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แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  

วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
จัดท าโดย 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 

สังกัด กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ 

กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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ค าน า 

 

 กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ในข้อ ๔ 

ที่ว่า ให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี โดยได้ก าหนดเป้าหมาย หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดท า และบทบาท

หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาต้องค านึงและน าไปปฏิบัติ ภายใต้การส่งเสริม 

สนับสนุน และรว่มพัฒนาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  เป็นสถานศึกษาที่มีเป้าหมายในการมุ่งพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็น

พระภิกษุ สามเณร ให้เป็นผูม้ีคุณธรรม มีความรู้ ประพฤติตนตามหลักพระธรรมวินัย เป็นศาสนทายาทที่ดี

ของพระพุทธศาสนา ตามวิสัยทัศนส์ถานศกึษาที่วา่  “ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
มีคุณธรรมเป็นศาสนทายาทที่ดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
อย่างมีสว่นร่วม” 

 ดังนัน้ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธ

ชินวงศ์ ได้เขียนโครงการ/งาน และกิจกรรม ตามรูปแบบที่ส านักทดสอบทางกานศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานก าหนด ซึ่งทุกโครงการที่จัดท าขึ้นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ และแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนา

การศึกษาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ โครงการ/งาน และกิจกรรมในแผนปฏิบัติ

การประจ าปีเล่มนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานให้ด าเนินการได้  

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการ/งาน 

และกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสามารถใช้ในการตดิตาม ประเมินโครงการ/งาน และกิจกรรม ได้เป็นอย่างดี 
 

 

(พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์) 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
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สารบัญ 
ค าปรารภ          ก 
ค าน า           ข 
สารบัญ           ค 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป          ๑ 

- ประวัติความเป็นมา         ๒ 
- ข้อมูลด้านการบริหารของสถานศึกษา       ๓ 
- ข้อมูลครูและบุคลากร         ๓ 
- แผนที่ที่ตั้งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์       ๔ 
- โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์     ๕  
- บุคลากรประจ าโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  ๖ 
- ข้อมูลผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๖ 
- ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒      ๗ 
- สภาพความเป็นจริงของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์     ๗ 
- ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้        ๘ 
- ข้อมูลด้านงบประมาณและทรพัยากร       ๘ 

 
ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา       ๑๑ 

- ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์   ๑๑ 
- วิสัยทัศน์ (VISION) / พันธกิจ (MISSION) / เปูาประสงค์ (OBJECTIVE)   ๑๑ 
- กลยุทธ์ / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์        ๑๒ 
- โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์        ๑๒ 

 
ส่วนที่ ๓ แผนงบประมาณและโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓    ๑๓ 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    ๑๖ 
๒. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      ๑๙ 
๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสถานศึกษา     ๒๒ 
๔. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์    ๒๖ 
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา     ๓๐ 
๖. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน      ๓๒ 

 
ส่วนที่ ๔ การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน       ๓๕ 

ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา      ๓๕ 
๑. วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา      ๓๕ 
๒. ด าเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    ๓๕ 
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๓. รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    ๓๖  
๔. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง        ๓๖ 
๕. การบริหารจัดการสถานศึกษา       ๓๖ 
๖. การติดตามประเมินผลสถานศึกษา      ๓๖  

 
ภาคผนวก              
 ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
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  ส่วนที่ ๑ 
ภาพรวมสถานศึกษา 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ตั้งอยู ่วัดศรีโสดา (พระอารามหลวง)  เลขที่ ๑๗ หมู่ ๒ 
ถนนศรีวิชัย ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๐๐  

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

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

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

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

 วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ก่อสร้างโดยครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาหรือครูบาศีลธรรม ได้รับ
การจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่นครเชียงใหม่ เพราะเป็นจุดลงจอบแรกของการขุดถนนขึ้นดอยสุเทพ โดยมีเจ้าแก้
วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้น ได้ลงจอบแรกเป็นปฐมฤกษ์ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๗ ระหว่างการ
สร้างถนน ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยได้สร้างวัดขึ้นควบคู่กันไป ๔ วัดโดยตั้งชื่อให้มีความหมายเกี่ยวโยงถึงขั้นคุณภาพที่
ผู้ปฏิบัติธรรมพึงบรรลุได้คือมรรค ผล นิพพาน เทียบพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา ๔ ชั้น วัดแรกที่สร้างคือ  
วัดโสดาบัน ต่อไปอีก ๔ กิโลเมตรสร้างวัดสกิทาคามี ถัดไปอีกเรียก วัดอนาคามี ล าดับสุดท้ายบนยอดดอยสร้างอีก
วัดเรียก วัดอรหันต์  วัดโสดาบัน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดศรีโสดา ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานว่าเปลี่ยนสมัยใดน่าจะอยู่
ช่วง พ.ศ.๒๔๘๔-๒๕๐๙ สมัย ครูบาเสาร์ นารโท เป็นเจ้าอาวาส สาเหตุที่เติมค าว่า ศรี สันนิษฐานว่ามาจากชื่อ ครู
บาเจ้าศรีวิชัย เพื่อเป็นอนุสรณ์ ยกย่องเชิดชู ร าลึกคุณูปการที่ท่านสร้างวัด 
 วัดศรีโสดา ได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ยก ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ (เล่มที่ ๑๒๕ ตอน
พิเศษ ๑๔๐ ง หน้า ๓๙๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ) 
 

ประวัติโรงเรียน 

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

mailto:vichakarn.somdej@gmail.com
http://www.somdej.ac.th/
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วงศ์)  พร้อมด้วยข้าราชการ  กรมประชาสงเคราะห์  ได้ท าบุญทอดกฐินและเปิดปูาย  “ศูนย์อบรมพระพุทธศาสนา
แก่พระภิกษุสามเณรชาวเขา”  เพ่ือเป็นศูนย์ด าเนินงานด้านการศึกษา  เผยแผ่ พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขา มีพระ
ครูสิริธรรมจารี  เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา รับสนองนโยบายตามวัตถุประสงค์ 
 พุทธศักราช  ๒๕๑๔ จัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่(ชาวเขา) วัดศรีโสดา ในขณะนั้น  หลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จัดการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับใช้ประกอบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม  ต่อมาเปิดสอนชั้นบาลีไวยากรณ์ ถึง ป.ธ.๓ ที่วัดช่างเคี่ยน  ใช้ครูสอนจากวัดเบญจมบพิตร ผู้ที่สอบผ่านและ
ต้องการศึกษาชั้นที่สูงขึ้น  ให้ไปศึกษาต่อที่วัดเบญจมบพิตรและวัดปากน้ า   กรุงเทพฯ   ปรากฏว่าท าให้เยาวชน
ชาวเขานิยมเข้ามาบวชเรียนจ านวนมาก  

พุทธศักราช  ๒๕๓๒ เปิดท าการ เรี ยนการสอนพระปริยั ติ ธ ร รมแผนกสามัญศึกษา ต่ อมา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตจัดตั้ง “โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์”  วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ จัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ด าเนินการแบบศึกษาสงเคราะห์   ประเภทอยู่ประจ า  
สังกัด กองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ปีแรกเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน  ๕๙ รูป  ท าให้เยาวชนชาวเขานิยมเข้ามาบวชเรียนจ านวนมาก  จนต้องขยายและได้รับอนุญาต จัดการ
เรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕ ตามหนังสือที่ ศธ.(ศน.) ๐๔๐๔/
๖๑๔๐ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รุ่นแรกจ านวน ๗ รูป  

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  มีลักษณะเฉพาะ คือรับเด็ก เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็น
กุลบุตรชาวไทยภูเขา  เช่น  กะเหรี่ยง  แม้ว  เย้า  มูเซอ อีก้อ ลีซอ ถิ่น ขมุ เป็นต้น ที่อาศัยอยู่บนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ 
๑๗ จังหวัดภาคเหนือ  ภาคกลางบางส่วน   ตามโครงการพระธรรมจาริก  สนับสนุนส่งเสริม  เยาวชนชาวเขา ให้มี
โอกาสศึกษาพระปริยัติธรรม  ด าเนินการแบบศึกษาสงเคราะห์ ไม่เสียค่าเล่าเรียน มุ่งผลิตนักเรียน ให้มีความรู้  
ความสามารถ  คุณธรรมจริยธรรม สมณสัญญา สู่คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นศาสนทายาทที่สามารถสืบทอด เผยแผ่
พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารบนพื้นที่สูง  ตามโครงการพระธรรมจาริกได้  

 

โดยมีผู้อ านวยการท าหน้าที่บริหารโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

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

ชื่อ-สกุลผู้จดัการ พระวิมลมุนี (พระมหานนทพันธ์  ปภสฺสโร)  ต าแหน่ง ผู้จัดการ วุฒิการศึกษา  
น.ธ. เอก, ปธ.๕,ปว.ค. ,พธ.บ , ศษ.ม. ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน 
 
ชื่อ-สกุลผู้อ านวยการ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ ( พระธงชัย ปุญฺญชโย, น่วมบุญลือ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก , ศษ.บ , กศ.ม. ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๔ 
มิถุนายน  ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน รองผู้อ านวยการ ๓ รูป/คน 
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คณะกรรมการบริหาร 
๑. พระครูประกาศธรรมานุยุต  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ อายุ ๖๕ ปีวัน/เดือน/ปีเกิด ๒๗  ธันวาคม  

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

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

๓. พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝุายบริหารวิชาการ อายุ  ๓๗   ปี วัน/
เดือน/ปีเกิด ๑๖ มีนาคม  ๒๕๒๖ สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ. วิชาเอกการสอน
สังคมศึกษาสังกัดวัดศรีโสดา พระอารามหลวง   ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัด เชียงใหม่  ได้รับการ
แต่งตั้งเม่ือ(วัน/เดือน/ปี) ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ จากโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่  

๔. ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ  พระมหาสมพงษ์ สมว โส ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อายุ ๒๙ ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด ๑ มกราคม ๒๕๓๓ สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย วุฒิการศึกษา    ปธ.๕  น.ธ.เอก,พธ.บ. วชิาเอก  
ภาษาอังกฤษ  สังกัดวัด ศรีโสดา พระอารามหลวง ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ ได้รับการ
แต่งตั้งเม่ือ(วัน/เดือน/ปี) ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จากโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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แผนที่ที่ตั้งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
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 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มงานวิชาการ 

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

พระเทพโกศล 
ผู้รับใบอนุญาต 

-งานแผนงานบริหารวชิาการ 
- งานบริหารหลักสูตร 
- งานพัฒนาการเรียนการสอน 
- งานทะเบียน  วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา 

- งานห้องสมุดแหล่งการเรียนรู ้
- งานเลขานุการคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและงาน

วชิาการสถานศึกษา 

-  งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- งานบริการสารสนเทศวชิาการ 
- งานนิเทศ  งานติดตามประเมินผล

วชิาการ 
- งานมาตรฐานด้านผลผลิตทุกตัวบ่งช้ี 

-  งานประกันคุณภาพ มาตรฐานด้าน

กระบวนการและปัจจัยทุกตัวบ่งชี ้

- งานจัดท าส ามะโนนักเรียน 
- งานการรับและโอนย้ายนักเรียน 
- งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

-งานแผนงานบริหารทั่วไป 

- งานโภชนาการ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
- งานกรรมการและกจิกรรมพัฒนา

นักเรียน 

- งานประจ าชั้นเรียน 
- งานสหกรณ์นักเรียน 
- งานศาสนพธิี  ศาสนปฏิบัติ 
- งานบริการสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ ์

- งานติดตาม ประเมินผลบริหาร

ทั่วไป 

- สวัสดิการนักเรียน 
- งานคณะกรรมการนักเรียน 
- งานชุมชนสัมพันธ์ 

- งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

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

- งานพัสดุครุภัณฑ์และสินทรัพย์ 
- งานกองทุนสวัสดิการ 
- งานประกันสังคม 
- งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

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

-  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรและงานวิชาการ 

กลุ่มบรหิารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

พระวิมลมุนี 
ผู้จัดการ 

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

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

ข้อมูลครูและบุคลากร/ครูประจ า 
 

ที ่
 

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล 
วุฒิการศึกษา  

สาขาวิชาเอก 
 

ต าแหน่ง 
วัน /เดือน/ป ี

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

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

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๑๑  รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๐๐ 
จ านวนครูที่สอนวิชาไม่ตรงเอก  ๙  รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๕.๐๐ 
 
ครูสอนภาษาบาลี 

 

ที ่
 

ช่ือ-ฉายา-นามสกุล 
วุฒิการศึกษา  

สาขาวิชาเอก 
 

ต าแหน่ง 
วัน /เดือน/ป ี

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

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

 

 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๑๑ 
 

ครูสอนพิเศษ 
ที ่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล วุฒิการศึกษา  

สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่ง วัน /เดือน/ปี 

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

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ จ๑.ร๑. 

เจ้าหน้าที่   
 

ที ่
 

ช่ือ-ฉายา-นามสกุล 
วุฒิการศึกษา  

สาขาวิชาเอก 
 

ต าแหน่ง 
วัน /เดือน/ป ี

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

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

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

 
 

ข้อมูลจ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา  

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

รวม ๔๒๑ ๔๔๐ ๔๐๙ ๓๗๑ ๔๑๔ ๔๒๑  ๒,๔๗๖ 
 

สภาพความเป็นจริงของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 

จุดแข็ง 
๑. เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพระธรรมจาริก วัดศรีโสดา พระอารามหลวง  รับ

เยาวชนชาวเขาบวชเรียนด ารงตนในสมณเพศฝึกอบรมให้ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ  เน้นหนักกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี กลุ่มชาติพันธุ์อย่างเหมาะสมกับสมณสารูป 
 ๒. ด าเนินการแบบศึกษาสงเคราะห์  ลักษณะอยู่ประจ า สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ท าวัตรสวดมนต์
ร่วมกันได้และไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด 
 ๓. ได้รับทุนการศึกษา และศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ณ  อาศรม
พระธรรมจาริกบนพ้ืนที่สูง  ตามโครงการพระธรรมจาริกได้ 
 ๔. สถานที่ตั้ง  เหมาะสม  สะดวก  ไม่ห่างไกลจากแหล่งความเจริญด้านต่างๆ 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๑๒ 
 

จุดอ่อน 
๑. นักเรียนมาจากครอบครัวฐานะยากจน  ไม่มีทุนทรัพย์บ ารุงการเรียนการสอน 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๑๓ 
 

ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 
 คอมพิวเตอร์  มีจ านวนทั้งหมด    ๙๐ เครื่อง 

ใช้เพื่อการเรียนการสอน        ๗๐ เครื่อง 
ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต    ๑๘ เครื่อง 
ใช้ในงานบริหาร      ๑๔ เครื่อง  

 
ปริมาณสื่อ/เทคโนโลยี 

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

ห้องอินเตอร์เน็ตห้องวิชาการ  
๑๘ 
๙๐ 

เครื่อง 
เครื่อง 

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

- ห้องโสตทัศนศึกษา 
- เครื่องโปรเจ็กเตอร์ 

   

 
พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ วิหารครูบาศรีวิชัย วิหารอนุกูล วัดศรีโสดา พระอารามหลวงบริเวณหน้า
อาคารเรียน 
 
แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 

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

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

 
๑. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

๓.๑. กระจายอ านาจในการบริหารตามกรอบนโยบายของรสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การเป็นโรงเรียนผู้น า
การเปลี่ยนแปลง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ตามนโยบายของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ และมหาเถรสมาคม 

๓.๒  พัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบการท างานให้
ถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย 

๓.๓  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสะอาด น่าอยู่ ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
๓.๔  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ  ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  โดยน า

กิจกรรมการสอนแบบโครงงานมาสู่ห้องเรียน 
๓.๕  พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจโดยสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม 
๓.๖  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

การเรียนการสอน และการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓.๗  ส่งเสริมให้ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓.๘  ส่งเสริม สนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงานการศึกษาของฝุายบริหารและคณะครูเพื่อเพ่ิมพูนความรู้

และประสบการณ์แก่บุคลากรทุกฝุายของโรงเรียน 
๓.๙  บริหารงบประมาณโดยยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

 
 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) 
 
 
 
 
 

 

“ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นศาสนทายาทที่ดีในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพ้ืนที่สูง พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม” 

 

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

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

อัตลักษณ์ 
 
 
 

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

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
๓. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

“สุขภาพกายใจดี มีศีลธรรม น าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง” 
 

“ นุ่งห่มเป็นปริมณฑล ด ารงตนเป็นบรรพชิต จากชีวิตหลากหลายชาติพันธุ์ ” 
 

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

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

๑. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน      
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ส่วนที่ ๓ 
แผนงบประมาณและโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

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

ของสถานศึกษา 
แผนประมาณการงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ที่ แผนประมาณการงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัว 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

จ านวน/บาท หมายเหต ุ

๑ 
 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   24,000  
๑.๑ งานพัฒนาการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ    

๒ 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้   100,000   
๒.๑ กิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้นอกสถานที่    
๒.๒ กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์      
๒.๓ กิจกรรมแข่งขันทักษวิชาการ     

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   150,000  
๓.๑ งานร าลึกศรีสมเด็จ ๒๒ กันยาวันกตัญญูฯ     
๓.๒ งานส่งเสริมการนุ่งห่มเป็นปริมณฑล     
๓.๓ กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมประจ าปี     
๓.๔ กิจกรรมวันส าคัญ     
๓.๕ กิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา     
๓.๖ กิจกรรมปันน้ าใจสู่เด็กดอย (วันเด็กแห่งชาติ)    
๓.๗ กิจกรรมส่งเสริมด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพย์ติด    
๓.๘ กิจกรรมปฐมนิเทศการศึกษา      
๓.๙ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการศึกษา    
๓.๑๐ กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ตามรอยครูบาเตียวขึ้นดอยสุเทพ   

๔ 
 
 
 

โครงการสุขภาวะอนามัยผู้เรียน   3,626,640   
๔.๑ งานโภชนาการภัตตาหารเช้า-เพล  (๔๑๔ รูป๗๓๐๑๒)      
๔.๒ งานสุขภาพและอนามัยสถานศึกษา    

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการบริหารและการจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร   ๖,๒๒๓,๙๕๐   
๕.๑ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 40,000   
๕.๑.๑ งานด าเนินการคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา    
๕.๑.๒ งานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา    
๕.๑.๓ งานก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน    
๕.๒ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 220,000  
๕.๒.๑ งานด าเนินการกลุ่มงานวิชาการ      
๕.๒.๒ งานทะเบียน     
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๕.๒.๓ งานวัดผลและประเมินผล     
๕.๒.๔ งานแนะแนว     
๕.๒.๖ งานสื่อการเรียนการสอน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๓ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ๔,๕๑๓,๖๓๖   
๕.๓.๑ งบด าเนินงานบริหารบุคคล  ๑๐,๐๐๐   
๕.๓.๒ ค่าตอบแทนครู/เจ้าหน้าที่ จ านวน ๓๑ รูป/คน (333,36012)   4,000,๓๒๐   
๕.๓.๓ ค่าตอบแทนครูสอนภาษาบาลี  (๑ รูป๑๐,๐๐๐๑๒)  ๑๒๐,๐๐๐  
๕.๓.๔เงินค่าตอบแทนต าแหน่ง จ านวน ๗ รูป/คน (22,50012) ๒๗๐,๐๐๐  
๕.๓.๕ งานประกันสังคม  (ครูคฤหัสถ์/เจ้าหน้าที่ ๒๐ คน(9,443๑๒)  ๑๑๓,๓๑๖  
๕.๔ ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 15๐,๐๐๐   
๕.๔.๑ งานด าเนินการฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
๕.๔.๒ งานครูที่ปรึกษาชั้นเรียน    
๕.๔.๓ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
๕.๔.๔ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  ๕.๕ ฝ่ายงานบริหารงบประมาณและแผน ๑,300,314  
๕.๕.๑ งานด าเนินการฝ่ายงานบริหารงบประมาณและแผน  ๑๐,๐๐๐  
๕.๕.๒ งานพัฒนาองค์กรสถานศึกษา     
๕.๕.๓ งานสาธารณูปการ สาธารณูปโภค     
๕.๕.๔ งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์   ๑,๒๙๐,๓๑๔   
        -  พัสดุ ครุภัณฑ์ (อุปกรณ์ส านักงาน)    
        -  หนังสือเรียน    
        -  สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน      
        -  ไตรจีวร     
        -  ของใช้ส่วนตัวนักเรียน    

๖ 
 
 
 
 

โครงการเครือข่ายสายสัมพันธ์สถานศึกษา   200,000   
๖.๑ งานแนะแนวบรรพชาศึกษาต่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดศรีโสดา      
๖.๒ งานชุมชนสัมพันธ์      
๖.๓ งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา      
๖.๔ งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

๗ 
 
 
 

โครงการภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้   200,000   
๗.๑ งานอาคารสถานที่      

๘ 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   100,000  
๘.๑ งานส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
๘.๒ งานส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น     
๘.๓ งานกิจกรรมชุมนุม    

 ๘.๓ งานแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 
 
 
   

  
๙ โครงการนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   10,000  
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๙.๑ งานนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
๑๐ 

 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการ   15,000  
๑๐.๑ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     

๑๑ 
 
 
 

โครงการพัฒนาครูบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ   80,000  
๑๑.๑ งานจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
๑๑.๒ งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
๑๑.๓ งานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้     

๑๒ 
 
 

โครงการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   25,000  
๑๒.๑ งานประกันคุณภาพการศึกษา     
๑๒.๒ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     

รวมรายจ่าย ๑๐,๗๕๔,๕๙๐  
รวมรายรับ ๑๐,529,249  

ขาดดุล 226,341  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๒๐ 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ชื่อโครงการ : “ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O - NET )” 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๑  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ ๑.๑  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ :  ๑. ภาษาต่างประเทศ  ๒. ภาษาไทย ๓. คณิตศาสตร์  ๔. วิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยี  ๕. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ลักษณะโครงการ :      ใหม่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ :   กลุ่มงานวิชาการ  
              
 
๑. หลักการและเหตุผล 

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ช่วงชั้นที่ ๓ และ ช่วงชั้นที่ ๔ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พบว่าในภาพรวมผลคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า ( 
ผลพัฒนาการ ) ของช่วงชั้นที่ ๓ ( มัธยมศึกษาปีที่ ๓ )  ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระมีความก้าวหน้าลดลง
มากที่สุด คือ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ( -๐.๗๙ ) รองลงมา คือ  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ( -๐.๖๔ )  
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีความก้าวหน้าเพิ่มข้ึน ( +๒.๑๔ ) และกลุ่มสาระภาษาไทย มีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้น ( 
+๑.๖๑ )   

ส่วนของช่วงชั้นที่ ๔  ( มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ) ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระมีความก้าวหน้าลดลงมาก
ที่สุด คือ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ( -๑.๗๑ ) รองลงมา คือ  กลุ่มสาระภาษาไทย ( -๐.๖๖ )  กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  ( -๐.๒๓ ) และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้น     ( +
๑.๓๙ )  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความก้าวหน้าเพิ่มข้ึน ( +๐.๐๓ ) 

ดังนั้น ทางกลุ่มงานวิชาการ จึงจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET ) ช่วงชั้นที่ ๓ และ ช่วงชั้นที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้
สูงขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O - 
NET ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒.๒ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O - NET ) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ให้สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
๓. เป้าหมาย  

๓.๑ เชิงปริมาณ  
๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ช่วงชั้นที่ ๓ ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ )           จ านวน ๗๑ 

รูป และชั้นช่วงชั้นที่ ๔ ( มัธยมศึกษาปีที่ ๖ )  จ านวน ๓๖ รูป รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๐๗ รูป   เข้าร่วมการอบรม
เข้มเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O - NET ) ” ทุกรูป 
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๓.๒ เชิงคุณภาพ  
๓.๒.๑ ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O - NET ) ของโรงเรียนสมเด็จ

พระพุทธชินวงศ ์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ิมข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓.๓ เชิงพัฒนาการ ( ผลคะแนน )  
๓.๓.๑ ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O - NET ) ของโรงเรียนสมเด็จ

พระพุทธชินวงศ ์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ช่วงชั้นที่ ๓  ( มัธยมศึกษาปีที ่๓ ) ทุกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมขึ้น 
๐.๕๐ – ๑.๐๐ ขึ้นไป 

๓.๓.๒ ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O - NET ) ของโรงเรียนสมเด็จ
พระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชั้นช่วงชั้นที่ ๔ ( มัธยมศึกษาปีที่ ๖ )  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
เพ่ิมข้ึน ๐.๕๐ – ๑.๐๐ ขึ้นไป  
 
๔. สถานที่ด าเนินการ            
  โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง        จังหวัด
เชียงใหม่ 
 
๕. วิธีด าเนินการ และข้ันตอนด าเนินการ  

 ๕.๑ ตารางวิธีด าเนินการ และข้ันตอนด าเนินการ  
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอน
การด าเนินการโครงการ, จัดท าข้อมูล
นักเรียน , การวัดผล / ประเมินผล , เชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ 

๓ – ๖ พ.ย. ๖๓ ๒,๐๐๐.- ผู้อ านวยการโรงเรียน , 
กลุ่มงานวิชาการ 

๒. วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย แนวทางการ
การพัฒนา การจัดการเรียนการสอน    
O-NET ที่ผ่านมา 

๙ - ๑๒ พ.ย. ๖๓ - หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ / ครูผู้สอน

ประจ าวิชา 
๓.  ก าหนดเปู าหมาย วิ ธี การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET ) 

๑๖ - ๒๐ พ.ย. ๖๓ - หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ / ครูผู้สอน

ประจ าวิชา 
๔. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  เ พ่ือ
พัฒน าผ ลสั ม ฤ ทธิ์ ก า รท ดส อบ ทา ง
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ช า ติ ขั้ น พ้ื น ฐ า น              
( O - NET ) 

ตลอดภาคเรียน /   
ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 

- หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ / ครูผู้สอน

ประจ าวิชา 

๕. บันทึกความก้ าวหน้ า  และความ
เปลี่ยนแปลง 

ตลอดภาคเรียน /   
ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 

- หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ / ครูผู้สอน

ประจ าวิชา 
๖. จัดการ อบรมเข้มเพ่ือยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษา

๘ – ๑๒ มี.ค. ๖๔ ๑๒,๐๐๐.- หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ / ครูผู้สอน
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ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET ) ช่วงชั้น
ที่ ๓ ( มัธยมศึกษาปีที ่๓ ) 

ประจ าวิชา 

๗. จัดการ อบรมเข้มเพ่ือยกระดับผล 
สัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET ) ช่วงชั้น
ที่ ๖ ( มัธยมศึกษาปีที ่๖ ) 

๒๒ – ๒๖ มี.ค. ๖๔ ๑๕,๐๐๐.- หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ / ครูผู้สอน

ประจ าวิชา 

๘. สรุปผล / เขียนรายงานผลการด าเนิน
โครงการ / เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 

๒๖ – ๓๐ เม.ย.๖๔ - หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ / ครูผู้สอน

ประจ าวิชา 
๙. นิเทศติดตาม และประเมินโครงการ ตลอดภาคเรียน    

ที่ ๒ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

- ผู้อ านวยการโรงเรียน 

๑๐. สรุปผล / จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

๓ – ๗ พ.ค.๖๔ ๑,๐๐๐.- กลุ่มงานวิชาการและ /
หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
 

๖. งบประมาณ  
๖.๑ งบประมาณ จ านวน  ๓๐,๐๐๐.-  บาท ( สามหม่ืนบาทถ้วน ) 

๖.๑.๑ รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/บาท 

๑.  ค่าเอกสารประกอบการอบรม    
     เอกสารสรุปรายวิชา + แนวข้อสอบ 

 ๕,๐๐๐.- 

๒.  ค่าน้ าปานะถวายผู้ เข้าอบรม  ช่วงชั้นที่  ๓             
( มัธยมศึกษาปีที ่๓ ) 

๕ วัน ๕,๐๐๐.- 

๓.  ค่าน้ าปานะถวายผู้เข้าอบรม ชั้นช่วงชั้นที่ ๔          
( มัธยมศึกษาปีที ่๖ )   

๕ วัน ๕,๐๐๐.- 

๔.  ค่าด าเนินการตลอดโครงการ   ๔,๐๐๐.- 

๕.  ค่าพระวิทยากรอบรม  ๑๐,๐๐๐.- 

๖.  สรุปโครงการ และอ่ืน ๆ  ๑,๐๐๐.- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.- ( สามหม่ืนบาทถ้วน ) 

 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๒๓ 
 

๗. ระยะเวลาในการอบรม     
o รอบแรก ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๕ วัน 
o รอบแรก ระหว่างวันที่ ๒๒ –๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๕ วัน 

 
๘. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๘.๑ วิทยากร ( ศึกษานิเทศก์ / วิทยากรประจ าวิชา ) ๕ รูป / คน 
 ๘.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระ / ครูผู้สอนประจ าวิชา  
 
๙. ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    
( O - NET ) ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๓  

การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O - NET ) 

ผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน ( O - NET ) 

๒. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ส ารวจ / สอบถามความพึงพอใจ 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

๓. ความพึงพอใจของคณะครูและ
ผู้บริหาร 

สังเกต การจัดการเรียนรู้ และการ
ด าเนินโครงการ 

แบบสังเกต,แบบประเมินโครงการ 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑๐.๑ นักเรียนมีความพร้อม ในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน             ( O - 
NET ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ๑๐.๒ นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O - NET ) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึน 

๑๐.๓ ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O - NET ) ของโรงเรียนสมเด็จพระ
พุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                          (                                      )   
                                
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               (                                       ) 
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ความเห็นของผู้วิเคราะห์โครงการ 
            
             
             

ลงชื่อ     ผู้วิเคราะห์โครงการ 
                                        (                                      ) 
                                   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
                                            

ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (                                      ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
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ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ชื่อโครงการ : “อบรมเข้มเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา( B-NET )” 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๑  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ ๑.๑  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ :  ภาษาต่างประเทศ และสังคมศาสนาและวัฒนาธรรม 
ลักษณะโครงการ :     ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ :   กลุ่มงานวิชาการ  
              
 
๑. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาพระปริยัติธรรมนั้น ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของพระภิกษุ สามเณร ในบวรพระพุทธศาสนา          
ซึ่งปัจจุบันนี้ ความรู้ด้านหลักธรรมและภาษาบาลีของพระภิกษุ - สามเณร น้อยลงมาก และในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) หรือ สทศ.  ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านพระพุทธศาสนา ( Buddhism National Educational Test : B-NET ) ให้กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ( มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ) และมัธยมศึกษาตอนปลาย ( มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ) ที่ศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๔ และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผลปรากฏว่า ในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ถึงครึ่ง โดยเฉพาะวิชาภาษาบาลี คะแนนเฉลี่ยค่อนข้างจะต่ ากว่า
เกณฑ ์

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้มีรายงานผลการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน    ด้าน
พระพุทธศาสนา ( B-NET ) โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม จังหวัดเชียงใหม่ ” ของพระมหาสิทธัตถ์  มหาวีโร, ๒๕๕๘.  
โดยสรุปผลการวิจัยได้ระบุแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนไว้อย่างน่าสนใจ จึงเป็นสาเหตุให้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
เพ่ือเป็นการต่อยอดงานวิจัย ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านพระพุทธศาสนา ทั้งเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของรายวิชาภาษาบาลี , พุทธประวัติ , ธรรม , และวินัย ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อีกด้วย  

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา ( Buddhism National Educational 
Test : B-NET ) ช่วงชั้นที่ ๓ และ ช่วงชั้นที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ พบว่าในภาพรวมผลคะแนน
เฉลี่ยความก้าวหน้า ( ผลพัฒนาการ ) ของช่วงชั้นที่ ๓ ( มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ) วิชาภาษาบาลี มีความก้าวหน้าลดลง 
( -๒.๖๕ ) วิชาธรรม มีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้นมาก ( +๔.๙๕ ) วิชาพุทธประวัติ          มีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้น ( +
๒.๗๖ ) วิชาวินัย มีความก้าวหน้าเพิ่มข้ึน ( +๒.๐๙ )  ส่วนของช่วงชั้นที่ ๔          ( มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ) วิชาภาษา
บาลี มีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้น ( +๓.๕๔ ) วิชาธรรม มีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้น    ( +๒.๐๓ ) วิชาพุทธประวัติ มี
ความก้าวหน้าเพิ่มข้ึนมาก ( +๕.๔๖ ) วิชาวินัย มีความก้าวหน้าลดลง (-๒.๖๕ ) 

ดังนั้น ทางกลุ่มงานวิชาการ จึงจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา ( Buddhism National Educational Test : B-NET ) 
ช่วงชั้นที่ ๓ และ ช่วงชั้นที่ ๔  ให้สูงขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   ด้าน

พระพุทธศาสนา ( Buddhism National Educational Test : B-NET ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒.๒ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา ( B-NET ) 

๓. เป้าหมาย  
  ๓.๑ เชิงปริมาณ  

๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ช่วงชั้นที่ ๓ ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ )   จ านวน ๗๑ รูป 
และชั้นช่วงชั้นที่ ๔ ( มัธยมศึกษาปีที ่๖ )  จ านวน ๓๓ รูป รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๐๗ รูป เข้าร่วมการอบรมเข้มเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา( B-NET )” ทุกรูป 

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
๓.๒.๑ ๘๐ % หรือ ๘๕ รูป ของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ) และ ชั้นช่วงชั้นที่ ๔    ( 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ) โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สามารถผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้าน
พระพุทธศาสนา ( Buddhism National Educational Test : B-NET ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในแต่ละวิชา 

๓.๒.๒ ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา ( Buddhism 
National Educational Test : B-NET ) ในแต่ละวิชา ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เพ่ิมข้ึน  

๓.๓ เชิงพัฒนาการ ( ผลคะแนน )  
๓.๓.๑ ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา ( Buddhism 

National Educational Test : B-NET ) ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ( มัธยมศึกษาปีที ่๓ ) ทุกรายวิชา เพิ่มขึ้น ๑.๐๐ - ๓.๐๐ ขึ้นไป 

๓.๓.๒ ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา ( Buddhism 
National Educational Test : B-NET ) ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ( มัธยมศึกษาปีที ่๖ ) เพ่ิมข้ึน ๓.๐๐ - ๕.๐๐ ขึ้นไป  
 
๔. สถานที่ด าเนินการ            
  โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๕. วิธีด าเนินการ และข้ันตอนด าเนินการ  

 ๕.๑ ตารางวิธีด าเนินการ และข้ันตอนด าเนินการ  
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอน
การด าเนินการโครงการ, จัดท าข้อมูล
นักเรียน , การวัดผล / ประเมินผล , เชิญ
พระวิทยากรมาให้ความรู้ 

๓ – ๖ พ.ย. ๖๓ - ผู้อ านวยการโรงเรียน , 
พม.ประกฤษฎิ์ มหาวีโร 

๒. วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย การจัดการ
เรียนการสอน B-NET ที่ผ่านมา 

๙ - ๑๒ พ.ย. ๖๓ - ครูผู้สอนประจ าวิชา 

๓. ก าหนดเปูาหมาย วิธีการพัฒนา ๑๖ - ๒๐ พ.ย. ๖๓ - ครูผู้สอนประจ าวิชา 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของวิชา B-NET  
๔. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  เ พ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของวิชา 
B-NET 

ตลอดภาคเรียน    
ที่ ๒ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

- ครูผู้สอนประจ าวิชา 

๕. บันทึกความก้าวหน้า และความ
เปลี่ยนแปลง 

ตลอดภาคเรียน    
ที่ ๒ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

- ครูผู้สอนประจ าวิชา 

๖. จัดการ อบรมเข้มเพ่ือยกระดับ 
สัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติ ด้าน
พระพุทธศาสนา( B-NET )” 

๒๒ – ๒๖ ก.พ. ๖๔ ๒๐,๐๐๐.- พม.ประกฤษฎิ์ มหาวีโร 
และคณะท างาน 

๗. สรุปผล / เขียนรายงานผลการด าเนิน
โครงการ / เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 

๕ – ๙ เม.ย.๖๔ - พม.ประกฤษฎิ์ มหาวีโร 
และคณะท างาน 

๘. นิเทศติดตาม และประเมินโครงการ ตลอดภาคเรียน    
ที่ ๒ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

- ผู้อ านวยการโรงเรียน 

๙. สรุปผล / จัดท ารายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

๑๒ – ๑๖ เม.ย.๖๔ - พม.ประกฤษฎิ์ มหาวีโร 
และคณะท างาน 

 
๕.๒ วิธีด าเนินการ และข้ันตอนด าเนินโครงการ 

๕.๒.๑ ขั้นเตรียมการ  
๕.๒.๑.๑ ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัย 
๕.๒.๑.๒ เสนอขออนุมัติด าเนินการต่อผู้บริหาร 
๕.๒.๑.๒ จัดท าสื่อและเอกสารสรุป ประกอบการบรรยาย 

๕.๒.๒ กิจกรรม  
๕.๒.๒.๑ นักเรียนเข้ารับการอบรมเข้ม 
๕.๒.๒.๒ นักเรียนรับฟังบรรยายสรุป จากพระวิทยากร 
๕.๒.๒.๓ ครผูู้สอนสรุปสาระส าคัญท่ีคาดว่าจะออกข้อสอบ ให้นักเรียน  
๕.๒.๒.๔ นักเรียนฝึกท าแบบทดสอบความรู้ เสมือนสอบจริงและข้อสอบย้อนหลัง ของ สทศ. 

 
๕.๒.๓ ขั้นด าเนินการ                                                         

๕.๒.๓.๑ น านักเรียนเข้ารับการอบรม ทุกรูป 
๕.๒.๓.๒ แจกเอกสารสรุป เอกสารประกอบการบรรยาย 
๕.๒.๓.๓ บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนตามตารางที่ได้ก าหนดไว้ 
๕.๒.๓.๕ เริ่มด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๓ – ๓๐ เม.ย.  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๕.๒.๔ ขั้นสรุป ประเมิน และรายงาน 
๕.๒.๔.๑ ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการ 
๕.๒.๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน  และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหาร 
๕.๒.๔.๓ รวบรวมข้อมูล ท าการประเมินและวิเคราะห์ เพ่ือประกอบการวางแผนการด าเนินการ 

ครั้งต่อไป      
 
๖. งบประมาณ  

๖.๑ งบประมาณ จ านวน  ๒๐,๐๐๐.-  บาท ( สองหม่ืนบาทถ้วน ) 

๖.๑.๑ รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/บาท 

๗.  ค่าเอกสารประกอบการอบรม    
     เอกสารสรุปรายวิชาวิชาภาษาบาลี  

- แนวข้อสอบ 
- รายวิชาวชิาภาษาบาลี  

           - วิชา ธรรม พุทธประวัติ วินัย 
 -  แบบสอบถาม , แบบประเมิน 

 ๓,๐๐๐.- 

๘.  ค่าน้ าปานะถวายผู้เข้าอบรม ๕ วัน  ๑๐,๐๐๐.- 

๙.  ค่าอุปกรณ์  
     - ค่าซองใส่เอกสาร  
     - ปากกาเน้นข้อความ  

 ๑,๕๐๐.- 

๑๐.  ค่าพระวิทยากรอบรม  ๕,๐๐๐.- 

๑๑.  สรุปโครงการ และอ่ืน ๆ  ๕๐๐.- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.- ( สองหม่ืนบาทถ้วน ) 

 
๗. ระยะเวลาในการอบรม     

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวน ๕ วัน 
 
๘. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๘.๑ วิทยากร ( ศึกษานิเทศก์ / พระวิทยากรประจ าวิชา ) ๔ รูป 
 ๘.๒ ครูผู้สอนประจ าวิชา  
 
  
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๒๙ 
 

๙. ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ

ระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา   
( B-NET ) ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๓  

การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา   

( B-NET ) 

ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้าน

พระพุทธศาสนา  ( B-NET )                         

๒. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ส ารวจ / สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
๓. ความพึงพอใจของคณะครูและ

ผู้บริหาร 
สังเกต การจัดการเรียนรู้ และการ

ด าเนินโครงการ 
แบบสังเกต,แบบประเมินโครงการ 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  ๑๐.๑  นักเรียนมีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้ านพระพุทธศาสนา                           
( Buddhism National Educational Test : B-NET ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ๑๐.๒ นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้ านพระพุทธศาสนา                           
( Buddhism National Educational Test : B-NET ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ิมข้ึน 

๑๐.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา ( B-NET ) ของโรงเรียนสมเด็จ        
พระพุทธชินวงศ ์ทุกวิชาเพ่ิมข้ึน  
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                          (                                      )   
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               (                                       ) 

 
ความเห็นของผู้วิเคราะห์โครงการ 
            
             
             

ลงชื่อ     ผู้วิเคราะห์โครงการ 
                                        (                                      ) 
                                   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
                                            

ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (                                      ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
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๑. ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๒. ชื่อกิจกรรม  ๑. สร้างขวัญ กาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
  ๒. พัฒนาครูด้านวิชาการ  

 ๓. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
  ๔. ศึกษาดูงาน  
  ๕. จ้างวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษ 
๓. ระยะเวลาดาเนิน/โครงการ   มี.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔  

๔. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ พระอนุชิต อธิปญฺโญ  

๕. หลักการ  
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาการศึกษา  เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริม
สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาประสงค์ของสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีการแสวงหาความรู้และเทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษาต้องมีการเตรียม
ความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  
 โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการ
สร้างขวัญ กาลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และหน่วยงานสืบต่อไป  

 ๖. วัตถุประสงค์โครงการ   
 ๖.๑ เพ่ือสร้างขวัญกาลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร   
 ๖.๒ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูใน
โรงเรียน  
 ๖.๓ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม   
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ   
 ๖.๔ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนาและศึกษาดู
งาน มาใช้เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
 ๖.๕ เพ่ือน าวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษมาปฏิบัติงานสอนเฉพาะด้าน 

๗. เป้าหมาย  

 ๗.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  (๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๘๐ มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับดี
ขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
  (๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๗๐ มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น  
  (๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๘๐ ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและ  
ศึกษาดูงาน อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี  
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 ๗.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  (๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับ  
ดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
 (๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
 (๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี 

๘. วิธีการดาเนินงาน (PDCA) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ Plan  

    -ประชุมวางแผนการดาเนินงาน ขออนุมัติโครงการและ
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ  
   -จัดหาทรัพยากรในการดาเนินงาน  

 
มี.ค. ๖๓  
 
พ.ค. ๖๓  

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 

๒ Do   
    - ด าเนินกิจกรรมในโครงการ   
กิจกรรมที่ ๑ สร้างขวัญ กาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ   
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาครูด้านวิชาการ   
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   
กิจกรรมที่ ๔ ศึกษาดูงาน   
กิจกรรมที่ ๕ จ้างวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษ   

 
 
พ.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔  
พ.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔ 
พ.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔  
ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔  
พ.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔  

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

  
 

๓ Check   - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน    
มี.ค.๖๔   

 
กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
๔ Action  - ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน  มี.ค.๖๔  พระอนุชิต 

อธิปญฺโญ  
 
๙. งบประมาณ  
 ๙.๑ งบประมาณจานวน …………………………….. บาท จากแหล่งงบประมาณ ดังนี้  
  ()  เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน   จ านวน ………………… บาท  
  () เงินอ่ืนๆ      จ านวน ………………… บาท 
 ๙.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ : สร้างขวัญ กาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
กิจกรรมที่ ๒ : พัฒนาครูด้านวิชาการ  
กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมที่ ๔ : ศึกษาดูงาน  
กิจกรรมที่ ๕ : จ้างวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษ  
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๑๐. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 
๙๐ มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ในระดับดีขึ้นไปและมีความสามัคคี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

ร้อยละ ๘๐ 
 

๑. สอบถามความพึง
พอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม  
 

๑. แบบสอบถามความ 
พึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 
๗๐  มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น  

ร้อยละ ๗๐ ๒. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

๒. แบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน  

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 
๘๐ ได้เข้ารับการ อบรม สัมมนาและศึกษา
ดูงาน อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี   

ร้อยละ ๘๐ ๓. ส ารวจการเข้ารับ
การอบรม สัมมนา 
ศึกษาดู งาน  

๓. แบบส ารวจการเข้า
รับการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน   

 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 ๑๐.๑ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกาลังใจที่ดี มีความรัก สามัคคี มีความสัมพันธ์อัน ดี
ต่อกัน  
 ๑๐.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ  ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในโรงเรียน  
 ๑๐.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ  
 ๑๐.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน มา
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
 ๑๐.๕ โรงเรียนมีผลงานและมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน  
 ๑๐.๖ โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในด้านการจัดการศึกษา 

 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                                          (                                      )   
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               (                                       ) 

 
ความเห็นของผู้วิเคราะห์โครงการ 
             

ลงชื่อ     ผู้วิเคราะห์โครงการ 
                                        (                                      ) 
                                   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
                                            

ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (                                      ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๓๓ 
 

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรมท่ี ๑ 
 
ชื่อกิจกรรม  สร้างขวัญ กาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือสร้างขวัญกาลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร  
  ๒. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครู
ในโรงเรียน  
กลุ่มเป้าหมาย  
  ครูและบุคลากรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  
 
ขั้นตอนการดาเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ วางแผนการด าเนินงาน  

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
มี.ค. ๖๓  
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

๒ ด าเนินการตามแผนที่วางไว้  พ.ค. ๖๓ - มี.ค. 
๖๔  

 

๓ ประเมินผลการด าเนินงาน  มี.ค. ๖๔  
๔ น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป  มี.ค. ๖๔   

งบประมาณ จ านวน    บาท 
 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ ๘๐ มีขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ ในระดับดีข้ึนไป 
และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน  

สอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม  
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้
ร่วมกิจกรรม  
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกาลังใจที่ดี มีความรัก สามัคคี มีความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน  
 ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในโรงเรียน 
 

(ลงชื่อ)     ผู้รับผิดชอบ 
                                                (พระอนุชิต อธิปญฺโญ) 
                                                        ครผูู้สอน 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๓๔ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
กิจกรรมที่ ๑ : สร้างขวัญ กาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ  

  
ที ่ รายการ  จ านวน

หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จ านวนเงินที่ใช้ (บาท)  รวม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ ภาคเรียน  

ที่ ๑  
ภาคเรียน  

ที่ ๒ 
๑ ค่าช่อดอกไม         
๒ ค่าของที่ระลึก/ 

ของขวัญ  
      

๓ ค่าเกียรติบัตรพร้อม 
กรอบ  

      

๔ ค่าอาหารจัดงานเลี้ยง
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ 

      

รวม (                                             )     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๓๕ 
 

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรมท่ี ๒  
 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาครูด้านวิชาการ    
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์    
  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ    
กลุ่มเป้าหมาย    
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์   
 
ขั้นตอนการดาเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ วางแผนการด าเนินงาน  

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
มี.ค. ๖๓  
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

๒ ด าเนินการตามแผนที่วางไว้  พ.ค. ๖๓ - มี.ค. 
๖๔  

 

๓ ประเมินผลการด าเนินงาน  มี.ค. ๖๔  
๔ น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป  มี.ค. ๖๔   

 
งบประมาณ จ านวน    บาท 
 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ ๘๐ ได้เข้ารับการอบรม 
พัฒนาทางวิชาการ  

ส ารวจการเข้ารับการอบรม  
 

แบบส ารวจการเข้ารับการอบรม  
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ 
 

 
(ลงชื่อ)      ผู้รับผิดชอบ 

                                             (นางสาวศิริพร ร่มต้นนุ่น) 
                                                       ครผูู้สอน 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๓๖ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๒ : พัฒนาครูด้านวิชาการ 

  

ที ่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท)  
รวม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ ภาคเรียน  

ที่ ๑  
ภาคเรียน  

ที่ ๒ 
๑ ค่าเอกสารประกอบ  

การสัมมนา  
      

๒ ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง (๒ วัน)  

      

๓ ค่าตอบแทนวิทยากร        
๔ ค่าของที่ระลึก        

รวม (                                          )     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๓๗ 
 

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรมท่ี ๓ 
 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม  
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
กลุ่มเป้าหมาย  
  ครูและบุคลากร โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 
ขั้นตอนการดาเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ วางแผนการด าเนินงาน  

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
มี.ค. ๖๓  
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

๒ ด าเนินการตามแผนที่วางไว้  พ.ค. ๖๓ - มี.ค. 
๖๔  

 

๓ ประเมินผลการด าเนินงาน  มี.ค. ๖๔  
๔ น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป  มี.ค. ๖๔   

 
งบประมาณ จ านวน     บาท 
 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ ๘๐ ได้เข้ารับการอบรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ส ารวจการเข้ารับการอบรม  
 

แบบส ารวจการเข้ารับการอบรม  
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

 
(ลงชื่อ)      ผู้รับผิดชอบ 

                                               (พระสุชาติ สุชาตธมฺโม) 
                                                        ครผูู้สอน 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๓๘ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

  
ที ่ รายการ  จ านวน

หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จ านวนเงินที่ใช้ (บาท)  รวม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ ภาคเรียน  

ที่ ๑  
ภาคเรียน  

ที่ ๒ 
๑ ค่าเอกสารประกอบ  

การสัมมนา  
      

๒ ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง (๑ วัน)  

      

๓ ค่าตอบแทนวิทยากร        
๔ ค่าของที่ระลึก        

รวม (                                               )     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๓๙ 
 

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรมท่ี ๔ 
 
ชื่อกิจกรรม  ศึกษาดูงาน  
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงาน มาใช้เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
กลุ่มเป้าหมาย  
  ครูและบุคลากรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 
ขั้นตอนการดาเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ วางแผนการด าเนินงาน  

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
มี.ค. ๖๓  
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

๒ ด าเนินการตามแผนที่วางไว้  พ.ค. ๖๓ - มี.ค. 
๖๔  

 

๓ ประเมินผลการด าเนินงาน  มี.ค. ๖๔  
๔ น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป  มี.ค. ๖๔   

 
งบประมาณ จ านวน   บาท 
 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ ๘๐ ได้เข้ารับการอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงาน อย่างน้อย 
๒๐ ชั่วโมงต่อปี  

ส ารวจการเข้ารับการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน  
 

แบบส ารวจการเข้ารับการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน  
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน มา
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 
 (ลงชื่อ)     ผู้รับผิดชอบ 

                                             (นายบุญเลิศ ตระกูลรุ่งอ าไพ) 
                                                        ครผูู้สอน 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๔๐ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
กิจกรรมที่ ๔ : ศึกษาดูงาน 

  
ที ่ รายการ  จ านวน

หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จ านวนเงินที่ใช้ (บาท)  รวม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ ภาคเรียน  

ที่ ๑  
ภาคเรียน  

ที่ ๒ 
๑ ค่าพาหนะ (๓ วัน)        
๒ ค่าของที่ระลึก        
๓ ค่าท่ีพัก (๒ คืน)        
๔ ค่าอาหาร        
รวม (                                                  )     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๔๑ 
 

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรมท่ี ๕ 
 
ชื่อกิจกรรม  จ้างวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษ   
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์   
  เพ่ือนาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษมาปฏิบัติงานสอนเฉพาะด้าน   
กลุ่มเป้าหมาย   
  วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน ๑ คน/ท่าน  
ขั้นตอนการดาเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA)  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ วางแผนการด าเนินงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
มี.ค. ๖๓  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒ ด าเนินการตามแผนที่วางไว้  พ.ค. ๖๓ - มี.ค. 
๖๔  

 

๓ ประเมินผลการด าเนินงาน  มี.ค. ๖๔  
๔ น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป  มี.ค. ๖๔   

 
งบประมาณ จ านวน   บาท 
 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธ
ชินวงศ์ ร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจต่อการสอนของวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ในระดับมาก
ขึ้นไป  

ส ารวจความพึงพอใจต่อการสอน
ของวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
พิเศษ  
 

แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการ
สอนของวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญพิเศษ  
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ  
 ๒. โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษมาปฏิบัติงานสอนเฉพาะด้าน 
 

 
(ลงชื่อ)     ผู้รับผิดชอบ 

                                              (นายวงศพัทธ์ สกุลนิติ) 
                                              นักวิชาการศาสนศึกษา 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๔๒ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
กิจกรรมที่ ๕ : จ้างวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษ 

  
ที ่ รายการ  จ านวน

หน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จ านวนเงินที่ใช้ (บาท)  รวม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ ภาคเรียน  

ที่ ๑  
ภาคเรียน  

ที่ ๒ 
๑ ค่าจ้างวิทยากร

เชี่ยวชาญพิเศษ 
      

รวม (                                                  )     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๔๓ 
 

๒. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) :   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๑ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑,๒ ,๓ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นสถาบันที่ส าคัญอีกสถาบันหนึ่งของสังคม รองลงมาจากสถาบันครอบครัว ในการเสริมสร้าง
และพัฒนาเยาวชนของชาติ เพ่ือบรรลุเปูาหมายดังกล่าว โรงเรียนจึงมีนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
ระบบครอบครัวหรือวัดที่พ านักอาศัยอยู่ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น ๖ ระดับ มีครูและครูที่ปรึกษาท าหน้าที่ปลูกฝัง
และเสริมสร้างพัฒนานักเรียนในทุกๆ ด้านดูแลทุกข์สุขและช่วยเหลือแนะแนวในการแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน
ร่วมกับผู้ปกครองและท าหน้าที่เสมือนบิดา มารดาคนที่ ๒ ของนักเรียน โรงเรียนได้จัดเวลาให้ครูที่ปรึกษาและ
นักเรียนมาพบกันสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และทุกเช้าหลักข้ึนท าวัตรเช้า 

 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาต่างๆ สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างครูที่ปรึกษา
กับนักเรียนและเสริมสร้างพัฒนาการด้านอุปนิสัยและบุคลิกภาพที่ดีงามแก่นักเรียน  
 ๒.๒ เพ่ืออบรมดูแลและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและประพฤติ ห่างไกลยาเสพ
ติด  
 ๒.๓ เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน บันทึกไว้ในระเบียนสะสมประจ าตัวนักเรียนเพ่ือประโยชน์
ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๒.๔ เพ่ือแจ้งข่าวสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 
 
๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 
 นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จ านวน ๔๒๓ รูป 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ๓.๒.๑ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓.๒.๒ ครูได้พบปะปรึกษาหารือกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด และผู้ปกครองได้เข้าใจในเรื่องระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมากยิ่งขึ้น 

 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวางแผน 
๒. งานพัฒนาระดับชั้น 
๓. งานเสริมสร้างระเบียบวินัย 
๔. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาตัวเองให้

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๔๖,๐๐๐  ฝุายบริหาร
ทั่วไป 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๔๔ 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
แข็งแรงสม่ าเสมอ 
๕. การดูแลบริเวณโรงเรียนของแต่ละระดับชั้นที่
รับผิดชอบ 
๖. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๗. การออกเยี่ยมบ้าน/วัด ของนักเรียน 
๘. จัดประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น 
๙. ระเบียนสะสม 
๑๐. จัดท าฟอร์มและแบบคู่มือการปฏิบัติงานของงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒– ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๑๔๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
๗.๑ กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป 
๗.๒ ครูที่ปรึกษา 
๗.๓ ครูทุกรูป/คน 
๗.๔ นักเรียนทุกรูป/คน 
๗.๕ ผู้ปกครองนักเรียน 
๗.๖ คณะกรรมการนักเรียน 

 
๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ/ผลผลิต 
   ๑. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือและ
พัฒนาการด้านคุณธรรมจริยธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพบริ เวณโรงเรียน
สะอาด สวยงาม 
   ๒ .  ครู ได้ พบปะปรึ กษาหารื อกั บ
ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและผู้ปกครองใน
เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาก
ยิ่งขึ้น 
เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ 
   ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๕๖ ได้รับการ

 
รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 

 
๔๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒๓ 

 
๔๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐๐ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๔๕ 
 

ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 
   ๓. สามารถพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ส่งเสริมค าแนะน าช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาต่างๆ สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างครูที่ปรึกษา
กับนักเรียนและเสริมสร้างพัฒนาการด้านอุปนิสัยและบุคลิกภาพที่ดีงามแก่นักเรียนได้ 
 ๙.๒ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและประพฤติ ห่างไกลยาเสพติด  
 ๙.๓ ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน บันทึกไว้ในระเบียนสะสมประจ าตัวนักเรียนเพ่ือประโยชน์ต่อ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๔๖ 
 

๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสถานศึกษา 
ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) :  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :   กลยุทธ์ที่ ๑ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๑,๒,๓   
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่เป็นผลมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้วิถีชีวิต
ของเด็กวัยเรียนและเยาวชนเปลี่ยนไปอย่างมากมาย  ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนบางกลุ่มที่ได้รับ
อิทธิพลของแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมจากการที่ค่านิยมและวัฒนธรรมตามกระแสสังคมตะวันตกน าไปสู่ปัญหาต่างๆ 
จากตัวเด็กเอง  ครอบครัว  สังคมแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน  จึงมีความจ าเป็นต้องให้ความส าคัญใน
การสร้างคุณภาพทางด้านการศึกษาและสุขภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมชีวิตที่ดี  
บรรลุตามความมุ่งหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖ ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ ภูมิปัญญา ความรู้และคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข” ซึ่งการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ของชุมชน จึงเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่ง
ของความร่วมมือจากทุกฝุายที่เก่ียวข้องนับตั้งแต่ครอบครัวของนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน ชุมชน และองค์กรใน
ท้องถิ่นที่จะร่วมกันพัฒนาประสานประโยชน์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากร ในโรงเรียน 
ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว ชุมชน ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพกาย จิต และความเป็นอยู่ที่ดีถูกสุขลักษณะ 

และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เน้น
นโยบายด้านสุขภาพอนามัยไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้นักเรียนเติบโตสมวัยโดยได้ระบุในนโยบายข้อ ๕ 
การพัฒนาสุขภาพและอนามัยให้ด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน  ให้ความรู้ด้าน
การปูองกันโรคและโรคติดต่อต่างๆ ตลอดจนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์  โดยการเน้น
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดเพ่ือปูองกันสารเสพติดและโรคเอดส์ รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการเฝูาระวังการ
เจริญเติบโตสมวัยของนักเรียนและการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอที่เหมาะสมกับสมณสารูป 
 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับองค์กรต่างๆ ในชุมชน 
 ๒.๒ เพ่ือให้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สร้างเจตคติและฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะน าไปสู่พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง 
  
๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 
 ๓.๑.๑ ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพที่
ถูกต้อง 
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 ๓.๑.๒ ปัญหาสุขภาพได้รับการแก้ไข 
 ๓.๑.๓ โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ 
 ๓.๑.๔ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะด้านสุขภาพ จนเกิดเป็นสุขนิสัยที่ติดตัวและเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมต่อไป 
 ๓.๑.๕ นักเรียน บุคลากร ในโรงเรียนและชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 ๓.๑.๖ นักเรียนได้รับการดูแลเฝูาระวังการเจริญเติบโตให้สมวัย 

๓.๑.๗ นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่สมบูรณ์แข็งแรง 
๓.๑.๘ นักเรียนดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บปุวยเล็กๆ น้อยๆ และท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
๓.๑.๙ นักเรียนปูองกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อและอุบัติเหตุต่างๆ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
 ๓.๒.๑ โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม 
 ๓.๒.๒ ระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ  เอ้ือต่อสุขภาพและการเรียนรู้ที่ดี 

๓.๒.๓ นักเรียนและครู บุคลากรในโรงเรียน มีสุขลักษณะและพฤติกรรมด้านอนามัยถูกต้อง มีสุขภาพกาย  
สุขภาพจิตที่สมบูรณ ์

๓.๒.๔ นักเรียนมีความรู้ความเข้าในและมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 

๓.๒.๕ นักเรียนได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ให้เจริญเติบโตสมวัย 
 ๓.๒.๖ นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 

๓.๒.๗ นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและรักการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับสมณสารูป 
๓.๒.๘ นักเรียนมีทักษะในการปูองกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อและอุบัติเหตุ 
๓.๒.๙ นักเรียนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปุวยเล็กๆ น้อยๆ และท าการปฐมพยาบาล

เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 
 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและ
กรรมการที่ปรึกษาของชุมชน 
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาและชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการจัดและด าเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขอความ
ร่วมมือจากทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 
๓. วิเคราะห์สถานการณ์ 
๔. ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
๕. ปฏิบัติโครงการ ตามแผนงาน 
๖.จัดอบรมผู้น าเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน 
๗.ประสานงานสาธารณสุขเรื่องการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง 
๘.เตรียมการประสานงานกับครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ครู
อนามัย ครูโภชนาการ และผู้ปกครอง เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนานักเรียนที่มีภาวการณ์เจริญเติบโตไม่สมวัย 
๙.รวบรวมข้อมูล 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๖๐,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร
บุคคล 
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กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑๐.ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นหรือน าส่งโรงพยาบาล 
๑๑.ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น 
๑๒.แสดงผลน้ าหนัก ส่วนสูง จากกราฟ 
๑๓.แจ้งผลการวิเคราะห์ให้ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาและ
นักเรียนทราบ 
๑๔.ตรวจสุขภาพของนักเรียน 
๑๕.ค่าตอบแทนวิทยากรในการมาให้ความรู้เมื่อมีโรคระบาด 
๑๖.ตรวจสอบทบทวนการด าเนินงานโดยกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ 
๑๗.ขอรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
๑๘.น าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ
ด าเนินงานในโครงการต่อไป 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 
๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๗.๑ กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป 
๗.๒ ครูทุกรูป/คน นักเรยีนทุกรูป  
๗.๓ โรงพยาบาลมหาราช 

 
๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 
๑. โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสถานศึกษาที่ชัดเจน เป็นที่
ยอมรับของทุกฝุาย สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงาน/โครงการรองรับได้
อย่างสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
๒. นักเรียนได้รับการดูแลเฝูาระวังการเจริญเติบโตให้สมวัย 
๓. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง 
๔. นักเรียนมีการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและรักการออกก าลังกายที่
เหมาะสมกับสมณสารูป 
๕. นักเรียนดูแลและรักษาตนเองเมื่อเจ็บปุวยเล็กๆน้อยๆ และท าการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได ้

 
รูป 

(นักเรียน) 
รูป/คน 
(ครู) 

 
 
 
 
 

 
๔๒๓ 
๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 

 
๔๐๐ 
๓๔ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 
๑. ครู  นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน รับทราบ
นโยบายส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสถานศึกษา ก่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพของทุกคน 
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้เจริญเติบโต
สมวัย 
๓. นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
๔. นักเรียนมีทกัษะในการปูองกันตนเองจากโรคติดต่อ 
๕. นักเรียนท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 

 
 
 
 
 

รูป 
(นักเรียน) 
รูป/คน 
(ครู) 

 
 
 

๔๒๓ 
๓๔ 

 
 
 

๔๐๐ 
๓๔ 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ให้โรงเรียนด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับองค์กรต่างๆ ในชุมชนและให้สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 ๙.๒ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สร้างเจตคติและฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะน าไปสู่พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง 
และสร้างกลุ่มผู้น าเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะความรู้เรื่อง
เพศศึกษา วางแผนอนาคต การปูองกันการใช้ยาในทางท่ีผิด สุขภาพจิตและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 ๙.๓ ให้ผู้น าเยาวชนเป็นที่ปรกึษาเบื้องต้นและเผยแพร่ความรู้ให้แก่เพ่ือนในโรงเรียน ครอบครัว และ
ชุมชน ในด้านสุขภาพอนามัย 
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๔. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๑ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มาตรฐานที่ ๑,๒,๓ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ไทย เป็นสิ่งที่คนไทยทุกเพศ ทุกวัย ควรจะอนุรักษ์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัฒนธรรมที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณและสถานศึกษาตลอดจนวัฒนธรรมที่
แสดงถึงความรักและความผูกพันระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับสถานศึกษา 

อนึ่ง ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่ อสารที่ทันสมัย โดยเฉพาะทางด้าน
อินเทอร์เน็ต ท าให้เยาวชนของชาติมีโอกาสรับเอาอารยธรรมต่างชาติเข้ามาปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว และยังขาดการน า
หลักพุทธธรรมค าสอนมาใช้ในการด าเนินชีวิต ห่างเหินการปฏิบัติตนเป็นศาสนทายาทที่ดี ขาดจิตส านึกที่ดีงามใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์

ฉะนั้น การเรียนการสอนในโรงเรียน นอกจากจะเรียนตามหลักสูตรเพ่ือประกอบอาชีพและเพ่ือการศึกษา
ต่อชั้นสูงแล้ว โรงเรียนควรจัดให้มีการอบรมส่งเสริมสามเณรด้านคุณธรรมจริยธรรม ร่วมมือกันในการรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้แก่เยาวชนของชาติ น าหลักค าสอน
ของพระพุทธเจ้าไปใช้ในการด าเนินชีวิต เกิดประโยชน์ต่อตนเอง พระพุทธศาสนา และสังคมต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริม “คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค”์ ของสถานศึกษา 
 ๒.๒ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและศาสนาประจ าชาติ 
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้ซาบซึ้งถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย  
  
๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 
 ๓.๑.๑ นักเรียนรู้ถึงการปฏิบัติพิธีการต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมและมีความซาบซึ้งในกิจกรรมนั้นๆ  
 ๓.๑.๒ นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ตั้งและเป็นที่รักของคนทุกชนชั้น 
 ๓.๑.๓ นักเรียนมีความกตัญญูต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณต่อ
ชาติบ้านเมืองและต่อตนเอง 
 ๓.๑.๔ นักเรียนน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 ๓.๑.๕ นักเรียนตระหนักในความส าคัญ เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พุทธศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติและพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป  

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
 ๓.๒.๑ นักเรียนทั้งหมดได้ปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ  ในแต่ละกิจกรรมและมีความซาบซึ้งในกิจกรรมนั้นๆ  
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๓.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป 

๓.๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา ครู 
อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณของบ้านเมืองและตนเอง 

๓.๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ น าพุทธธรรมไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
๓.๒.๕ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ตระหนักในความส าคัญของการอนุรักษ์พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง 
 
๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. จัดประชุมด าเนินการจัดท าโครงการ 
๒. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติ 

- ค่าด าเนินการตามปฏิทิน 
๓. ปฏิบัติตามข้ันที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

๓.๑ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
- อบรมคุณธรรมเทิดพระคุณพ่อ-แม่ 
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

   ๓.๒ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและแสดงความยินดีกับนักเรียน  ม.
๓ และ ม.๖ 

- ค่าปกเกียรติบัตรนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ 
- ค่าพระสงฆ์ท าพิธีประน าพระพุทธมนต์ 
- ค่าช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ 
- ดอกไม้ตกแต่งเวทีและซุ้มชัยมงคล 
- ค่าอาหารว่างนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ 
- ค่าปูายผ้าและของที่ระลึก 
- ค่าจัดท าเกียรติบัตร นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ 

   ๓.๓ กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
   ๓.๔ กิจกรรมไหว้ครู 

- ค่าจัดโต๊ะหมู่บูชา 
- ค่าประกวดพาน 

  ๓.๕ กิจกรรมวันแม่  
- ค่าอบรมคุณธรรมเทิดพระคุณพ่อ-แม่ นักเรียน  ม.๓ 

และ ม.๖ 
- ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๒๕,๐๐๐ บาท ฝุายบริหาร
ทั่วไป 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
๖. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
๗.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๗.๒ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
๗.๓ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
๗.๔ กลุ่มงานบรหิารบุคคล 
๗.๕ ครูทุกรูป/คน 
๗.๖ นักเรยีนทุกรูป 

 
๘. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 
๑. นักเรียนรู้ถึงการปฏิบัติพิธีการต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมและมีความ
ซาบซึ้งในกิจกรรมนั้นๆ  
๒. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งและเป็นที่รักของคนทุกชนชั้น 
๓. นักเรียนมีความกตัญญูต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา 
ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณต่อชาติบ้านเมืองและต่อตนเอง 
๔. นักเรียนน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาละเทศ 
๕. นักเรียนตระหนักในความส าคัญ เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พุทธศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป 
เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๓. นักเรียนทั้งหมดได้ปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมและมีความ
ซาบซึ้งในกิจกรรมนั้นๆ  
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความ

ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป 
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณของ
บ้านเมืองและตนเอง 

๖. นักเรียนร้อยละ ๘๕ น าพุทธธรรมไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
๗. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ตระหนักในความส าคัญของการอนุรักษ์พุทธ

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง 

 
รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 

 
๔๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒๓ 

 
๔๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐๐ 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ ส่งเสริม “คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์” ของสถานศึกษาให้นักเรียนมีจิตส านึกใน

การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและศาสนาประจ าชาติให้คงอยู่ตลอดไป 
 ๙.๒ ให้นักเรียนได้ซาบซึ้งถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย และได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ
บิดา มารดา ครู อาจารย์ และโรงเรียน 
 ๙.๓ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู-นักเรียน, นักเรียน–โรงเรียน, ลูก-พ่อแม่ได้น าหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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๕. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา 
ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) :  ส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๒ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :   มาตรฐานที่ ๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานฝุายบริหารบุคคล 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีภาระหน้าที่ในการจัด

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และตามกล
ยุทธ์ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาองค์กร บุคลากรทุกระดับในโรงเรียนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
โดยมุ่งพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน การประเมินผล พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งเร่งรัดพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น เพ่ือให้
นักเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ มีคุณภาพด้านวิชาการ ด้านคุณลักษณะนิสัย และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มี
ทักษะในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ทุกรูป มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้สู่ระดับสากล 
 ๒.๓ ครูบุคลากร สามารถบริหารงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 
  ๓.๑.๑ บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
  ๓.๑.๒ นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและเรียนอย่างมีความสุข 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ๓.๒.๑ การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐานและสามารถปฏิบัติงา นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๓.๒.๒ นักเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ร่วมมือ/สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง 
๒. พัฒนาบุคลากร/นักเรียน ทุกรูป/คน 

๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ถึง 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๐๕,๐๐๐ 
บาท 

ฝุายบริหาร
วิชาการ 
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กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๓. พัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน 
๔. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นให้สาธารณชน
ทราบและเป็นแบบอย่าง 
๕. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
๖. สรุปรายงานผล 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 

 

๖. งบประมาณ  
งบประมาณ จ านวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)  

 

๗. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
๗.๑ กลุ่มงานบรหิารบุคคล 
๗.๒ กลุ่มงานบรหิารงบประมาณ 
๗.๓ กลุ่มงานบรหิารวิชาการ 
๗.๔ กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป 
๗.๕ ครูทุกรูป/คน/นักเรียนทุกรูป 

 

๘. ระดับความส าเร็จ  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต  
๑. บุคลากรทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนา 
๒. นักเรียนทุกรูป ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 
รูป/ค น 

 
๓๔ 

 
๓๔ 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 
๑. สถานศึกษามีการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารสถานศึกษา
ในระดับคุณภาพ “ดี” 
๒. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐาน 
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค ์
๔. การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

 
รูป/คน 

 
๓๔ 

 
๓๔ 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๙.๒ ให้นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ทุกรูป มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้สู่ระดับสากล 
 ๙.๓ ครูบุคคลากร สามารถบริหารงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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๖. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ชื่อโครงการ :  ครูมีความรู้และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :   มาตรฐานที่ ๑,๒,๓ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานฝุายบริหารวิชาการ  
 
๑. หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๔) มีสาระส าคัญที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษา
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและมี
วัฒนธรรมที่ดีในการด าเนินชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  
ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดังนั้น  ในการจัดการเรียนรู้จึงจ าเป็นต้องจัดให้สอดคล้องกับ
ความถนัด  ความสนใจและพัฒนาการของผู้เรียน  เน้นฝึกทักษะกระบวนการคิด  การเผชิญสถานการณ์  การ
ประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน  นอกจากนี้การปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สังคม  การจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญยิ่งเพ่ือมุ่งประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็น
คนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูควรเป็นพลวัตร  คือ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  รูปแบบ
เทคนิค  วิธีการ เป็นต้น 
   การเรียนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) หรือ PBL มีความคล้ายคลิงกับการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) โดยทั้งสองวิธีใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยตนเอง ผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน  แต่มีข้อแตกต่างกัน  คือ  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะเน้นที่
กระบวนการแก้ปัญหา  ส่วนการเรียนรู้แบบโครงงานจะเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติ  การเรียนแบบโครงงานเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติตามความสนใจของนักเรียนเอง  เพ่ือค้นพบส่ งใหม่หรือความรู้ใหม่ผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยข้อค้นพบใหม่นั้นนักเรียนและครูไม่เคยทราบหรือมีประสบการณ์มาก่อน ครู
หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา  นักเรียนเรียนด้วยกระบวนการนี้จะมีแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหา  สามารถเชื่อมโยง
ความรู้กับโลกความเป็นจริง   เลือกวิธีค้นหาค าตอบ  และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนสามารถบูรณาการ
ความรู้ทักษะในการแก้ปัญหา  สรุปข้อค้นพบและสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน  และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
          จากการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสมเด็จ
พระพุทธชินวงศ์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  พบว่า ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดทักษะในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน ซึ่งรูปแบบ
การเรียนแบบโครงงาน  เป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
ที่น าไปสู่การสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง   ครูในฐานะผู้กระตุ้นและส่งเสริมนักเรียนให้ใฝุรู้ใฝุเรียน  ต้องมีเทคนิค
วิธีการและยุทธวิธี กระตุ้นให้นักเรียนแสดงศักยภาพในการค้นหาค าตอบอย่าง เต็มความสามารถ จนสร้างองค์
ความรู้ ใหม่ได้  ดังนั้น การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการเรียนแบบโครงงาน (Project-Based Learning)  มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพราะจะน าไปสู่
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การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
       ๑. สร้างแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
 ๒. เพ่ือกระตุ้นให้ครูปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
 

๓. เป้าหมาย                            
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ   

ครู โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ทั้งหมด ๓๔ รูป/คน    
๓.๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบโครงงาน                 
(Project-Based Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

๓.๓ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
       ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้

กระบวนการเรียนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) ได้ โดยประเมินจากการสอบถาม  การสังเกตการ
ตอบค าถามในระหว่างด าเนินการอบรม  และจากแบบประเมินโครงการ 
 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 
๑. ส ารวจสภาพปัญหา ส ารวจความต้องการ และวางแผนเพ่ือท าโครงการฯ 
๒. เสนอโครงการฯ ต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติ 
๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา  
๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมอบรมเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

๕. ด าเนินการตามโครงการ 
๕.๑ ปรับปรุงอาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ๕.๒ จัดซื้อ/จัดหา/จัดจ้าง/ผลิตสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ บริการแก่ผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
  ๕.๓ ประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๕.๔ ส ารวจข้อมูล ความพร้อมของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
  ๕.๕ ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 
  ๕.๖ ประชาสัมพันธ์ผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๕.๗ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด ความสนใจของตนเอง 
  ๕.๘ ผู้เรียนรับการปฐมนิเทศจากครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๕.๙ ผู้เรียนประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
  ๕.๑๐ ผู้เรียนประชุมวางแผนการจัดท าแผนงานโครงการและปฏิบัติงานเสนอต่อครูที่ปรึกษากิจกรรม 
  ๕.๑๑ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการและปฏิบัติงานอย่างครบวงจร 
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  ๕.๑๒ ผู้เรียนประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมเสนอต่อครูที่ปรึกษา
กิจกรรมฯ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
โรงเรียน 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 

 

๗. งบประมาณ  
งบประมาณ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

 

๘. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
๗.๑ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
๗.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ /คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๗.๓ ครูที่ปรึกษาทุกห้อง/ครูผู้สอนทุกรูป/คน 

 

๙. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 

๑. ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนทุกท่าน ทุก

ชุมนุม ทุกกลุ่ม ได้ให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน ในการร่วม

กิจกรรมได้อย่างครบวงจร ท าให้ผู้ เรียนทุกคนได้

พัฒนาตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีความสุข 

เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 

๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

๒. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความ

ถนัดของตนเอง ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

๓. ผู้ เรียนทุกคน ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

- จากการสังเกต 

- จากแบบบันทึกการประเมนิผล
การรว่มกิจกรรมของผูเ้รียน 

- จากแบบประเมินผล 

- การแสดงผลงานการปฏิบัติ
กิจกรรมฯ 

 

- ประเมินตามสภาพจริง 

 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึก 

- แบบ
ประเมินผล 

- แบบส ารวจ 

 

 

- แบบ
ประเมินผล 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันได้   
๙.๒ คร ูนักเรียน ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ ๔ 

การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่สถานศึกษาสามารถ

ตรวจสอบคุณภาพได้ตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 

เป็นการตดิตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ได้ตามแผน

หรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ เพราะเหตุใด มีการสรุปผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการฯ การตดิตามตรวจสอบมีการให้ขอ้สังเกต ให้ข้อเสนอแนะเพื่อด าเนนิการตอ่ไป  

            การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของ

การด าเนินงาน  ได้แก่ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ เพื่อให้การบริหารจัดการ

คุณภาพมปีระสิทธิภาพใช้วงจรการบริหารงานเชิงระบบหรือวงจรเดมมิ่ง ( PDCA) เป็นเครื่องมือในการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
 

ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

 ๑. วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นองค์ประกอบแรกที่ส าคัญที่สุดการวางระบบ

ที่ดจีะ ต้องก าหนดขัน้ตอนการท างานที่มีวธิีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและการบันทึก การท างานทุกขั้นตอน

เป็นปัจจุบัน ข้อมูลจากบันทึกนี้จะน าไปสู่การตรวจสอบประเมินตนเอง และให้ผู้อื่นตรวจสอบได้ เพราะข้อมูลที่ได้

เป็นสารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของระบบย่อยหลายๆ ระบบย่อยเป็นคุณ

ภาพรวมของสถานศกึษาทั้งหมด 

  ๑.๑ แตง่ตัง้บุคลากรตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

  ๑.๒ ชี้แจงแนวการด าเนินงานวัตถุประสงค์ขอบข่ายสาระส าคัญของการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษา 

  ๑.๓ จัดท าปฏิทินการตดิตามคุณภาพการศกึษา 

  ๑.๔ ทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

  ๑.๕ สรุปและก าหนดกรอบ/ประเด็นส าคัญของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

  ๑.๖ สร้างแบบเครื่องมือ แบบบันทึกในการตดิตามคุณภาพการศกึษา 

            ๒. ด าเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นการติดตามตรวจสอบ

ความก้าวหน้าด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ การปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่

ได้รับมอบหมายตามกระบวนการ วิธีการที่ก าหนดและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อให้การ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษามีประสิทธิภาพควรใช้แนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้                   
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 ๒.๑ ก าหนดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพเป็นรายกิจกรรมครอบคลุมภารกิจของ

สถานศกึษา 

 ๒.๒ สร้างความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่ครู

และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 ๒.๓ วางระบบการท างานและมอบหมายการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด าเนินการ

เป็นระยะๆ ตลอดชว่งเวลาที่ปฏิบัติ โดยก าหนดเรื่องและปฏิทินปฏิบัติการ 

 ๒.๔ ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือกิจกรรมที่สถานศึกษา

ก าหนดขึ้นเป็นผู้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเองตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมทั้งด าเนินการแก้ไข 

ปรับปรุง  การด าเนินงานของตนเองให้เป็นไปตามแผน 

 ๒.๕ ครูและบุคลากรรวบรวมร่องรอย หลักฐานการด าเนินงานและผลการตรวจสอบมา

ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย 

 ๒.๖ คณะท างานที่สถานศึกษาแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ รวบรวม ข้อมูล ร่องรอย 

หลักฐานการด าเนินงานทั้งหมดในภาพรวมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และจัดท ารายงานเสนอเพื่อ

ด าเนนิการพัฒนาคุณภาพต่อไป 

           ๓. รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  เป็นการตรวจสอบ/ประเมินตนเอง 

ร่วมกันหรือผลัดเปลี่ยนกันประเมินเพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน มีความส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนา

คุณภาพของสถานศกึษา สาระส าคัญของการรายงาน ประกอบด้วย 

 ๓.๑ ระยะเวลาของการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

 ๓.๒ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ 

 ๓.๓ วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

 ๓.๔ กิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจและกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง 

 ๓.๕ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง 

           ๔. การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เป็นการเสนอแนะมาตรการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

เป็นระบบ 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 ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติการให้ความอิสระแก่บุคลากรทุกระดับและทุกฝ่ายบริหารงานตามวงจรการท างาน

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

กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินงานจะมีการก ากับติดตามประเมินการท างานเป็นระยะ จุดเริ่มต้นส าคัญที่
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สถานศึกษาใช้ในการบริหารงานคือการสร้างความตระหนักและส านึกที่ดีต่อการพัฒนาสถานศึกษาแก่

บุคลากรผู้ร่วมงานทุกคนทุกฝ่ายในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา นอกจากเน้นนักเรียนเป็น

ส าคัญแล้ว สถานศึกษายังได้น าเอาทักษะชีวิตและการสอนแบบพุทธวิธีมาประกอบในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ พัฒนา และส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรและนักเรียนตามแผนพัฒนาการจัด

การศกึษา ฉบับนี้ 

 ๖. การติดตามประเมินผลสถานศึกษา จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรม ของแต่ละฝา่ยแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ส าคัญ ดังนี้ 

 แบบเป็นทางการ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลและสรุปรายงานการ

ปฏิบัติหน้าที่ของโครงการ/งาน/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา 

 แบบไม่เป็นทางการ  โดยถือว่าการติดตามและประเมินผลเป็นหน้าที่รับผิดชอบของครู

บุคลากรทุกรูป/คน ทุกกลุ่มงานบริหารตามกรอบภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง 
 

 นอกจากนี ้สถานศึกษายังมีการตดิตามประเมินผลและการสรุปรายงานโครงการ/งาน/กิจกรรม ใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกจากสรุปรูปเล่มเป็นผลงานของตนเองแล้ว ยังต้องน ามาเสนอรายงานปัญหา

อุปสรรคผลการด าเนินงานในแต่ละสัปดาห์และที่ประชุมครูบุคลากรของสถานศึกษาเป็นประจ าทุกเดือน

โดย 

-  การก าหนดผูร้ับผดิชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศกึษา 

- การรายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง 

และพัฒนา 

- การเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 

การศกึษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่ พช ๐๑๐ /๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
     

  ตามที่กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ในข้อ ๓ ว่า ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ 
และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

  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  ฝุายบรหิารงบประมาณ  กรรมการ 
๖. พระมหาสมพงษ์ สมว โส ฝุายบรหิารทั่วไป/หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
๗. นางทิพวิมล  วรรณชัย หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย กรรมการ 
๘. นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร ์  กรรมการ 
๙. นายฐาปนา ภัทรเมธีนนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์ กรรมการ 
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๑๐. พระสรุินทร์  สุธีโร หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๑. นายเดชา เมธีวัฒนากลุ  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ/ศลิปะและการงานอาชีพฯ กรรมการ 
๑๒. พระวันชัย ชยชโย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม กรรมการ 
๑๓. พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 การด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เกี่ยวข้องกับทุกฝุายในสถานศึกษา รวมถึงบุคลากรขององค์กรอ่ืนๆ ดังนั้น 
จึงควรเข้าใจบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
  ๑. บุคลากรภายในสถานศึกษา  
  ๑.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. วิเคราะห์ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ กระทรวง กรม จังหวัด เขต
พ้ืนที่การศึกษา และสภาพความต้องการของท้องถิ่นชุมชน สภาพการจัดการศึกษา ปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
อย่างเป็นระบบ น ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย และความส าเร็จของสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย  
  ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับครู 
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานตาม
กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางความร่วมมือของครู ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๕. ร่วมประชุมปฏิบัติการและร่วมระดมพลังสมองในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๖. สนับสนุน อ านวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๗. ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพของแผนปฏิบัติการประจ าตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
  ๘. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงานประจ าปี หรือประจ าภาคเรียน น าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต่อไป 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๖๕ 
 

  ๑.๒ รองผู้อ านวยการโรงเรียน/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู มีบทบาท
หน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. สรุปข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ผลงานดีเด่นของผู้เรียน ศักยภาพของครู สภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและสภาพความต้องการจ าเป็น นโยบาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาความต้องการของผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชน  
  ๒. ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็น ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายและความส าเร็จของสถานศึกษา ร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝุาย รวมทั้งก าหนดเปูาหมาย/ความส าเร็จสู่การพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๓. ด าเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกิดจากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
   
  ๒. บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๒.๑ คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการ
ของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน ความต้องการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น การสนับสนุนจาก
ชุมชน คุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
 ๒. ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
  ๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ๔. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
 
  ๒.๒ ผู้ปกครอง ผู้เรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความต้องการของ
ผู้ปกครองและผู้เรียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
  ๒. ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายและความส าเร็จของ
สถานศึกษากับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย     
 ๓. ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๔. ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 

 

  ๒.๓ หน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนและชุมชน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. น าเสนอและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน การสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
  ๒. ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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  ๓. ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๔. ร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๕. ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
 
 ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อยและเกิดผลดีต่อสถาน ศึกษา 
 
 

 สั่ง ณ  วันที่ ๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

         
         (พระเทพโกศล) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ๖๗ 
 

 
ประกาศ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
     

 ตามที่กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๓ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ในข้อ ๓ ว่า ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การศกึษาแตล่ะระดับ และประเภทการศกึษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการก าหนด พร้อมทั้งจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการ

ตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตาม

ผลการด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการ

ประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศกึษาเป็นประจ าทุกปี 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีมติเห็นชอบ “น าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาทีจ่ัดท าขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา
ไปพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป” 
 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  จึงประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                     
(พระเทพโกศล) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 


