัศนศกึษา 

2. ครูบุคลากรโรงเรียนมีขวัญก าลังใจ ท างาน 

และจั ดกิ จกรรมการ เ รี ยน รู้ ไ ด้ อย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

 

รูป/คน 

 

๒๖ 

 

๒๕ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ครูบุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไปศึกษาดูงาน ได้ความรู้ประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆ ที่

เกี่ยวกับการจัดการศกึษา 

 ๙.๒ ครูบุคลากรในโรงเรียนมีความมั่นใจในการที่จะปรับปรุงและพัฒนาความคิดและวิธีการสอนให้

เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 ๙.๓ เป็นขวัญก าลังใจ ให้ครูบุคลากรมโีอกาสศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๑๐ 
 
  ๒๔. โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบรหิารจัดการสถานศึกษา 

 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) :  พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

ชื่อโครงการ :   โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการสถานศกึษา 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :     กลยุทธ์ที่ ๒,๔ 

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :   มาตรฐานที่ ๑,๒ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานฝาุยบริหารบุคคล 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีภาระหน้าที่ในการ

จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ

ตามกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาองค์กร บุคลากรทุกระดับในโรงเรียนให้สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมืออาชีพ โดยมุ่งพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน การประเมินผล พัฒนา

ระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งเร่งรัดพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน

การศกึษาให้สูงขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ มีคุณภาพด้านวิชาการ ด้านคุณลักษณะนิสัย และ

มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีทักษะในการด ารงชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข  

 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงการจัดการ

เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ทุกรูป มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐาน

การศกึษาของชาติและมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้สูร่ะดับสากล 

 ๒.๓ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สามารถบริหารงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและนโยบาย

ของกระทรวงศกึษาธิการ และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

  ๓.๑.๑ บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการท างานที่มี

ประสิทธิภาพ 

  ๓.๑.๒ นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและเรยีนอย่างมคีวามสุข 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๑๑ 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes) 

  ๓.๒.๑ การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  ๓.๒.๒ นักเรียนมคีุณลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศกึษาของชาติ 

 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ร่วมมือ/สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพขององค์กรอย่าง

ตอ่เนื่อง 

2. พัฒนาบุคลากร/นักเรียน ทุกรูป/คน 

3. พัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน 

4. ยกย่องเชดิชูเกียรตผิู้มีผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทราบ

และเป็นแบบอย่าง 

5. นเิทศ ตดิตาม และประเมินผล 

6. สรุปรายงานผล 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๐๕,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

วชิาการ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหา้พันบาทถ้วน)  

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารบุคคล 

7.2 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

7.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

7.5 ครูทุกรูป/คน/นักเรียนทกุรูป 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 

เชงิปริมาณ/ด้านผลผลิต  

1. บุคลากรทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนา 

2. นักเรียนทุกรูป ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 

รูป/คน 

 

๒๖ 

 

๒๖ 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารสถานศึกษาใน

ระดับคุณภาพ “ด”ี 

2. การจัดการเรียนการสอนมคีุณภาพและมาตรฐาน 

 

รูป/คน 

 

๒๖ 

 

๒๖ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๑๒ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 

3. นักเรียนมคีุณลักษณะพงึประสงค์ 

4. การบริหารงานมปีระสิทธิภาพ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๙.๒ ให้นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ทุกรูป มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐาน

การศกึษาของชาติและมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้สูร่ะดับสากล 

 ๙.๓ ครูบุคคลากร สามารถบริหารงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและนโยบ ายของ

กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๑๓ 
 
๒๕. โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา  

ชื่อโครงการ :   โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :     กลยุทธ์ที่ ๒ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ ๒  

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

การดูแลส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการในทุกด้าน ทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การ

ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข รวมทั้งการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน นับเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง การบริหารและด าเนินงานของ

กลุ่มงานบริหารทั่วไปที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นตัวจักรส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติด้านบริการทุกด้านซึ่งได้แก่ 

งานวาระเวรวันหยุด งานชุมชนสัมพันธ์ งานเลี้ยงรับรอง งานสาธารณูปโภค งานสารบรรณ (หนังสือเข้า-

ออก) งานประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการบริหารสถานศกึษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีประสิทธิภาพผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ 
 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๑. เพื่อพัฒนาการบริหารงานของกลุ่มบริหารทั่วไปให้มปีระสิทธิภาพ 

 ๒. เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของงานในกลุ่มบริหารทั่วไปให้บรรลุตามเปูาหมาย 

 ๓. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและพึงพอใจในการปฏิบัติงานของงานในฝุายบริการ 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป มีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐาน มีความ

พร้อมทั้งด้านวัสดุ ครุภัณฑ์  สถานที่ และเทคโนโลยีในการบริหาร ดูแลงานสาธารณูปโภค  งานธุรการสาร

บรรณ/งานประชุมประจ าเดือน/ประชุมกรรมการสถานศึกษา งานคณะกรรมการนักเรียน งานเวรประจ าวัน 

งานเวรให้ข้อคิดของครูและนักเรียน งานครูที่ปรึกษา งานสาธารณูปโภค งานสารบรรณ (หนังสือเข้า-ออก) 

งานประชุมประจ าเดือน 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

การด าเนินงานในกลุ่มบริหารงานทั่วไปมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายใน

โรงเรียนและชุมชนภายนอก 

   



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๑๔ 
 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมบุคลากรในกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

2. จัดท าโครงการ วางแผนการพฒันาของงานในกลุ่ม

บริหารงานท่ัวไป ประกอบด้วย 

- งานสาธารณูปโภค 

- งานธุรการสารบรรณ/งานประชุมประจ าเดือน/

ประชุมกรรมการสถานศึกษา 

- งานคณะกรรมการนักเรียน 

- งานวาระเวรประจ าวันของครูและนักเรียน 

- งานวาระเวรให้ขอ้คดิของครูและนักเรียน 

- งานครูท่ีปรึกษา 

3. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4. ประชุมบุคลากรก าหนดการปฏบัิตกิิจกรรมและ

มอบหมายงานตามโครงการ 

5. ปฏบัิตงิานโดยหลัก ๕ ส. ส่งเสริมอ านวยความสะดวกใน

การปฏบัิตงิานของทุกงานในกลุม่งานบริหารงานท่ัวไป 

6. จัดหา จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ ์

7. ประสาน ติดตามงาน ประชุมประเมินผลการปฏบัิตขิอง

งานในฝาุยบริการเป็นระยะๆ 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๗๕,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

วชิาการ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

7.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

7.3 บุคลากรประจ ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๘. ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไปมีระบบบริหารงานในกลุ่ม

ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

2. กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป มีระบบการท างานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐาน มีความ

พร้อม ท้ังด้ านวัสดุ  ค รุภัณฑ์   สถาน ท่ี  และ

 

รูป (นักเรียน) 

รูป/คน (ครู) 

 

 

 

 

๓๔๑ 

๒๖ 

 

 

 

 

๓๓๘ 

๒๖ 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๑๕ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เทคโนโลยีในการบริหาร ดูแลงานสาธารณูปโภค 

งานธุรการสารบรรณ/งานประชุมประจ าเดือน/

ประชุมกรรมการสถานศึกษา งานคณะกรรมการ

นักเรียน งานเวรประจ าวัน งานเวรให้ข้อคิดของ

ครูและนักเรียน  งานครูท่ีปรึกษา งาน

สาธารณูปโภค งานสารบรรณ (หนังสือเข้า-ออก) 

งานประชุมประจ าเดือน 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. กลุ่มงานบริหารท่ัวไป มีการบริหารจัดการภายใน

กลุ่มงานอยา่งเป็นระบบตามกรอบภาระงานท่ี

สถานศกึษาก าหนดและกรอบภาระงานตาม

โครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคล ในระดับคุณภาพ 

“ด”ี 

2.  บุคลากรในกลุ่มบริหารงานท่ัวไปมคีวามพงึพอใจ 

และท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการปฏบัิตงิานของ

งานในกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป (นักเรียน) 

รูป/คน (ครู) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๔๑ 

๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๓๘ 

๒๖ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ พัฒนาการบรหิารงานของกลุ่มบรหิารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ 

 ๙.๒ ส่งเสรมิการด าเนินงานของงานในกลุ่มบรหิารทั่วไปให้บรรลุตามเปูาหมาย 

 ๙.๓ ผู้รับบรกิารได้รับความสะดวกและพึงพอใจในการปฏิบัติงานของงานในฝุายบรกิาร 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๑๖ 
 
๒๖. โครงการปัจฉิมนเิทศการศึกษา 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ชื่อโครงการ :    โครงการปัจฉิมนเิทศการศกึษา 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :     กลยุทธ์ที่ ๒,๓ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :   มาตรฐานที่ ๒,๓ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 การจัดพิธีปัจฉิมนิเทศการศึกษา ปขการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ถือว่าเป็น

การแสดงความส าเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปขที่ ๓ และมัธยมศึกษาปขที่ ๖ อันเป็น

การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ๒ และ ๓ หลังจากสอบวัดปลายภาคเรียนที่ ๒ ปขการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งได้จัดขึ้น

เป็นประจ าทุกปขการศึกษา เป็นการแสดงความยินดีความส าเร็จของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปขที่ ๓ และช้ัน

มัธยมศึกษาปขที่ ๖ ที่ได้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือได้ว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในอันที่จะมีความภาคภูมิใจและน าสิ่งที่

ส าเร็จมานั้นไปเป็นบันไดก้าวไปสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศกึษา   
  

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อเสริมสรา้งขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา  

 ๒.๒ เพื่อเป็นตัวอย่างและค่านิยมที่ดีแก่นักเรียนรุน่หลัง  

 ๒.๓ เพื่อสร้างแรงจูงใจด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ประสบความส าเร็จแก่นักเรียนรุง่หลัง  

 ๒.๔ ผูท้ี่ส าเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  ช้ันมัธยมศึกษาปขที่  ๓ จ านวน ๗๒ รูป และช้ัน

มัธยมศกึษาปขที่ ๖ จ านวน ๒๖ รูป รวม ๙๘ รูป 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่

นักเรียนที่ส าเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศกึษาปขที่ ๓ และช้ันมัธยมศกึษาปขที่ ๖  
 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๑๗ 
 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตติามแผนงบประมาณ 

ปขงบประมาณ ๒๕๖๑ 

2. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปขท่ี ๓ และชัน้

มัธยมศกึษาปขท่ี ๖ ท่ีส าเร็จการศึกษาทุกรูปได้รับทราบถึงวัน 

เวลา สถานท่ี ท่ีจะท าพธีิปัจฉิมนเิทศ 

3. ประกาศเกียรตคิุณนักเรียนผู้ท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด

ตลอดช่วงช้ันท่ี ๓ และชว่งช้ันท่ี ๖   ท้ังแผนการเรียน

วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลปศาสตร์-

ภาษาอังกฤษ 

4. แตง่ตัง้คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ  ให้

ด าเนนิงานพิธีปัจฉิมนเิทศประจ าปขของสถานศึกษา 

5. ด าเนนิงานตามโครงการ 

6. ประชุมคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อตดิตาม

แก้ไขปัญหาและปรับปรุงในระหว่างการด าเนนิงานพิธีปัจฉิม

นเิทศ 

7. ประเมินผลการด าเนนิงานพิธีปัจฉิมนเิทศ 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๕,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

วชิาการ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑  ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

7.3 นายทะเบียน 

7.4 เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล 

7.5 เจ้าหน้าที่แนะแนว 

7.6 ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปขที่ ๓ และ ๖ ทุกห้อง 

7.7 นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปขที่ ๓ และ ๖ ทุกรูป 
 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๑๘ 
 
๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต 

1. นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปขท่ี ๓ 

จ านวน ๗๓ รูป และชั้นมัธยมศึกษาปขท่ี ๖ จ านวน ๓๓ รูป รวม 

๑๐๖ รูป 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, 

ตอนปลาย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามเกณฑ์ 

2. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจท่ีประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง 

เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา

ระดับช้ันมัธยมศกึษาปขท่ี ๓ และชัน้มัธยมศกึษาปขท่ี ๖ 

 

รูป 

 

 

 

 

รูป 

 

๑๐๖ 

 

 

 

 

๑๐๖ 

 

๙๗ 

 

 

 

 

๙๗ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑ นักเรียนภาคภูมใิจที่ประสบความส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนต้น และตอนปลาย  

 ๙.๒ นักเรียนมขีวัญและก าลังใจในการตอ่สู้ด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ไป 

 ๙.๓ สถานศึกษาถือว่ามีการจัดการศึกษาที่ครบองค์ประกอบทั้งก่อนเข้าเรียน (พิธีปฐมนิเทศ) และ

ส าเร็จการศกึษา (พิธีปัจฉิมนเิทศ) 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๓ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๑๙ 
 
๒๗. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษา 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา  

ชื่อโครงการ :   โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศกึษา 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๒,๓,๔ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ ๑,๒,๓ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๙ 

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา ๖๖ ผู้เรียนมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และจากยุทธศาสตร์ของโรงเรียนที่ต้องการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โดยเน้น

การปฏิบัติการเรียนรูด้้วยตนเองด้วยรูปแบบ วธิีการ เนื้อหา สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายและประหยัด เป็น

การเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลายและเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ในสังคม ประกอบกับข่าวสารข้อมูลที่มี

ความรู้ใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้และเรียนรู้อยู่ตลอด เวลา  โดยใช้

เทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสื่อต่างๆ เหล่านี้สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้และแก้ปัญหาดว้ยตนเองได้อย่างอสิระ 
 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อและให้โรงเรียนมีระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์และอนิเตอร์เน็ตที่มปีระสิทธิภาพ 

 ๒.๒ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศในการบริหารงานของฝุาย/หมวด/งานและการจัดการเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 ๒.๓ เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน ตลอดผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ สามารถใช้บริการสืบค้น

ข้อมูลและการเรียนรู้จากเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนได้ 

 ๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์และ

มีวสิัยทัศน ์
 

 ๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ โรงเรียนมีระบบเครือข่ายการให้บริการอินเตอร์เน็ตและจ านวนคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์

ต่อพ่วงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๒๐ 
 
 ๓.๑.๒ โรงเรียนมีระบบดูแล บ ารุงรักษา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้งานได้อย่าง

ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๑.๓ นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ 

และสืบค้นความรู้จากเว็ปไซต์ของโรงเรียนได้ 

  ๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองสามารถใช้บริการจากระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการศกึษาหาความรู้และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/พัฒนา 

1. พัฒนาระบบ server และเครือขา่ย 

- จัดการด์ Router 

- เพิ่ม HDSCI 

- อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง 

2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 

- หอ้งปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
- หอ้งปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 
- หอ้งคณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

- หอ้งกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 

- หอ้งกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

- หอ้งกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

- หอ้งกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
- หอ้งคณะกรรมการนักเรียน 

3. พัฒนางานวัดผล/GPA รวม 

4. ติดตัง้เครื่องปรับอากาศ 

5. หอ้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

6. การบริการอนิเตอร์เน็ต 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

ฝาุยบริหาร

วิชาการ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๒๑ 
 
๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

7.2 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

7.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

7.4 เจา้หน้าที่พัสดุ ครุภัณฑ ์และสินทรัพย ์

7.5 เจา้หน้าที่ IT 

 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง

และการบริการ 

2. โรงเรียนมีการดูแล  บ ารุ งรักษาเครือข่าย และ

คอมพิวเตอร์โดยช่างผู้ช านาญ 

3. ครู  บุคลากร มีการสร้างแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบ

เครือข่ายและนักเรียนสามารถสืบค้นเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

สถานศกึษาในระดับคุณภาพ “ด”ี 

2. โรงเรียนมีระบบเครือขา่ย เครื่องคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์

ต่อพ่วงและการบริการอินเตอร์ เน็ตส าหรับการ

บริหารงานและการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

เครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ

คุณภาพ 

 

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

ดีมาก 

 

๑๐ เครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

ด ี

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๒๒ 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ สถานศกึษามีแผนพัฒนาการจัดการศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

๙.๒ สถานศกึษามีขอ้มูลสารสนเทศที่เป็นระบบ 

๙.๓ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

๙.๔ สถานศกึษามีการบริหารจัดการศกึษาที่เป็นระบบและทุกฝุายมีส่วนรว่ม 

๙.๕ มีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๒๓ 
 
๒๘. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา  

ชื่อโครงการ :    โครงการพัฒนาภูมทิัศน์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :      กลยุทธ์ที่ ๒ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๒ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีพื้นที่ประมาณ ๖ ไร่ ส าหรับรองรับ

นักเรียนจ านวน ๔๑๔ รูป ในปขการศึกษา ๒๕๖๑ จึงมีการใช้พื้นที่ภายในและพื้นที่นอกอาคารเพื่อประโยชน์ใน

การจัดการศึกษาอย่างสูงสุด  คุ้มค่าทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนให้พัฒนา

ในทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพให้มีความสุข  มีสุขภาพจิตที่ดี  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการ

พัฒนาอาคารสถานที  สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผน

ยุทธศาสตรแ์ผนปฏิบัติการการพัฒนาการศกึษาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ต้องการให้โรงเรียน

มีมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

การที่จะสนองเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนต้องมีความพร้อม มีการพัฒนาอาคารสถานที่ 

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรยีนที่เอื้อตอ่การจัดการศกึษา ให้ผู้เรยีนมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี 
 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อโรงเรียนมีอาคารเรยีน อาคารประกอบ มหีอ้งเรียน หอ้งส านักงาน ห้องปฏิบัติการวิชาสามัญ 

ห้องปฏิบัติการอาชีพ มีโต๊ะเก้าอี้นักเรียน อุปกรณ์ประกอบอื่น อยู่ในสภาพพร้อมและพอเพียงที่จะจัด

การศกึษา 

 ๒.๒ เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี เหมาะสม ร่มรื่น มีสวนหย่อม ไม้ กระถาง 

ต้นไม ้ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่พักผอ่น เอื้อและสง่เสริมสนับสนุนต่อการจัดการศึกษา 

 ๒.๓ เพื่อให้โรงเรียนมีสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐาน ประปา ไฟฟูา โรงจอดรถ สถานที่จัดกิจกรรม 

เหมาะสมพอเพียง เอือ้และส่งเสริม สนับสนุนต่อการจัดการศึกษา   
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 มีระบบการจัดการ มีการด าเนินงานการจัดสร้าง จัดท า ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ มีสภาพพร้อมพอเพียงที่จะจัดการศึกษาและมี

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการศกึษาในโรงเรียน 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๒๔ 
 

๓.๒ ด้านคุณภาพ/ผลลัพท์ (Outcomes) 

 บุคลากร นักเรียน ในโรงเรียน อยู่ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการศึกษา มีความสุข 

และมีสุขภาพจิตที่ด ี
  

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปัญหา สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในโรงเรียน 

ส ารวจความตอ้งการและวางแผนเพ่ือท าโครงการ 

2. เสนอโครงการตอ่ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขออนุมัติ 

3. ด าเนินการจัดสร้าง จัดท า ปรับปรุง ซ่อมแซม ตามภาระงานท่ี

ก าหนดในโครงการ 

- งานปรับปรุงซ่อมแซมท่ัวไป อาคารเรียน ห้องน้ า   คร-ูนักเรียน 

- งานปรับปรุงซ่อมแซมโตะ๊ เก้าอี้ นักเรียน-ครู โต๊ะปฏิบัตงิาน 

- งานปรับปรุงซ่อมแซมงานประปาโรงเรียน 

- งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟาูแสงสวา่งใน   อาคารเรียน 

- งานปรับปรุงสถานท่ีฉันภัตตาหาร 
- จัดซือ้วัสดุครุภัณฑ ์อุปกรณเ์ครื่องมืองานช่าง  

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๒๕,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

บุคคล 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

7.2 อาคารสถานที ่

7.3 แม่บ้าน-นักการภารโรง 

7.4 ครู นักเรียน ทุกรูป/คน 
 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. มีระบบการจัดการ  มีการด าเนินการจัดสร้าง จัดท า ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้

สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอื้อตอ่การศึกษาในโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถใช้ภูมทัิศน์ของสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 

2. บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน อยู่ในสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีด ีเอื้อต่อ

การศึกษา มคีวามสุขและมสีุขภาพจิตท่ีด ี

 

- 

 

 

 

 

รูป 

 

- 

 

 

 

 

๓๔๑ 

 

- 

 

 

 

 

๓๓๘ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๒๕ 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ มีห้องเรียน ห้องส านักงาน ห้องปฏิบัติการวิชาสามัญ 

ห้องปฏิบัติการอาชีพ มีโต๊ะเก้าอี้นักเรียน อุปกรณ์ประกอบอื่น อยู่ในสภาพพร้อมและพอเพียงที่จะจัด

การศกึษา 

 ๙.๒ ให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี เหมาะสม ร่มรื่น มีสวนหย่อม ไม้ กระถาง ต้นไม้ 

ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่พักผอ่น เอือ้และส่งเสริมสนับสนุนต่อการจัดการศกึษา 

 ๙.๓ ให้โรงเรียนมีสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐาน ประปา ไฟฟูา โรงจอดรถ สถานที่จัดกิจกรรม เหมาะสม

พอเพียง เอือ้และส่งเสริม สนับสนุนต่อการจัดการศึกษา   

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๒๖ 
 
๒๙. โครงการส่งเสรมิโภชนาการภัตตาหารเช้า-เพล 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา  

ชื่อโครงการ :    โครงการส่งเสริมโภชนาการภัตตาหารเช้า-เพล 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :      กลยุทธ์ที่ ๒,๓ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑,๒,๓   

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

๑. หลักการและเหตุผล  

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕  ให้โรงเรียนสนับสนุนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

๒๕๕๑  โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายให้นักเรียนฉันภัตตาหารเพลทุกวันและอย่างถูกต้องตามหลัก

โภชนาการ และได้ตอบสนองนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปข ของรัฐบาล  โดยการตรวจสอบคุณภาพอาหาร ร้าน

จ าหนา่ยอาหารในโรงเรยีนและบริเวณรอบโรงเรียน สุขภาพของผู้จ าหนว่ยอาหาร และการปรับปรุงสถานที่ฉัน

ภัตตาหารของนักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนได้ฉันภัตตาหารเพลที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคที่

ถูกต้อง อันเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพดี และการเฝูาระวังทางด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและบริ เวณ

รอบโรงเรยีน  ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของนักเรียนท าให้ผู้เรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการควบคู่คุณธรรม

จรยิธรรม   
 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมสุขนสิัยในการฉันภัตตาหารให้ถูกต้องทุกรูป 

 ๒.๒ นักเรียนทุกรูปมีการเจรญิเติบโตได้เหมาะสมกับวัย 

 ๒.๓ สนับสนุนใหน้ักเรียนทุกรูปมีสุขนสิัยที่ดใีนการบริโภคอาหาร 

 ๒.๔ เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม ค่านิยมความเป็นไทย รักความสะอาด มีระเบียบและ

ความซื่อสัตย์ 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ เพื่อส่งเสริมสุขนิสัยในการฉันภัตตาหารของนักเรียนทุกรูปใหถู้กต้อง 

 ๓.๑.๒ นักเรียนทุกรูปมีการเจริญเติบโตได้เหมาะสมกับวัย 

 ๓.๑.๓ สนับสนุนใหน้ักเรียนทุกรูปมีภัตตาหารเพลฉันทุกวัน 

๓.๑.๖ นักเรียน บุคลากร ในโรงเรียนและชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๒๗ 
 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ๓.๒.๑ นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 ๓.๒.๒ นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดใีนการบริโภคอาหาร 
 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอแตง่ตัง้และประชุมวางแผนการปฏบัิตงิาน 

2. เสนอโครงการตอ่ผู้อ านวยการเพื่อขออนุมัติ 

3. ปฐมนิเทศ ม.๑-ม.๖ เร่ืองการใช้บริการร้านอาหารบริเวณรอบ

โรงเรียน 

- จัดปาูยบุคลากรโภชนาการ 

- ตดิตัง้เครื่องกรองน้ า 
- จัดท าปูายนิเทศงานโภชนาการ 
- จัดหาน้ าดื่ม บริการบุคลากร 
- จัดซือ้อุปกรณต์รวจสอบคุณภาพของอาหาร 

- ส ารวจสถิตกิารใช้บริการร้านอาหารบริเวณรอบโรงเรียน 

4. ประเมินผลโครงการ 

- ท าแบบสอบถาม 

- สังเกต 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๕๐๐,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

ท่ัวไป 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

7.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

7.3 กลุ่มงานงบประมาณ 

7.4 ครูที่ปรึกษา / นักเรียนทุกรูป 

7.5 คณะกรรมการกองทุนภัตตาหาร 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๒๘ 
 
๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. นักเรียนทุกรูปได้ฉันภัตตาหารทุกวัน สะอาด  ถูกสขุาภิบาลอาหาร 

2. นักเรียนมท่ีีนั่งฉันภัตตาหารเพลเพยีงพอภายใต้บรรยากาศและ

สิ่งแวดลอ้มท่ีด ี

เชิงคุณภาพ/ดา้นผลลัพธ ์

1. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มภีัตตาหารเพลฉัน 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถและทักษะในการปฏบัิตงิาน 

3. นักเรียนมีสุขภาพดี ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคม 

และสตปัิญญา การใช้ชีวติประจ าวันอยา่งมีความสุข 

 

รูป 

 

 

 

 

รูป 

 

๓๔๑ 

 

 

 

 

๓๔๑ 

 

๓๓๘ 

 

 

 

 

๓๓๘ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ส่งเสริมสุขนสิัยในการฉันภัตตาหารให้ถูกต้องทุกรูป 

 ๙.๒ นักเรียนทุกรูปมีการเจรญิเติบโตได้เหมาะสมกับวัย 

 ๙.๓ สนับสนุนให้นักเรียนทุกรูปมีสุขนสิัยที่ดใีนการบริโภคอาหาร 

 ๙.๔ ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม ค่านิยมความเป็นไทย รักความสะอาด มีระเบียบและความ

ซื่อสัตย ์

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๒๙ 
 
๓๐. โครงการส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสถานศึกษา 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา  

ชื่อโครงการ :   โครงการส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสถานศกึษา 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :      กลยุทธ์ที่ ๑,๒,๓ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑,๒,๓   

ผู้รับผิดชอบโครงการ :    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่เป็นผลมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้วิถี

ชีวิตของเด็กวัยเรียนและเยาวชนเปลี่ยนไปอย่างมากมาย  ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนบางกลุ่มที่

ได้รับอิทธิพลของแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมจากการที่ค่านิยมและวัฒนธรรมตามกระแสสังคมตะวันตกน าไปสู่

ปัญหาต่างๆ จากตัวเด็กเอง  ครอบครัว  สังคมแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน  จงึมคีวามจ าเป็นต้องให้

ความส าคัญในการสร้างคุณภาพทางด้านการศึกษาและสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้

มีคุณธรรมชีวิตที่ดี  บรรลุตามความมุ่งหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖ ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนา

เด็กไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรา่งกาย จิตใจ ภูมปิัญญา ความรูแ้ละคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ซึ่งการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น “โรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ” ของชุมชน จึงเป็นอีกยุทธศาสตรห์นึ่งของความรว่มมอืจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ครอบครัวของ

นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน ชุมชน และองค์กรในท้องถิ่นที่จะร่วมกันพัฒนาประสานประโยชน์ที่เอื้อต่อการ

พัฒนาสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากร ในโรงเรียน ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว ชุมชน ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพกาย 

จติ และความเป็นอยู่ที่ดีถูกสุขลักษณะ 

และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เน้น

นโยบายด้านสุขภาพอนามัยไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้นักเรียนเติบโตสมวัยโดยได้ระบุในนโยบายข้อ 

๕ การพัฒนาสุขภาพและอนามัยใหด้ าเนนิการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน  ให้ความรู้

ด้านการปูองกันโรคและโรคติดต่อต่างๆ ตลอดจนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์  โดยการ

เน้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดเพื่อปูองกันสารเสพติดและโรคเอดส์ รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการเฝูา

ระวังการเจรญิเติบโตสมวัยของนักเรียนและการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอที่เหมาะสมกับสมณสารูป 
 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนด าเนนิกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับองค์กรตา่งๆ ในชุมชน 

 ๒.๒ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรียน 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๓๐ 
 
 ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สรา้งเจตคตแิละฝกึปฏิบัติให้เกิดทักษะน าไปสู่พฤติกรรมสุขภาพที่

ถูกต้อง 

 ๒.๔ เพื่อสร้างกลุ่มผู้น าเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพอนามัย

โดยเฉพาะความรู้เรื่องเพศศึกษา วางแผนอนาคต การปูองกันการใช้ยาในทางที่ผิด สุขภาพจิตและโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ 

 ๒.๕ เพื่อให้ผู้น าเยาวชนเป็นที่ปรึกษาเบื้องต้นและเผยแพร่ความรู้ให้แก่เพื่อนในโรงเรียน ครอบครัว 

และชุมชน ในด้านสุขภาพอนามัย 

๒.๖ เพื่อให้นักเรียนเจรญิเติบโตสมวัย 

 ๒.๗ เพื่อลดจ านวนนักเรียนที่เจ็บปุวยด้วยโรคต่างๆ โรคติดตอ่และอุบัติเหตุ 

 ๒.๘ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางด้านรา่งกายและจิตใจ 

 ๒.๙ เพื่อให้นักเรียนปูองกันตนเองใหป้ลอดภัยจากโรคติดตอ่และอุบัติเหตุ 

 ๒.๑๐ เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองในด้านการดูแลสุขภาพและรักการออกก าลังกายที่เหมาะสม

กับสมณสารูป 

 ๒.๑๑ เพื่อปลูกฝังนักเรียนใหเ้ป็นผู้มคีุณภาพ จรยิธรรม นิยมความเป็นไทย รักการอ่านและมีทักษะใน

การน าความรูท้ี่ได้รับไปปฏิบัติในชีวติประจ าวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 ๒.๑๒ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนใหม้ีความรู ้มทีักษะ และวธิีการดูแลรักษาตนเอง เมื่อมีการเจ็บปุวยเล็กๆ 

น้อย ตลอดจนท าการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ได้ 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เกิดการเรียนรู้ด้าน

สุขภาพที่ถูกต้อง 

 ๓.๑.๒ ปัญหาสุขภาพได้รับการแก้ไข 

 ๓.๑.๓ โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ 

 ๓.๑.๔ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะด้านสุขภาพ จนเกิดเป็นสุขนิสัยที่ติดตัวและเป็นพฤติกรรมสุขภาพ

ที่เหมาะสมต่อไป 

 ๓.๑.๕ นักเรียน บุคลากร ในโรงเรียนและชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 

 ๓.๑.๖ นักเรียนได้รับการดูแลเฝูาระวังการเจริญเติบโตให้สมวัย 

๓.๑.๗ นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจติ ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

๓.๑.๘ นักเรียนดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บปุวยเล็กๆ น้อยๆ และท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 

๓.๑.๙ นักเรียนปูองกันตนเองใหป้ลอดภัยจากโรคติดต่อและอุบัติเหตุต่างๆ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ๓.๒.๑ โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม 
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 ๓.๒.๒ ระบบสุขาภบิาลที่ถูกสุขลักษณะ  เอือ้ต่อสุขภาพและการเรียนรู้ที่ด ี

๓.๒.๓ นักเรียนและครู บุคลากรในโรงเรียน มีสุขลักษณะและพฤติกรรมด้านอนามัยถูกต้อง มี

สุขภาพกาย  สุขภาพจติที่สมบูรณ์ 

๓.๒.๔ นักเรียนมีความรู้ความเข้าในและมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ

สังคม 

๓.๒.๕ นักเรียนได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จติใจ ใหเ้จริญเติบโตสมวัย 

 ๓.๒.๖ นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาตนเองใหม้ีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่สมบูรณ์ 

๓.๒.๗ นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและรักการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับสมณสารูป 

๓.๒.๘ นักเรียนมีทักษะในการปูองกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อและอุบัติเหตุ 

๓.๒.๙ นักเรียนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปุวยเล็กๆ น้อยๆ และท าการปฐม

พยาบาลเบือ้งต้นได้อย่างถูกต้อง 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดตั้งคณะกรรมการสง่เสริมสุขภาพในโรงเรียนและกรรมการ

ท่ีปรึกษาของชุมชน 

๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาและชี้แจงวัตถุประสงค์ของ

การจัดและด าเนินการโรงเรียนสง่เสริมสุขภาพขอความร่วมมอื

จากทุกฝาุยท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. วเิคราะห์สถานการณ ์

๔. ก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน 

๕. ปฏบัิตโิครงการ ตามแผนงาน 

๖.จัดอบรมผู้น าเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน 

๗.ประสานงานสาธารณสุขเร่ืองการตรวจสุขภาพดว้ยตนเอง 

๘.เตรียมการประสานงานกับครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว ครูอนามัย 

ครูโภชนาการ และผู้ปกครอง เพื่อแกปั้ญหาหรอืพัฒนานักเรียนท่ี

มภีาวการณเ์จรญิเตบิโตไม่สมวยั 

๙.รวบรวมขอ้มูล 

๑๐.ให้การรักษาพยาบาลเบือ้งต้นหรือน าส่งโรงพยาบาล 

๑๑.ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับชัน้ 

๑๒.แสดงผลน้ าหนัก ส่วนสูง จากกราฟ 

๑๓.แจ้งผลการวิเคราะห์ใหผู้้ปกครอง ครูท่ีปรึกษาและนักเรียน

ทราบ 

๑๔.ตรวจสุขภาพของนักเรียน 

๑๕.ค่าตอบแทนวทิยากรในการมาให้ความรู้เมื่อมีโรคระบาด 

๑๖.ตรวจสอบทบทวนการด าเนินงานโดยกรรมการสง่เสริม

สุขภาพ 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๔๐,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

บุคคล 
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กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑๗.ขอรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

๑๘.น าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการด าเนนิงาน

ในโครงการต่อไป 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

7.2 ครูทุกรูป/คน นักเรียนทกุรูป  

7.3 โรงพยาบาลมหาราช 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสถานศึกษาท่ีชัดเจน เป็นท่ียอมรับ

ของทุกฝุาย สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงาน/โครงการรองรับได้อย่าง

สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 

2. นักเรียนได้รับการดูแลเฝูาระวังการเจรญิเตบิโตให้สมวัย 

3. นักเรียนมสีุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 

4. นักเรียนมกีารวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและรักการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับ

สมณสารูป 

5. นักเรียนดูแลและรักษาตนเองเมื่อเจ็บปุวยเล็กๆน้อยๆ และท าการปฐมพยาบาล

เบือ้งต้นได้ 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. ครู  นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน รับทราบนโยบาย

ส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสถานศึกษา ก่อให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน

เพื่อประโยชนท์างสุขภาพของทุกคน 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาครอบคลุมท้ังทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้ เจริญเติบโต

สมวัย 

3. นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาตนเองให้มสีุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ออก

ก าลังกายสม่ าเสมอ 

4. นักเรียนมทัีกษะในการปูองกันตนเองจากโรคติดตอ่ 

5. นักเรียนท าการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นได้ 

 

รูป 

(นักเรียน) 

รูป/คน (ครู) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 

(นักเรียน) 

รูป/คน (ครู) 

 

๓๔๑ 

๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๔๑ 

๒๖ 

 

๓๓๘ 

๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๓๘ 

๒๖ 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ให้โรงเรียนด าเนนิกิจกรรมสง่เสริมสุขภาพร่วมกับองค์กรตา่งๆ ในชุมชนและใหส้ิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

 ๙.๒ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สร้างเจตคติและฝกึปฏิบัติให้เกิดทักษะน าไปสู่พฤติกรรมสุขภาพที่

ถูกต้อง และสร้างกลุ่มผู้น าเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนใหม้ีความรูค้วามเข้าใจเรื่องสุขภาพอนามัย

โดยเฉพาะความรูเ้รื่องเพศศกึษา วางแผนอนาคต การปูองกันการใชย้าในทางที่ผิด สุขภาพจติและโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ 

 ๒.๓ ให้ผูน้ าเยาวชนเป็นที่ปรึกษาเบือ้งตน้และเผยแพร่ความรูใ้ห้แก่เพื่อนในโรงเรียน ครอบครัว และ

ชุมชน ในด้านสุขภาพอนามัย 

๒.๔ ให้นักเรียนเจรญิเติบโตสมวัย และลดจ านวนนักเรียนที่เจ็บปุวยด้วยโรคต่างๆ โรคติดต่อและอุบัติเหตุ 

เพื่อมสีุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจติใจ 

 ๒.๕ ให้นักเรียนปูองกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อและอุบัติเหตุ  การพัฒนาตนเองในด้านการ

ดูแลสุขภาพและรักการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับสมณสารูป 

 ๒.๖ ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผูม้ีคุณภาพ จรยิธรรม นิยมความเป็นไทย รักการอ่านและมีทักษะในการ

น าความรูท้ี่ได้รับไปปฏิบัติในชีวติประจ าวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 ๒.๗ พัฒนาใหน้ักเรียนให้มีความรู ้มีทักษะ และวิธีการดูแลรักษาตนเอง เมื่อมีการเจ็บปุวยเล็กๆ นอ้ย 

ตลอดจนท าการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ได้ 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 
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๓๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : ส่งเสริมพัฒนามาตรการแก้ปัญหา/ยกระดับคุณภาพการศกึษา 

ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ท าวัตรเช้า – เย็น ,นั่งสมาธิเจริญสติ) 

ลักษณะโครงการ :    โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๑,๒ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑,๒  

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

  จากความเจรญิในสมัยสังคมปัจจุบันทั้งในด้านเทคโนโลยี ทางการเมอืงการศกึษาการปกครองนับว่ามี

ความเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว    และแผ่ขยายเข้าไปทุกส่วนของภูมภิาค   ท าใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงใน

สังคมอย่างเห็นได้ชัดในด้านวิถีชีวติขนบธรรมเนยีมประเพณี   นับวันยิ่งเหลอืน้อยลง    เพราะมีการรับเอา

วัฒนธรรมตะวันตกมาใช้ในสังคมไทยอย่างแพร่หลาย    ผูค้นมีคา่นิยมที่ผดิเห็นแก่ตัวเอกลักษณ์ของความเป็น

ไทยเหลอืน้อยลง  จากการรับเอาวัฒนธรรมของทางตะวันตกมาใช้อย่างแพร่หลายนี้   ท าให้พฤติกรรมของ

พระภิกษุและสามเณรจ านวนหนึ่งเกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์    ไม่ปฏิบัติกิจของสงฆ ์

ขาดการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ท าให้หมูค่ณะขาดความสามัคคีไม่ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

  ด้วยเหตุนี้ทางผูบ้ริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการนักเรียน (สามเณร) ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธ

ชินวงศ์ วัดศรโีสดา    ได้มคีวามตระหนักในปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี    จึงมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ท าวัตร

เชา้ – เย็นเป็นประจ าทุกวัน และหลังท าวัตรจะมีพระอาจารย์มาให้คติธรรมเพื่อพัฒนาทั้งทางกาย วาจาและ

ด้านจติใจ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะสงฆ์ที่เมตตาต่อกันด้วย    
 

๒. วัตถุประสงค์  

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๕ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติกิจของสงฆ์เป็นกิจวัตรประจ าวันตลอดปข

การศกึษา ๒๕๕๘ 

          ๒. นักนักเรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศรัทธาในการท าวัตรสวดมนต์ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้คตธิรรม

ด้านต่างๆ  ร่วมกัน 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๑. เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

         ๑.๑ นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา ร้อยละ ๙๕ ปฏิบัติกิจของสงฆ์เป็นกิจวัตร

ประจ าวันอย่างเสมอๆ 
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        ๑.๒ นักนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา ร้อยละ ๙๕ มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

๒. เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

     ๒.๑ นักเรียนปฏิบัติตน ปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้อย่างถูกต้อง เป็นคนดีมคีุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมที่

พึงประสงค์ และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป 

     ๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๕ น าพุทธธรรมไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ 

     ๒.๓ นักเรียนร้อย ๙๕ ตระหนักในความส าคัญของการอนุรักษ์พุทธศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยใหเ้จริญรุ่งเรือง 
 

 

๔. วิธีการในการด าเนินงานโครงการ 

๑. ประชุมวางแผนก าหนดบทสวดมนต์ประจ าวัน 

๒. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 

๓. เสนออนุมัตโิครงการ 

๔. ด าเนินงาน/กิจกรรมทุกวัน 

๕. สรุปผล/รายงานผล 
 

 

๕. สถานที่ด าเนินงาน 

 ณ ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรโีสดา พระอารามหลวง  
 

 

๖. งบประมาณ 

 ๗.๑ ค่าสรุปรายงานเข้าเล่ม และอัดรูป จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท  

  รวมทั้งสิน้ จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

 

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑. คณะท างานฝุายบริหารทั่วไป (งานกิจกรรมและปกครอง) 

๒. คณะกรรมการนักเรียน 
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๙. ผลที่คาดว่าไดรับ 

๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๕ ผา่นการปฏิบัติกิจของสงฆ์ตลอดปขการศึกษา ๒๕๕๘ ด้วยจติศรัทธา มี

คุณธรรม จรยิธรรมตามลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศกึษา 

๒. ผูเ้รียนเกิดจติศรัทธาในการท าวัตรสวดมนต ์มีสตแิละสมาธิในการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เคารพ เชื่อฟัง และมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อวัดและ

โรงเรียน 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๓๗ 
 
๓๒. โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมประจ าปี 

 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค์  

ชื่อโครงการ :   โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมประจ าปข 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๑,๒ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ ๑, ๒ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 การฝึกฝนอบรมพัฒนาทั้งทางกาย และจิตใจ  ถือได้ว่าเป็นเปูาหมายหลักของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการในการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เสริมหลักสูตรในสาระพระพุทธศาสนา (ธรรมวินัย

และศาสนปฏิบัติ) ในภาคปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการครองเพศบรรพชิต 

ทั้งมุ่งหวังให้นักเรียนได้ปรับพืน้ฐานดา้นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตอ่เพื่อน ครู และชุมชน  

 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  เห็นความส าคัญของการพัฒนาทั้งทางกาย จิตใจ และการฝึกปฏิบัติ

จรงิของวิชาศาสนปฏิบัติจึงจัดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ดังกล่าว 
 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อส่งเสริม “คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์” ในสถานศกึษา 

 ๒.๒ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด ารงชีวติ 

 ๒.๓ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมคีวามกตัญญูกตเวทีตอ่สถาบันของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ 

 ๒.๔ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมคีวามกตัญญูกตเวทีตอ่บิดา มารดา ครู อาจารย์ 

 ๒.๕ เพื่อให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี ทั้งทางกาย วาจา ใจ เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสังคม 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดี ทั้งต่อหน้าและลับ

หลัง มคีวามซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ตัง้และเป็นที่รักของคนทุกชนช้ัน 

 ๓.๑.๒ นักเรียนมีความกตัญญูต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้มี

พระคุณต่อชาติบ้านเมืองและต่อตนเอง 

 ๓.๑.๓ นักเรียนน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
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๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

๓.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์ และมี

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป 

๓.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา ครู 

อาจารย์ ตลอดจนผูม้ีพระคุณของบ้านเมอืงและตนเอง 

๓.๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๙๐ น าพุทธธรรมไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ 

๓.๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ตระหนักในความส าคัญการอนุรักษ์พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เจริญรุ่งเรอืง 
 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

2. แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน 

3. ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน 

4. ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและนกัเรียนได้ทราบขอ้มูล 

5. จัดเตรียมสถานท่ีเข้าค่ายปฏบัิตธิรรม 

6. ด าเนนิงานตามโครงการ 

7. สรุปประเมินผลการท างาน 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๕,๐๐๐ บาท ฝุายบริหารท่ัวไป 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หม่ืนพันบาทถ้วน) 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

7.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7.3 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

7.4 กลุ่มงานบริหารบุคคล 

7.5 ครูทุกรูป/คน นักเรียนทกุรูป 
 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี ท้ังต่อหน้าและลับหลัง มีความ

ซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีต้ังและเป็นท่ีรักของคนทุกชนชัน้ 

2. นักเรียนมคีวามกตัญญูต่อชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา ครู อาจารย ์

 

รูป 

 

 

 

๓๔๑ 

 

 

 

๓๓๘ 
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ผู้มีพระคุณต่อชาติบ้านเมอืงและต่อตนเอง 

3. นักเรียนน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน

ได้ถูกตอ้งเหมาะสมกับกาละเทศ 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

2. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มคีุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลักสูตรสถานศกึษา 

๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ปฏบัิตตินเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น

ท่ีรักของบุคคลท่ัวไป 

๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ บิดา 

มารดา ครู อาจารย ์ตลอดจนผู้มีพระคุณของบ้านเมืองและตนเอง 

๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐ น าพุทธธรรมไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนนิชวีติ 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 

 

 

 

 

 

 

 

๓๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

๓๓๘ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ส่งเสริม “คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์” ในสถานศกึษา 

 ๙.๒ ปลูกฝังให้นักเรียนน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด ารงชีวติ 

 ๙.๓ ปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีตอ่สถาบันของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ 

 ๙.๔ ปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีตอ่บิดา มารดา ครู อาจารย์ และให้นักเรียนประพฤติตน

เป็นคนดี ทั้งทางกาย วาจา ใจ เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสังคม 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 
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๓๓. โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ 

 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  

ชื่อโครงการ :   โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๑,๒ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ ๑,๒ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ไทย เป็นสิ่งที่คนไทยทุกเพศ ทุกวัย ควรจะอนุรักษ์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

วัฒนธรรมที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณและสถานศึกษาตลอดจน

วัฒนธรรมที่แสดงถึงความรักและความผูกพันระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับ

สถานศกึษา 

อนึ่ง ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ทันสมัย โดยเฉพาะทางด้าน

อินเทอร์เน็ต ท าให้เยาวชนของชาติมีโอกาสรับเอาอารยธรรมต่างชาติเข้ามาปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว และยังขาดการ

น าหลักพุทธธรรมค าสอนมาใช้ในการด าเนินชีวิต ห่างเหินการปฏิบัติตนเป็นศาสนทายาทที่ดี ขาดจิตส านึกที่ดี

งามในด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ฉะนั้น การเรียนการสอนในโรงเรียน นอกจากจะเรียนตามหลักสูตรเพื่อประกอบอาชีพและเพื่อ

การศกึษาต่อช้ันสูงแล้ว โรงเรียนควรจัดให้มีการอบรมส่งเสริมสามเณรด้านคุณธรรมจริยธรรม ร่วมมือกันใน

การรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้แก่เยาวชนของ

ชาติ น าหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้ในการด าเนินชีวิต เกิดประโยชน์ต่อตนเอง พระพุทธศาสนา และ

สังคมตอ่ไป 
 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อส่งเสริม “คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์” ในสถานศกึษา 

 ๒.๒ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมจีติส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและศาสนาประจ าชาติให้คง

อยู่ตลอดไป 

 ๒.๓ เพื่อให้นักเรียนได้ซาบซึง้ถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย  

 ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตอ่บิดา มารดา ครู อาจารย์ และโรงเรียน 

 ๒.๕ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู-นักเรียน, นักเรียน–โรงเรียน, ลูก-พ่อแม่ 

 ๒.๖ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด ารงชีวติ 

 ๒.๗ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมคีวามกตัญญูกตเวทีตอ่สถาบันของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ 

 ๒.๘ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมคีวามกตัญญูกตเวทีตอ่บิดา มารดา ครู อาจารย์ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๔๑ 
 
 ๒.๙ เพื่อให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี ทั้งทางกาย วาจา ใจ เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสังคม 

 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ นักเรียนรู้ถึงการปฏิบัติพธิีการต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมและมีความซาบซึ้งในกิจกรรมนั้นๆ  

 ๓.๑.๒ นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดี ทั้งต่อหน้าและลับ

หลัง มคีวามซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ตัง้และเป็นที่รักของคนทุกชนช้ัน 

 ๓.๑.๓ นักเรียนมีความกตัญญูต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้มี

พระคุณต่อชาติบ้านเมืองและต่อตนเอง 

 ๓.๑.๔ นักเรียนน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ๓.๑.๕ นักเรียนตระหนักในความส าคัญ เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พุทธศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติและพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรอืงตลอดไป  

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ๓.๒.๑ นักเรียนทั้งหมดได้ปฏิบัติพธิีกรรมต่างๆ  ในแต่ละกิจกรรมและมีความซาบซึง้ในกิจกรรมนั้นๆ  

๓.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์ และมี

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป 

๓.๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา ครู 

อาจารย์ ตลอดจนผูม้ีพระคุณของบ้านเมอืงและตนเอง 

๓.๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ น าพุทธธรรมไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ 

๓.๒.๕ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ตระหนักในความส าคัญของการอนุรักษ์พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เจริญรุ่งเรอืง 

 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดประชุมด าเนินการจัดท าโครงการ 

2. เสนอโครงการตอ่ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขออนุมัติ 

- ค่าด าเนินการตามปฏทิิน 

3. ปฏบัิตติามขัน้ท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 

๓.๑ กิจกรรมวันพอ่แห่งชาต ิ

- อบรมคุณธรรมเทิดพระคุณพ่อ-แม ่

- กิจกรรมวันพอ่แห่งชาต ิ

3.2 กิจกรรมบายศรีสูข่วัญและแสดงความยนิดกีับนักเรียน  

ม.๓ และ ม.๖ 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๒๕,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

ท่ัวไป 
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กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าปกเกยีรตบัิตรนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ 

- ค่าพระสงฆ์ท าพิธีประน าพระพุทธมนต์ 

- ค่าชอ่ดอกไมแ้สดงความยนิดกีบันักเรียน ม.๓ และ ม.๖ 

- ดอกไม้ตกแต่งเวทีและซุ้มชัยมงคล 

- ค่าอาหารว่างนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ 

- ค่าปูายผ้าและของท่ีระลึก 

- ค่าจัดท าเกียรตบัิตร นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ 

3.3 กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจรยิธรรมนักเรียน 

3.4 กิจกรรมไหว้ครู 

- ค่าจัดโตะ๊หมู่บูชา 
- ค่าประกวดพาน 

3.5 กิจกรรมวันแม ่ 

- ค่าอบรมคุณธรรมเทิดพระคุณพอ่-แม ่นักเรียน  ม.๓ 

และ ม.๖ 

- ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

7.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

7.3 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

7.4 กลุ่มงานบริหารบุคคล 

7.5 ครูทุกรูป/คน 

7.6 นักเรียนทกุรูป 
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๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

4. นักเรียนรู้ถึงการปฏบัิตพิธีิการตา่งๆ ในแต่ละกิจกรรมและมีความซาบซึ้งใน

กิจกรรมนัน้ๆ  

5. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี ท้ังต่อหน้าและลับหลัง มี

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีต้ังและเป็นท่ีรักของคนทุกชนชัน้ 

6. นักเรียนมคีวามกตัญญูต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา ครู 

อาจารย์ ผู้มีพระคุณต่อชาติบ้านเมอืงและต่อตนเอง 

7. นักเรียนน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติในการด าเนิน

ชวีติประจ าวันได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาละเทศ 

8. นักเรียนตระหนักในความส าคัญ เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พุทธศาสนา  

ศลิปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

ให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

3. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

4. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มคีุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลักสูตร 

5. นักเรียนท้ังหมดได้ปฏบัิตพิธีิกรรมต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมและมีความซาบซึ้งใน

กิจกรรมนัน้ๆ  

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์

สุจริตเป็นท่ีรักของบุคคลท่ัวไป 

๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย ์

บิดา มารดา ครู อาจารย ์ตลอดจนผู้มีพระคุณของบ้านเมืองและตนเอง 

๔. นักเรียนร้อยละ ๘๕ น าพุทธธรรมไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนนิชวีติ 

๕. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ตระหนักในความส าคัญของการอนุรักษ์พุทธศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ

ชาติไทยให้เจรญิรุ่งเรือง 

 

รูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 

 

๓๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๔๑ 

 

๓๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๓๘ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ส่งเสริม “คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์” ในสถานศึกษาให้นักเรียนมีจิตส านึกใน

การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและศาสนาประจ าชาติใหค้งอยู่ตลอดไป 

 ๙.๒ ให้นักเรียนได้ซาบซึ้งถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย และได้แสดงออกถึงความกตัญญู

กตเวทีตอ่บิดา มารดา ครู อาจารย์ และโรงเรียน 

 ๙.๓ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู-นักเรียน, นักเรียน–โรงเรียน, ลูก-พ่อแม่ได้น าหลักธรรมค าสอน

ของพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด ารงชีวติ 
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 ๙.๔ ปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีตอ่สถาบันของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ 

 ๙.๕ ให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี ทั้งทางกาย วาจา ใจ เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสังคม 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 
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๓๔. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ชื่อโครงการ :   โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๑,๒ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑,๒ ,๓ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นสถาบันที่ส าคัญอีกสถาบันหนึ่งของสังคม รองลงมาจากสถาบันครอบครัว ในการ

เสริมสรา้งและพัฒนาเยาวชนของชาติ เพื่อบรรลุเปูาหมายดังกล่าว โรงเรียนจึงมีนโยบายในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในระบบครอบครัวหรือวัดที่พ านักอาศัยอยู่ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น ๖ ระดับ มีครูและครูที่ปรึกษา

ท าหนา้ที่ปลูกฝังและเสริมสรา้งพัฒนานักเรียนในทุกๆ ดา้นดูแลทุกข์สุขและช่วยเหลือแนะแนวในการแก้ปัญหา

ให้แก่นักเรียนร่วมกับผูป้กครองและท าหน้าที่เสมอืนบิดา มารดาคนที่ ๒ ของนักเรียน โรงเรียนได้จัดเวลาให้ครู

ที่ปรึกษาและนักเรียนมาพบกันสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และทุกเชา้หลักขึ้นท าวัตรเช้า 
 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อดูแลทุกข์สุขและใหค้ าแนะน าช่วยเหลือนักเรียนที่มปีัญหาต่างๆ เชน่ ปัญหาสุขภาพพลานามัย 

ปัญหาการเรียนหรอืปัญหาสว่นตัว เป็นต้น 

 ๒.๒ เพื่ออบรมสั่งสอนและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 

 ๒.๓ เพื่ออบรมดูแลและปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและประพฤติ หา่งไกลยาเสพติด  

 ๒.๔ เพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน 

 ๒.๕ เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน บันทึกไว้ในระเบียนสะสมประจ าตัวนักเรียนเพื่อ

ประโยชน์ตอ่การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ๒.๖ เพื่อควบคุมดูแลการมาเรียนของนักเรียน 

 ๒.๗ เพื่อปลูกฝังและเสรมิสร้างพัฒนาการด้านอุปนิสัยและบุคลิกภาพที่ดงีามแก่นักเรียน เข่น มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีมารยาทเรียบร้อยเป็นต้น 

 ๒.๘ เพื่อแจ้งข่าวสารและขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและผูป้กครองนักเรียน 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ทั้งหมด 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๔๖ 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

  ๓.๒.๑ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓.๒.๒ ครูได้พบปะปรึกษาหารือกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด และผู้ปกครองได้เข้าใจในเรื่องระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากยิ่งขึ้น 
  

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผน 

2. งานพัฒนาระดับช้ัน 

3. งานเสริมสร้างระเบียบวนิัย 

4. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาตัวเองให้แข็งแรง

สม่ าเสมอ 

5. การดูแลบริเวณโรงเรียนของแต่ละระดับชัน้ท่ีรับผิดชอบ 

6. งานระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรียน 

7. การออกเย่ียมบ้าน/วัด ของนักเรียน 

8. จัดประชุมผู้ปกครองทุกระดับชัน้ 

9. ระเบียนสะสม 

10. จัดท าฟอร์มและแบบคู่มอืการปฏบัิตงิานของงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๔๖,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

ท่ัวไป 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐– ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหา้พันบาทถ้วน) 
 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

7.2 ครูที่ปรึกษา 

7.3 ครูทุกรูป/คน 

7.4 นักเรียนทุกรูป/คน 

7.5 ผูป้กครองนักเรียน 

7.6 คณะกรรมการนักเรยีน 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ผลผลิต 

1. นั ก เ รี ยน ไ ด้ รั บก า รช่ ว ย เ หลื อ แล ะ

 

รูป 

 

๓๔๑ 

 

๓๓๘ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๔๗ 
 

พัฒนาการด้านคุณธรรมจริยธรรมได้

อย่างมีประสิทธิภาพบริเวณโรงเรียน

สะอาด สวยงาม 

2. ครูได้พบปะปรึกษาหารือกับผู้ปกครอง

อย่างใกล้ชิดและผู้ปกครองในเร่ืองระบบ

การดูแลชว่ยเหลอืนักเรียนมากยิ่งขึ้น 

เชิงคุณภาพ/ผลลพัธ ์

1. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับการดูแล

ชว่ยเหลอือยา่งทั่วถึงและเป็นระบบ 

2. สามารถพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนในโรงเรียนได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 

 

 

 

 

 

 

 

๓๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

๓๓๘ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ส่งเสริมดูแลทุกข์สุขและให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสุขภาพพลานามัย 

ปัญหาการเรียนหรอืปัญหาส่วนตัว และให้การอบรมสั่งสอนและปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมแก่นักเรียน 

 ๙.๒ ช่วยเสรมิสรา้งปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและประพฤติ ห่างไกลยาเสพติด  

 ๙.๔ สรา้งความสนิทสนมคุน้เคยระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรยีน 

 ๙.๕ ศึกษารวบรวมข้อมูลเก่ียวกับนักเรยีน บันทึกไว้ในระเบียนสะสมประจ าตัวนักเรียนเพื่อประโยชน์ต่อการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

 ๙.๖ ปลูกฝังและเสรมิสรา้งพัฒนาการด้านอุปนิสัยและบุคลิกภาพที่ดีงามแก่นักเรียน เข่น มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและสังคม มีมารยาทเรียบร้อย และท าการแจ้งข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครอง

นักเรยีน 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหนง่.......................................................................... 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๔๘ 
 
๓๕. โครงการรักษาความปลอดภัยและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) :  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ชื่อโครงการ :    โครงการรักษาความปลอดภัยและปูองกันยาเสพติดในสถานศกึษา 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :      กลยุทธ์ที่ ๑,๒ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑,๒,๓ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยในปัจจุบันสารเสพติดให้โทษ สื่อบางประเภท การพนัน  และการทะเลาะวิวาทมีแนวโน้มทวี

ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและได้มีการแพร่กระจายสู่เยาวชนเด็กวัยรุ่นในโรงเรียนมากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะต้องร่วมกันแสวงหา

แนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหไ้ด้เรยีนรู้อย่างมคีวามสุข สามารถอยู่ในระบบการศึกษา

ได้ตลอดหลักสูตร และมีทักษะชีวติเพียงพอที่จะดูแลตนเองได้ให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม

ที่ไม่สร้างสรรค์ รวมทั้ง อุบัติเหตุและอุบัติภัยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน มีนักเรียนบางรูปบาง

กลุ่มใช้สารเสพติด ตลอดจนพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

โรงเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้  อันจะก่อให้เกิดความเสียหายและท าลายเยาวชนอันเป็น

ทรัพยากรที่ส าคัญของชาติและพระพุทธศาสนาในอนาคตได้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและเป็นหน้าที่โดยตรงของ

สถานศึกษา ตลอดจนเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะจัดโครงการโรงเรียนสีขาวในสถานศึกษา 

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด สื่อลามก การพนัน ตลอดจนการทะเลาะ

วิวาทของนักเรียนโรงเรยีนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของพิษภัยโทษของสิ่งเสพติด สื่อบางประเภท การ

พนัน และการทะเลาะวิวาท 

 ๒.๒ เพื่อปูองกันควบคุมและลดการแพรร่ะบาดของยาเสพติด สื่อตา่งๆ การทะเลาะวิวาทในโรงเรยีน 

 ๒.๓ เพื่อปูองกันไม่ให้นักเรียนติดสารเสพติดปลอดจากสื่อบางประเภท การพนัน และการทะเลาะ

วิวาท  

๒.๔ เพื่อหาทางตดิตามผูต้ิดยาเสพติด น าไปบ าบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ 

 ๒.๕ เพื่อสนับสนุนโครงการสีขาวของกระทรวงศกึษาธิการ 

 ๒.๖ เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตส านึกในการปูองกัน ดูแลตนเองและทรัพย์สิน 

 ๒.๗ เพื่อสร้างความเข้มแข็งการแก้ไขสถานการณป์ัญหาของนักเรียนทั้งด้านอุบัติเหตุและอุบัติภัยและ

ปัญหาทางสังคม 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๔๙ 
 
 ๒.๘ เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยการให้ความรู้และความ

เข้าใจแก่นักเรียน 

 ๒.๙ เพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการรักษาระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ ด าเนินการจัดระบบดูแลนักเรียน สานสายใยศษิย์-ครู แก้ปัญหายาเสพติด 

 ๓.๑.๒ นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมวัยรุ่นที่ไม่พึงประสงค์ ไม่เหมาะสมกับสมณสารูป 

 ๓.๑.๓ นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม 

 ๓.๑.๔ สนับสนุนโครงการโรงเรียนสีขาวของกระทรวงศกึษาธิการ 

 ๓.๑.๕ นักเรียนมีความประพฤติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 

 ๓.๑.๖ นักเรียนทุกคนในสถานศกึษาได้รับการดูแลความปลอดภัย 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีความประพฤติที่พึงประสงค์ ตามนโยบายการจัดระเบียบ

สังคม สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมวัยรุ่นที่ไม่พึงประสงค์ ตลอดจนได้รับการ

คุ้มครองดูแลความปลอดภัย 

  

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดคณะกรรมการด าเนนิการ 

2. ประชุมกรรมการผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบแนวการปฏบัิติ 

3. ประชาสัมพันธ์ให้นกัเรียนและบุคลากรทราบถึงเปูาหมายของ

โครงการ 

กจิกรรมที่ ๑ ห้องเรียนสีขาว 

- ประกวดค าขวัญตอ่ต้านยาเสพตดิ 

- ประกวดวาดภาพ 

- ประกวดเรียงความ 

- ประกวดจัดบอร์ด 

- จัดพิมพเ์กียรตบัิตร 

กจิกรรมที่ ๒ เพื่อนรักเพื่อน 

- จัดอบรมกลุ่มเสี่ยงในโครงการ “เพื่อนรักเพ่ือน” 

กจิกรรมที่ ๓ งานสารวัตรนักเรียน 

กจิกรรมที่ ๔ ให้การอบรมนักเรียน 

- สร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สนิ 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๑๐,๐๐๐ บาท ฝุายบริหารท่ัวไป 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๕๐ 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)  

 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

7.2 ครูที่ปรึกษา 

7.3 ครูทุกรูป/คน 

7.4 นักเรียนทุกรูป 

7.5 คณะกรรมการนักเรียน 

7.6 ผูป้กครองนักเรียน 

7.7 วัด ชุมชน สถานีต ารวจชุมชน 

 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. สามารถปูองกันการเผยแพร่สารเสพติดในสถานศึกษา 

2. นักเรียนมจีิตส านกึในการปูองกันดูแลตัวเองและทรัพย์สนิ 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในโทษพิษภัยของยาเสพติด สื่อ การพนัน 

การทะเลาะวิวาทและสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยของชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

2. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีวิธีการรักษาความปลอดภัยและการปูองกันยา

เสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศกึษา 

 

รูป 

 

 

 

 

รูป 

 

๓๔๑ 

 

 

 

 

๓๔๑ 

 

๓๓๘ 

 

 

 

 

๓๓๘ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของพิษภัยโทษของสิ่งเสพติด สื่อบางประเภท การ

พนัน และการทะเลาะวิวาท 

 ๙.๒ เพื่อปูองกันควบคุมและลดการแพรร่ะบาดของยาเสพติด สื่อตา่งๆ การทะเลาะวิวาทในโรงเรยีน 

 ๙.๓ เพื่อปูองกันไม่ให้นักเรียนติดสารเสพติดปลอดจากสื่อบางประเภท การพนัน และการทะเลาะ

วิวาท  

๙.๔ เพื่อหาทางตดิตามผูต้ิดยาเสพติด น าไปบ าบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๕๑ 
 
 ๙.๕ เพื่อสนับสนุนโครงการสีขาวของกระทรวงศกึษาธิการ 

 ๙.๖ เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตส านึกในการปูองกัน ดูแลตนเองและทรัพย์สิน 

 ๙.๗ เพื่อสร้างความเข้มแข็งการแก้ไขสถานการณป์ัญหาของนักเรียนทั้งด้านอุบัติเหตุและอุบัติภัยและ

ปัญหาทางสังคม 

 ๙.๘ เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยการให้ความรู้และความ

เข้าใจแก่นักเรียน 

 ๙.๙ เพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการรักษาระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๕๒ 
 
๓๖. โครงการปฐมนิเทศการศึกษา 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ชื่อโครงการ :    โครงการปฐมนิเทศการศึกษา 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :     กลยุทธ์ที่ ๑,๒ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :     มาตรฐานที่ ๑,๒,๓ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๑.หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

ส ามัญศึกษา ประเภทสถานศกึษาสงเคราะห์ แต่ละปขการศกึษามีนักเรียนเข้ามาสมัครศึกษาต่อในระดับช้ัน

มัธยมศกึษาตอนต้น และระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย ไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ คน และนักเรียนเก่าที่มารายงานตัว

แตล่ะช้ันมีจ านวนกว่า ๒๕๐ รูป ทั้งนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า ได้อยู่รว่มกันในวัดศรโีสดา พระอารามหลวง  

การเปิดภาคเรียนปขการศกึษาใหม่ทุกปข จึงต้องมกีารปฐมนิเทศ ท าความเข้าใจแก่นักเรียน เพื่อให้

นักเรียนใหม่ได้รูจ้ักครู รู้จักสถานที่ และกฎระเบียนกติกาต่างๆ ของวัด โรงเรียน และโครงการพระธรรมจาริก 

ให้นักเรียนได้อยู่ด้วยกันอย่างสันติ 

กิจกรรมการปฐมนิเทศ ประจ าปขการศกึษา ๒๕๕๙ ท าให้นักเรียนรู้จักครูบาอาจารย์และบุคลากร 

สถานที่ และได้รับรู้กฎระเบียนกติกาต่างๆ ทั้งของโรงเรียน ,วัด และโครงการพระธรรมจาริก ก่อให้ความรัก

และหวงแหนซึ่งสถาบัน และอีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีช่วยเหลอืกัน อยู่ด้วยกันอย่าง

สันติ มีความเป็นศาสนทายาทที่ดี 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนรู้จักกฎระเบียนกติกา บุคลากรสถานที่ต่างๆภายในวัด โรงเรียน และโครงการ

พระธรรมจาริก 

 ๒.๒  เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองกัน และเคารพให้เกียรตซิึ่งกันและกัน  

 ๒.๓ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม ่อยู่ดว้ยกันอย่างสันติ 

๓. เป้าหมายของโครงการ 

ผูบ้ริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์ วัดศรโีสดาพระอารามหลวง 

จ านวน ๔๐๙ รูป/คน 

๔. วิธีการด าเนินงาน  

 ๔.๑ ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ 

 ๔.๒ เขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๕๓ 
 
 ๔.๓ จัดเตรียมสถานที่ 

 ๔.๔ ด าเนนิตามการตามที่โครงการวางแผนไว้ 

 ๔.๕ ติดตามวัดผลประเมินผล 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

๖. สถานที่ด าเนินงาน 

 ณ ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรโีสดา พระอารามหลวง  

๗. งบประมาณ 

 ๗.๑ ค่าสรุปรายงานเข้าเล่ม และอัดรูป  จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท  

  รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๑๕,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ นักเรียนรูจ้ักกฎระเบียนกติกา บุคลากร สถานที่ต่างๆ ภายในวัดโรงเรยีน และโครงการพระธรรม

จาริก 

 ๘.๒  นักเรียนเกิดความสามัคคีปรองดองกัน และเคารพให้เกียรตซิึ่งกันและกัน  

 ๘.๓ สร้างสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม ่อยู่ดว้ยกันอย่างสันติ 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๕๔ 
 
๓๗. โครงการส่งเสรมิกิจกรรมประชาธิปไตย 

 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ชื่อโครงการ :   โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย  

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :    กลยุทธ์ที่ ๑,๒,๓ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑,๒,๓  

ผู้รับผิดชอบโครงการ :   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรยีนมีนโยบายในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการ

ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรง ด าเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิ ปไตย ประสบการณ์การเลือกตั้ง 

ประสบการณ์ท างานกลุ่ม การจัดการต่างๆ ในองค์กร ตลอดจนการฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 

ดังนัน้ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสและปฏิบัติจริงจงึจัดใหม้ีโครงการสง่เสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 
 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย 

 ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 ๒.๓ เพื่อนักเรียนมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เช่น การสมัครรับ

เลือกตั้ง การใชส้ิทธิเลือกตั้ง (สถานการณส์มมต)ิ 

 ๒.๔ นักเรียนมกีารด าเนินชีวติตามวิถีทางประชาธิปไตย 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ นักเรียนมีความเข้าใจระบบการจัดการในองค์กรตามแบบประชาธิปไตย 

 ๓.๑.๒ นักเรียนมีความเข้าใจในระบบการเลือกตั้งตามแนวรัฐธรรมนูญใหม่ 

 ๓.๑.๓ นักเรียนมีความเข้าในการท างานและรู้จักท างานเป็นกลุ่มตามวิถีประชาธิปไตย 

 ๓.๑.๔ นักเรียนรู้จักการท างานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน  เขียนโครงการ  การด าเนินกิจกรรม 

 ๓.๑.๕ นักเรียนจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนในโรงเรียน 

 ๓.๑.๖ นักเรียนเข้าใจในการพัฒนาสังคม ช่วยเหลือสังคม 

 ๓.๑.๗ นักเรียนมีการด าเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๕๕ 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

  ๓.๒.๑ คณะกรรมการนักเรียนเข้าใจและจัดการในองค์กรตามระบอบประชาธิปไตย 

  ๓.๒.๒ นักเรียนเข้าใจในวิธีการและด าเนินการเลือกตั้งตามแนวรัฐธรรมนูญใหม่ได้ถูกต้อง 

  ๓.๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๕ เข้าใจและใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (เลือกตั้งประธานนักเรียน/คณะกรรมการ

นักเรียน) 

  ๓.๒.๔ นักเรียนโดยเฉพาะคณะกรรมการ เข้าใจและรู้จักการท างานเป็นกลุ่มตามวิถีประชาธิปไตย 

  ๓.๒.๕ นักเรียนร้อยละ ๘๕ ไปใช้สทิธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

  ๓.๒.๖ คณะกรรมการนักเรียนผ่านการอบรมการเป็นผูน้ า ตามวิถีประชาธิปไตย 

  ๓.๒.๗ นักเรียนร้อยละ ๘๕ ด าเนินชีวติตามวิถีประชาธิปไตย 

  

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการนักเรียน 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาส านกังาน 

- จัดซือ้อุปกรณส์ านักงาน 

- จัดท าบอร์ดแสดงผลงานนักเรียน 

- วัสดุ/อุปกรณด์ าเนนิงานของโครงการ 

3. กิจกรรมโครงการ Cleaning Classroom 

- อุปกรณท์ าความสะอาด 

- ค่ารางวัล 

4. กิจกรรมวันรักษาความสะอาด ค่าอุปกรณรั์กษาความสะอาด 

5. จัดให้มีการเลอืกตัง้คณะกรรมการนักเรียน 

- ค่าจัดท าบัตร คณะกรรมการ 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์

- ค่าด าเนินการ 
6. กิจกรรมสานสัมพันธ์รับนอ้งสามเณรใหม่ 

7.  กิจกรรมโครงการธนาคารขยะ 

8. จัดให้มีการเลอืกตัง้คณะกรรมการประจ าห้องเรียน, หัวหนา้

ห้องเรียน, ตัวแทนหอ้งเรยีน 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๕,๒๐๐ บาท ฝุายบริหาร

ท่ัวไป 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)  



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๕๖ 
 
๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

7.2 คณะกรรมการนักเรียน 

7.3 ครูที่ปรึกษาทุกห้อง 

7.4 ครูทุกรูป/คน 

7.5 นักเรียนทุกรูป 
 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. นักเรียนมีความเข้าใจระบบการจัดการในองค์กรตามแบบ

ประชาธิปไตย 

2. นักเรียนมีความเข้าใจในระบบการเลือกตั้งตามแนวรัฐธรรมนูญ

ใหม ่

3. นักเรียนมคีวามเข้าใจในการท างานและรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม

ตามวถิีประชาธิปไตย 

4. นักเรียนจัดตัง้คณะกรรมการนักเรียนในโรงเรียน 

5. นักเรียนรู้จักการท างานอย่างมีระบบ มีการวางแผน เขียน

โครงการ การด าเนนิกิจกรรม 

6. นักเรียนเข้าใจการพัฒนาช่วยเหลอืสังคม 

7. นักเรียนมกีารด าเนนิชีวิตตามวถิีทางประชาธิปไตย 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ เข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2. คณะกรรมการ เข้ า ใจและจัดการในองค์กรตามระบบ

ประชาธิปไตย 

3. นักเรียนเข้าใจในวิธีการและด าเนินการเลือกตั้งตามแนว

รัฐธรรมนูญใหม่ได้ถูกต้อง 

4. นักเรียนร้อยละ ๙๕ เข้าใจและใชส้ิทธิเลอืกตัง้ 

5. นักเรียนโดยเฉพาะกรรมการนักเรียนเข้าใจและรู้จักการท างาน

เป็นกลุ่มตามวถิีประชาธิปไตย 

6. นักเรียนร้อยละ ๙๕ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานนักเรียน/

คณะกรรมการนักเรียน 

7. คณะกรรมการนักเรียนผ่านการอบรมการเป็นผู้น าตามวิถี

ประชาธิปไตย 

8. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ด าเนนิชีวิตตามวถิีทางประชาธิปไตย 

 

รูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 

 

๓๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๔๑ 

 

๓๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๓๘ 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๕๗ 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย 

 ๙.๒ ให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 ๙.๓ นักเรียนมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เช่น การสมัครรับ

เลือกตั้ง การใชส้ิทธิเลือกตั้ง (สถานการณส์มมต)ิ 

 ๙.๔ นักเรียนมกีารด าเนินชีวติตามวิถีทางประชาธิปไตย 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๕๘ 
 
๓๘. โครงการส่งเสรมิกิจกรรมวันส าคัญ 

 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค์  

ชื่อโครงการ :     โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๑,๒ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ ๑,๒  

ผู้รับผิดชอบโครงการ :   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศกึษาตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ คือ เก่ง ดี และมีความสุข โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชิน

วงศ์ ตระหนักถึงหลักการส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมวันส าคัญเสริมหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนา

ผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเป็นการสืบต่ออายุของ

พระพุทธศาสนาดว้ยการประพฤติปฏิบัติเป็นศาสนทายาทที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนให้มีความเหมาะสมตามหลัก

พระวนิัยบัญญัติ เป็นประชาชนที่ดีของประเทศและสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวัน 

 การจัดท าโครงการสง่เสริมกิจกรรมวันส าคัญขึ้นมา ก็เพื่อเสริมหลักสูตรสถานศึกษาในด้านคุณธรรม

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของ

กิจกรรมวันส าคัญที่เกิดขึน้ และมีความกระตอืรอืร้นที่จะศกึษาเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ  
 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม ให้แก่นักเรียน 

 ๒.๒ เพื่อแสดงถึงความส าคัญของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติไทย 

 ๒.๓ เพื่อรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติไทย 

 ๒.๔ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมจีติส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและศาสนาประจ าชาติให้คง

อยู่ตลอดไป 

 ๒.๕ เพื่อให้นักเรียนได้ซาบซึง้ถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย  
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชงิปรมิาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ทั้งหมด 

๓.๑.๒ นักเรียนรู้ถึงการปฏิบัติพธิีการต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมและมีความซาบซึ้งในกิจกรรมนั้นๆ 

๓.๑.๓ นักเรียนตระหนักในความส าคัญ เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พุทธศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติและพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรอืงตลอดไป 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๕๙ 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

  ๓.๒.๑ นักเรียนทั้งหมดได้ปฏิบัติพธิีกรรมต่างๆ  ในแต่ละกิจกรรมและมีความซาบซึง้ในกิจกรรมนั้นๆ 

  ๓.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๕ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญ 

  ๓.๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๙๕ เห็นความส าคัญของกิจกรรมวันส าคัญทั้งทางพระพุทธศาสนาและของ

ชาติไทย 

  ๓.๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๙๕ ตระหนักในความส าคัญการอนุรักษ์พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เจริญรุ่งเรอืง  
 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

2. แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิโครงการ 

3. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ 

4. ด าเนนิงานจัดกิจกรรมวันส าคญัทางพุทธศาสนาและวัน

ส าคัญของไทย ประกอบด้วย 

- วันอาสาฬหบูชา 
- วันเข้าพรรษา 

- วันวิสาขบูชา 
- วันมาฆบูชา 
- วันแมแ่ห่งชาติ 

- วันออกพรรษา 

- วันพ่อแห่งชาติ 

- วันรัฐธรรมนูญ 

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันส าคัญให้นักเรียนทราบ 

- จัดปาูยนทิรรศการให้ความรู้ในแตล่ะกิจกรรมของวัน
ส าคัญ 

- ด าเนนิการจัดกิจกรรมวันส าคญัตามโครงการ 

5. ตดิตามผลการด าเนนิกจิกรรมตามโครงการ 

6. สรุปผลและประเมินผลการจัดกจิกรรม 

7. จัดท าแฟมูสรุปผลการด าเนนิโครงการ 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓๕,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

ท่ัวไป 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นพันบาทถ้วน) 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๖๐ 
 
๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

7.2 ครูที่ปรึกษา 

7.3 ครูทุกรูป/คน 

7.4 นักเรียนทุกรูป/คน 
   

 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ผลผลิต 

1. นักเรียนรู้ถึงการปฏิบัติพิธีการต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมและมี

ความซาบซึ้งในกิจกรรมนัน้ๆ 

2. นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เข้าร่วมกิจกรรมวัน

ส าคัญตามที่โรงเรียนจัดขึน้ 

3. นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เห็นความส าคัญของ

กิจกรรมวันส าคัญที่ทางโรงเรียนจัดขึน้ 

4. นักเรียนตระหนักในความส าคัญ เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พุทธ

ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ซึ่ง

เป็นเอกลักษณ์ของชาตใิห้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป 

เชิงคุณภาพ/ผลลพัธ ์

1. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญ 

2. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เห็นความส าคัญของกิจกรรมวันส าคัญท้ังทาง

พระพุทธศาสนาและของชาตไิทย 

3.  นักเรียนท้ังหมดได้ปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมและมี

ความซาบซึ้งในกิจกรรมนั้นๆ 

4. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ตระหนักในความส าคัญของการอนุรักษ์

พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เจรญิรุ่งเรือง  

 

รูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 

 

 

๓๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๔๑ 

 

๓๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๔๑ 

 

 

 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน 

 ๙.๒ แสดงถึงความส าคัญของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติไทย 

 ๙.๓ รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติไทย 

 ๙.๔ ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและศาสนาประจ าชาติให้คงอยู่

ตลอดไป 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๖๑ 
 
 ๙.๕ ให้นักเรียนได้ซาบซึง้ถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย  

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๖๒ 
 
๓๙. โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา  

ชื่อโครงการ :    โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานศกึษา 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๒,๓ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ ๑,๒,๓  

ผู้รับผิดชอบโครงการ :   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดกองพุทธ

ศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานศึกษาโครงการ

เรียนฟรี ๑๕ ปข ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่องของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย  

 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดทัศนศึกษาเพื่อการ

เรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อสนองแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและเสริมหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้ครู 

นักเรียน มี และสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและบูรณาการองค์ความรู้ได้ด้วย

หลักการและเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานศกึษาขึน้  
 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนเปิดโอกาสทางการศึกษานอกสถานศกึษามากขึ้น 

 ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีก าลังใจในการศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน

ปลาย 

 ๒.๓ เพื่อให้ครู นักเรียน ม ีและสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและบูรณาการ

องค์ความรูไ้ด้ 

 ๒.๔ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ได้ไปทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอก

สถานศกึษาและน ามาพัฒนาองค์ความรูใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง   
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๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีประสบการณ์ เพิ่มพูนองค์ความรู้ มีก าลังใจใน

การศกึษาเล่าเรียน และน ามาพัฒนาใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเอง   
 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตติามแผนงบประมาณ ปขงบประมาณ 

๒๕๖๑ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอก

สถานศึกษา และคณะกรรมการควบคุมนักเรียนออกนอก

สถานศกึษา 

3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการ

ด าเนนิงานทัศนศกึษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

4. ด าเนนิงานตามโครงการ/น านักเรียนไปทัศนศกึษาเพื่อการเรียนรู้

นอกสถานศึกษา 

5. สรุปโครงการ/ประเมินผล 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๒๑๐,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

วชิาการ 

ฝุายบริหาร

บุคคล 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 

 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

 คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 ครูบุคลากรทุกรปู/คน 

 นักเรียนทกุรูป 
 

 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

1. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้ไปทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานศึกษาตาม

โครงการท่ีวางไว้ 

 

 

รูป 

 

 

 

๓๔๑ 

 

 

 

๓๓๘ 
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เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

1. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้มกีารพัฒนาองคค์วามรู้ประสบการณ์เพิ่มมากขึน้ 

2.  นักเรียนม ีมีประสบการณ์ เพิ่มพูนองคค์วามรู้ มีก าลังใจในการศึกษาเล่า

เรียนและน ามาพัฒนาให้เกิดประโยชนแ์ก่ตนเอง   

รูป 

 

 

๓๔๑ 

 

 

๓๓๘ 

 

 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑ ให้นักเรียนเปิดโอกาสทางการศึกษานอกสถานศกึษามากขึ้น 

 ๙.๒ ให้นักเรียนมีก าลังใจในการศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน

ปลาย 

 ๙.๓ ให้ครู นักเรียน ม ีและสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญและบูรณาการองค์

ความรูไ้ด้ 

 ๙.๔ ให้ผู้เรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๖๕ 
 
๔๐. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ข้อมูลนักเรยีน

รายบุคคลเป็นฐาน 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) :  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนใหสู้งขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ขอ้มูลนักเรียน

รายบุคคลเป็นฐาน 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๒,๓,๔ 

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ ๑,๒,๓ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :   กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช้ันของสถานศึกษาเปรียบเทียบ

ตั้งแตป่ขการศึกษา ๒๕๖๐ ถึงปขการศกึษา ๒๕๖๑ พบว่า ในภาพรวมเฉลี่ยมีความก้าวหน้าลดลง(-๐.๕๐) กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าเพิ่มขึ้น คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (๒.๐๐) รองลงมาตามล าดับ คือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(-๑.๗๘) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(-๒) และกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย(- ๖) นอกจากนี้ผลการทดสอบปขการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเฉพาะกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปขที่ ๒ และช้ันมัธยมศึกษาปขที่ ๕ และช้ันมัธยมศึกษาที่ ๒ 

พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนดี มีจ านวนเพียงร้อยละ ๘.๕๙-๑๐.๔๑ รวมทั้งผลการทดสอบ(O-NET 

ขั้นมัธยมศึกษาปขที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ถึง ๔ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ (ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระศิลปะ สุขศึกษา

และพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ช้ันมัธยมศึกษาปขที่ ๓ ทุกกลุ่มสาระพบว่า ในภาพรวมมีคะแนน

เฉลี่ยเพียงร้อยละ ๕๗.๐๐ กลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ จ านวน  ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โดยเฉพาะผลการประเมินคุณภาพภายนอก(ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี) จากส านักงานรับรองมาตรฐาน

การศกึษาและการประเมนิคุณภาพการศึกษา(สมศ.) รอบแรกและรอบสอง พบว่า แม้จะมีความก้าวหน้าแต่ก็

ยังอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่ง สมศ. ได้เสนอแนะไว้ให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึน้ 

 ด้วยข้อมูลที่ปรากฏข้างต้น กอปรทั้งเป็นภารกิจที่ส าคัญของสถานศึกษาที่จะต้องจัดการศึกษาให้

ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง จงึตอ้งด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนใหสู้งขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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๒. วัตถุประสงค์   

 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึน้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ/ด้านผลผลติ (Outputs) 

 นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น และผ่านเกณฑ์

ประเมินตามที่ก าหนด  

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

๓.๒.๑ ผู้เรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยทุกช้ันเฉลี่ยอย่างน้อยรอ้ยละ ๕๕ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

๓.๒.๒ ผู้เรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตรท์ุกช้ันเฉลี่ยอย่างน้อยรอ้ยละ ๕๐  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

๓.๒.๓ ผู้เรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตรท์ุกช้ันเฉลี่ยอย่างน้อยรอ้ยละ ๖๐ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

๓.๒.๔ ผู้เรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมฯ ทุกช้ันเฉลี่ยอย่างน้อยรอ้ยละ ๕๘ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

๓.๒.๕ ผู้เรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาฯ ทุกช้ันเฉลี่ยอย่างน้อยรอ้ยละ ๙๑ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

๓.๒.๖ ผู้เรยีนกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะทุกชัน้เฉลี่ยอย่างน้อยรอ้ยละ ๗๒ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

๓.๒.๗ ผู้เรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานฯ ทุกช้ันเฉลี่ยอย่างน้อยรอ้ยละ ๗๐ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

๓.๒.๘ ผู้เรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศทุกช้ันเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ ๔๒ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ด ี
 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ/เชิญ

วิทยากรมาให้ความรู้เร่ืองการจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

การวัด/ประเมินสภาพจริง 

2. ส ารวจรวบรวม จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

3. วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในภาค

เรียน/ปขท่ีผ่านมา 

4. ก าหนดเปูาหมาย วิ ธีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายบุคคลโดยผู้เรียนมสี่วนร่วม 

5. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดย

ใชข้้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

6. จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

7. วัดและประเมินผลตามสภาพจริงให้สอดคล้อง ครอบคลุม

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท่ีปรากฏในแต่ละแผน 

8. บันทึกผลหลังสอนและบันทึกผลการเรียนรู้รายบุคคลทุก

แผนการจัดการเรียนรู้ 

9. ซ่อมเสริมผู้เรียนรายบุคคล/รายกลุ่มระหว่างเรียนทุกแผนการ

จัดการเรียนรู้ 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๕๐,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร

วชิาการ 
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กจิกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10. บันทึกผลความก้าวหน้า/ผลการเปลี่ยนแปลง 

11. ปรับปรุง/พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ 

12. จัดท าเคร่ืองมือและวัดผลประเมินผลปลายภาค/ปลายปขให้

สอดคล้องครอบคลุมตัวชี้วัดท่ีต้องการเนน้หรือผู้เรียนส่วนใหญ่

ไมผ่่านตามเปูาหมาย 

13. สรุปผล/เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงใน

ภาคเรียน/ปขตอ่ไป 

14. นเิทศติดตาม ประเมิน 

15. สรุปผล/จัดท ารายงานโครงการประจ าปข 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๗.๑ คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 

๗.๒ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

๗.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้

๗.๔ ครูทุกรูป/คน/นักเรียนทกุรูป 

๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมอื 

1. ร้อยละผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิระดับดี 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. ร้ อ ยละค รูผู้ ส อ น ท่ี จั ดท า ข้ อมู ล

นักเรียนรายบุคคล 

3. ร้อยละครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

4. ร้อยละครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนรู้ตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ 

5. ร้อยละครูผู้สอนท่ีสร้างเคร่ืองมือและ

วัด/ประเมินผลสอดคล้องครอบคลุม

ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรฯ 

6. ร้อยละครูผู้สอนท่ีซ่อมเสริมผู้เรียน

ตามสภาพจรงิ 

7. ร้ อ ยล ะ ผู้ เ รี ย น ท่ี มี ผ ลกา ร เ รี ย น

- ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ปลาย ภาค/ปลายปขระดับ

สถานศกึษา 

- ส า ร ว จ จ า น ว น  น ร .ท่ี มี

ผลสัมฤทธ์ิ ระดับดี ทุกชั้น ทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ตรวจสอบแบบข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล 

- ตรวจสอบแผนการจัดการ

เรียนรู้ 

- สังเกต การจัดการเรียนรู้ 

- ส ารวจการจัดท าเคร่ืองมือ

วัดผลประเมินผล 

- ส ารวจบันทึกสอนซ่อมเสริม 

- แบบทดสอบภาคความรู้ ภาคปฏบัิต ิ
แบบสังเกตพฤตกิรรมการเรียนรู้ 

แบบส ารวจผลงาน 

- แบบส ารวจรายการ 
- แบบส ารวจการจัดท าข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 

- แบบส ารวจการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

- แบบสังเกตพฤตกิรรมการจัดการ
เรียนรู้ 

- แบบส ารวจรายการ 
- แบบส ารวจรายการ 
- แบบส ารวจรายการ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมอื 

ก้าวหนา้ 

8. ร้อยละความพงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

- สังเกตการณส์อนซ่อมเสริม 

- ส ารวจจ านวนผู้ เ รียนท่ีมีผล

การเรียนก้าวหน้า 

- ส ารวจ /สอบถามความพึง

พอใจ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูเ้พิ่มขึน้ 

๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………..…………………………………………. 

                       (...........................................................) 

 ต าแหน่ง.......................................................................... 
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ส่วนที่ ๔ 

การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 

 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่สถานศึกษาสามารถ

ตรวจสอบคุณภาพได้ตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 

เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปข การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ได้ตามแผน

หรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ เพราะเหตุใด มีการสรุปผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการฯ การตดิตามตรวจสอบมีการให้ขอ้สังเกต ให้ข้อเสนอแนะเพื่อด าเนนิการตอ่ไป  

           การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการ

ด าเนินงาน  ได้แก่ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ เพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพมี

ประสิทธิภาพใช้วงจรการบริหารงานเชิงระบบ ( PDCA) เป็นเครื่องมอืในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

 

ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 ๑. วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นองค์ประกอบแรกที่ส าคัญที่สุดการวางระบบที่ดี

จะ ต้องก าหนดขั้นตอนการท างานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและการบันทึก การท างานทุกขั้นตอนเป็น

ปัจจุบัน ข้อมูลจากบันทึกนี้จะน าไปสู่การตรวจสอบประเมินตนเอง และให้ผู้อื่นตรวจสอบได้ เพราะข้อมูลที่ได้เป็น

สารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของระบบย่อยหลายๆ ระบบย่อยเป็นคุณภาพรวมของ

สถานศกึษาทั้งหมด 

1.1 แตง่ตัง้บุคลากรติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

1.2 ชี้แจงแนวการด าเนินงานวัตถุประสงค์ขอบข่ายสาระส าคัญของการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษา 

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 การปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่ได้รับ

มอบหมายตามกระบวนการ วิธีการที่ก าหนดและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อให้การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพควรใชแ้นวทางในการด าเนินงาน ดังนี้                   

2.1 ก าหนดให้การตดิตามตรวจสอบคุณภาพเป็นรายกิจกรรมครอบคลุมภารกิจของสถานศกึษา 
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2.2 สร้างความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่ครูและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 

2.3 วางระบบการท างานและมอบหมายการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด าเนินการเป็น

ระยะๆ ตลอดชว่งเวลาที่ปฏิบัติ โดยก าหนดเรื่องและปฏิทินปฏิบัติการ 

2.4 ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปขหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น

เป็นผู้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเองตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมทั้งด าเนินการแก้ไข 

ปรับปรุงการด าเนนิงานของตนเองให้เป็นไปตามแผน 

2.5 ครูและบุคลากรรวบรวมร่องรอย หลักฐานการด าเนินงานและผลการตรวจสอบมาปรับปรุง

และพัฒนาการปฏิบัติไปสู่เปูาหมาย 

2.6 คณะท างานที่สถานศึกษาแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ รวบรวม ข้อมูล ร่องรอย 

หลักฐานการด าเนินงานทั้งหมดในภาพรวมของแผนพัฒนาการจัดการศกึษา และจัดท ารายงาน

เสนอเพื่อด าเนินการพัฒนาคุณภาพต่อไป 

 ๓. รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นการตรวจสอบ/ประเมินตนเอง ร่วมกัน

หรือผลัดเปลี่ยนกันประเมินเพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน 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. 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 

ร่วมปฏิบัติการใหค้วามอสิระแก่บุคลากรทุกระดับและทุกฝุายบริหารงานตามวงจรการท างานแบบ PDCA คือ 

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

ด าเนินงานจะมีการก ากับติดตามประเมินการท างานเป็นระยะ จุดเริ่มต้นส าคัญที่สถานศึ กษาใช้ในการ

บริหารงานคือการสร้างความตระหนักและส านกึที่ดตี่อการพัฒนาสถานศึกษาแก่บุคลากรผู้ร่วมงานทุกคนทุก

ฝาุยในการจัดการเรียนการสอนของสถานศกึษา นอกจากเน้นนักเรียนเป็นส าคัญแล้ว สถานศึกษายังได้น าเอา
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ทักษะชีวิตและการสอนแบบพุทธวิธีมาประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนา และส่งเสริมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรและนักเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา ฉบับนี้ 

 

 ๖. การติดตามประเมินผลสถานศึกษา จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใน

แตล่ะโครงการ/งาน/กิจกรรม ของแต่ละฝาุยแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ส าคัญ ดังนี้ 

 แบบเป็นทางการ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายติดตามประเมินผลและสรุปรายงานการ

ปฏิบัติหน้าที่ของโครงการ/งาน/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานตลอดปขการศึกษา 

 แบบไม่เป็นทางการ  โดยถือวา่การตดิตามและประเมินผลเป็นหน้าที่รับผิดชอบของครูบุคลากร

ทุกรูป/คน ทุกกลุ่มงานบริหารตามกรอบภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตอ่เนื่อง 

 

 นอกจากนี้ สถานศึกษายังมีการติดตามประเมินผลและการสรุปรายงานโครงการ /งาน/กิจกรรม ใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกจากสรุปรูปเล่มเป็นผลงานของตนเองแล้ว ยังต้องน ามาเสนอรายงานปัญหา

อุปสรรคผลการด าเนนิงานในแต่ละสัปดาห์และที่ประชุมครูบุคลากรของสถานศกึษาเป็นประจ าทุกเดือนโดย 

- การก าหนดผูร้ับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศกึษา 

- การรายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ 

    พัฒนา 

- การเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก

หน่วยงานต้นสังกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๗๒ 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่ พช. ๐๔๘ /๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
     

  กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๓ ในราชกิจจา
นุเบกษา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ (๒) ที่ว่า ให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และข้อ ๑๖ (๘) ที่ว่า การจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ ๑๔ (๒) นั้น ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ (๘) ให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  โดยได้ก าหนดเป้าหมาย หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดท า และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่
สถานศึกษาต้องค านึงและน าไปปฏิบัติ ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัด นั้น 
  เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เหมาะสม และถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ซึ่งมีหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ส าคัญของ
สถานศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 
กรรมการที่ปรึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 

กรรมการด าเนินการ 
๑. พระวิมลมุน ี  ผู้จัดการ ประธานกรรมการ 
๒. พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ ์ ผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
๓. พระครูประกาศธรรมานุต รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๔. พระอนุชิต อธิปญฺโญ  หัวหน้างานบริหารบุคคล กรรมการ 
๕. พระปลดัเสาร์ค า  สภุภาโส  ฝ่ายบรหิารงบประมาณ  กรรมการ 
๖. พระมหาสมพงษ์ สมว โส ฝ่ายบรหิารทั่วไป/หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน กรรมการ 
๗. นางทิพวิมล  วรรณชัย หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย กรรมการ 
๘. นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร ์  กรรมการ 
๙. นายฐาปนา ภัทรเมธีนนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์ กรรมการ 

๑๐. พระสรุินทร์  สุธีโร หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๑. นายเดชา เมธีวัฒนากลุ  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ/ศลิปะและการงานอาชีพฯ กรรมการ 
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๑๒. นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑๓. พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. พระวันชัย ชยชโย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่ของผู้มีสว่นเกี่ยวข้องกับการจดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 การด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายในสถานศึกษา รวมถึงบุคลากรขององค์กรอ่ืนๆ ดังนั้น จึงควร
เข้าใจบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๑. บุคลากรภายในสถานศึกษา  
  ๑.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. วิเคราะห์ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ กระทรวง กรม จังหวัด เขตพ้ืนที่
การศึกษา และสภาพความต้องการของท้องถิ่นชุมชน สภาพการจัดการศึกษา ปัญหาและความต้องการจ าเป็น อย่างเป็น
ระบบ น ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จของสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย  
  ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับครู 
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานตามกระบวนการ
ในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางความร่วมมือของครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๕. ร่วมประชุมปฏิบัติการและร่วมระดมพลังสมองในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศกึษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๖. สนับสนุน อ านวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๗. ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพของแผนปฏิบัติการประจ าตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
  ๘. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี หรือประจ าภาคเรียน น าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต่อไป 
  ๑.๒ รองผู้อ านวยการโรงเรียน/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู มีบทบาทหน้าที่ 
ดังนี้ 
  ๑. สรุปข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานดีเด่นของผู้เรียน ศักยภาพของครู สภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและสภาพความต้องการจ าเป็น นโยบาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาความต้องการของผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชน  
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  ๒. ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหาและความต้องการ
จ าเป็น ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จของสถานศึกษา ร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
รวมทั้งก าหนดเป้าหมาย/ความส าเร็จสู่การพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๓. ด าเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกิดจากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
  
  ๒. บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๒.๑ คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน ความต้องการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น การสนับสนุนจากชุมชน 
คุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
 ๒. ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
  ๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
 
  ๒.๒ ผู้ปกครอง ผู้เรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความต้องการของ
ผู้ปกครองและผู้เรียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
  ๒. ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จของ
สถานศึกษากับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย     
 ๓. ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๔. ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 

 
  ๒.๓ หน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนและชุมชน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. น าเสนอและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน การสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
  ๒. ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
  ๓. ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๔. ร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๕. ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๗๕ 
 
 
 ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อยและเกิดผลดีต่อสถานศึกษา 
 
 สั่ง ณ  วันที่  ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

         
         (พระเทพโกศล) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๗๖ 
 

 
ประกาศ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
     

 กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๓ ในราชกิจจา
นุเบกษา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ (๒) ที่ว่า ให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และข้อ ๑๖ (๘) ที่ว่า การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตามข้อ ๑๔ (๒) นั้น ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ (๘) ให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยได้
ก าหนดเป้าหมาย หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดท า และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาต้องค านึงและ
น าไปปฏิบัติ ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
นั้น 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีมติเห็นชอบ “น าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่จัดท าข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษาไป
พัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป” 
 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  จึงประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

                     
(พระเทพโกศล) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 


