
 
 

 
 
 
 

  จัดท ำโดย 

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

 

สังกัด ส ำนักเขตกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ เขต ๕ 

ส ำนักงำนกำรศึกษำพระปรยิัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ 
 

 

 

 

 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์  
วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ๑๗ หมู ่๒ ต าบลสเุทพ  

อ าเภอเมือง จงัหัดเชยีงใหม ่๕๐๒๐๐  

             แผนปฏิบัติการประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
              โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ์ 

                   วัดศรีโสดำ พระอำรำมหลวง ต ำบลสุเทพ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

                         



 
๒ 

ค ำปรำรภ 

 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ เน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้หน่วย

ปฏิบัติ คือ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพปัญหา ความต้องการ และให้ความส าคัญกับการใช้

ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษาที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษาจะต้องมีการระดมสมองในการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก เพื่อให้ได้

ข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรภายใน

สถานศึกษาที่เป็นผู้ให้บริการและสอดคล้องกับความปรารถนาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับบริการทาง

การศกึษา 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  โดยเฉพาะการเตรียม

แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณของทุกปี ถือเป็นคู่มือส าคัญในการบริหารงานของสถานศึกษา

ตลอดจนบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน ในการที่จะเป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไป

ตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษาที่ก าหนดไว้ ตลอดจนควบคุมการใชง้บประมาณของโรงเรียน

ให้ถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

 ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

และได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ผู้มีอุปการคุณ โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียน จงึขอให้ครูบุคลากรทุกฝา่ยได้ใชป้ระโยชน์จาก

แผนปฏิบัติงานนีเ้พื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลดีกับคุณภาพของโรงเรียนและนักเรียน  

 

 

 

(พระวิมลมุนี) 

ผูจ้ัดการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
๓ 

ค ำน ำ  

 

 กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจา

นุเบกษา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ที่ว่า ให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัด

กำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี โดยได้ก าหนดเป้าหมาย หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดท า และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่

สถานศึกษาต้องค านึงและน าไปปฏบิัติ ภายใต้การส่งเสรมิ สนับสนุน และร่วมพัฒนาจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และหน่วยงานต้นสังกัด 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์ เป็นสถานศกึษาที่มเีป้าหมายในการมุ่งพัฒนาผูเ้รียนซึ่งเป็นพระภิกษุ 

สามเณร ให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ ประพฤติตนตามหลักพระธรรมวินัย เป็นศาสนทายาทที่ดีของ

พระพุทธศาสนา ตามวิสัยทัศน์สถานศึกษาที่ว่า  “ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมเป็นศาสนทายาทที่ดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมี
ส่วนร่วม” 

 ดังนัน้ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชิน

วงศ ์ได้เขียนโครงการ/งาน และกิจกรรม ตามรูปแบบที่ส านักทดสอบทางกานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด ซึ่งทุกโครงการที่จัดท าขึ้นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ และแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศกึษาของส านักงาน

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

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสถานศกึษาและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน

ให้ด าเนินการได้  

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีเล่มนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการ/งาน และ

กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสามารถใช้ในการตดิตาม ประเมินโครงการ/งาน และกิจกรรม ได้เป็นอย่างดี 
 

 

 

(พระครธูวัชชัยสังฆพิทักษ์) 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 

 

 

 

 

 



 
๔ 

สารบัญ 

ค ำปรำรภ                  ก 
ค ำน ำ                   ข 
สำรบัญ                   ค 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป                  ๖ 

- ประวัติควำมเป็นมำ                  ๘ 
- ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรของสถำนศึกษำ                ๗ 
- ข้อมูลครูและบุคลำกร                  ๘ 
- แผนที่ที่ตั้งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์               ๙ 
- โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์                 ๑๐  
- ข้อมูลผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔             ๑๑ 
- ข้อมูลนักเรียน  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔               ๑๒ 
- สภำพควำมเป็นจริงของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์             ๑๓ 
- ข้อมูลอำคำรสถำนที่และแหล่งเรียนรู้                ๑๓ 

 
ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา               ๑๖ 

- ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์           ๑๖ 

- วิสัยทัศน์ (VISION) / พันธกจิ (MISSION)                                                              ๑๖ 

- เป้ำประสงค์ (OBJECTIVE) /กลยุทธ์ / อัตลักษณ ์/ เอกลักษณ์            ๑๗ 

- โครงกำร/กิจกรรมตำมกลยุทธ์                ๑๗ 

 
ส่วนที่ ๓ แผนงบประมาณและโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔           ๑๘ 

๑. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้             ๒๑ 
     ๑.๑ กิจกรรมอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-net)        ๒๕ 
     ๑.๒ กิจกรรมอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกำรทดสอบระดับชำติ ด้ำนพระพุทธศำสนำ (B-net)    ๓๐ 
๒. โครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน             ๓๕ 
๓. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์           ๓๘ 
๔. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและงำนอนำมัยสถำนศึกษำ            ๔๒ 
๕. โครงกำรพฒันำศักยภำพครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ            ๔๗ 
๖. โครงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน             ๕๐ 

 



 
๕ 

 
ส่วนที่ ๔ การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน           ๕๔ 

ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา          ๕๔ 
๑. วำงแผนติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ          ๕๔ 
๒. ด ำเนินกำรตำมแผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ        ๕๔ 
๓. รำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ        ๕๕  
๔. กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง            ๕๕ 
๕. กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ           ๕๕ 
๖. กำรติดตำมประเมินผลสถำนศึกษำ          ๕๕ 

 
ภาคผนวก              
 ค ำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ              ๕๗  

ประกำศโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ         ๖๒ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖ 

  ส่วนที่ ๑ 
ภาพรวมสถานศึกษา 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ตั้งอยู่ วัดศรีโสดำ (พระอำรำมหลวง)  เลขที่ ๑๗ หมู่ ๒ 
ถนน ศรีวิชัย ต ำบล สุเทพ  อ ำเภอ เมือง  จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๐๐  

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

สังกัด  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๑  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ถึง  ระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ตั้งอยู่ วัดศรีโสดำ เลขท่ี ๑๗ หมู่ ๒  ถนนศรีวิชัย  ต ำบลสุเทพ   

อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณหมู่บ้ำนน้ ำตกห้วยแก้ว  เชิงดอยสุเทพ  บนเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งำน ๒๕ ตำรำงวำ 

อำณำเขตของโรงเรียนมีดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดล ำห้วยน้ ำขุ่น  
ทิศใต้    ติดหมู่บ้ำนห้วยแก้ว 
ทิศตะวันออก   ติดถนนขึ้นดอยสุเทพ (อนุสำวรีย์ครูบำศรีวิชัย)  
ทิศตะวันตก   ติดอุทยำนแห่งชำติดอยสุเทพ-ปุย 

 วัดศรีโสดำ พระอำรำมหลวง ก่อสร้ำงโดยครูบำเจ้ำศรีวิชัย นักบุญแห่งล้ำนนำหรือครูบำศีลธรรม ได้รับกำร
จำรึกเป็นประวัติศำสตร์คู่นครเชียงใหม่ เพรำะเป็นจุดลงจอบแรกของกำรขุดถนนขึ้นดอยสุเทพ โดยมีเจ้ำแก้วนวรัฐ 
เจ้ำผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้น ได้ลงจอบแรกเป็นปฐมฤกษ์ วันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๔๗๗ ระหว่ำงกำรสร้ำงถนน ท่ำน
ครูบำเจ้ำศรีวิชัยได้สร้ำงวัดขึ้นควบคู่กันไป ๔ วัดโดยตั้งชื่อให้มีควำมหมำยเกี่ยวโยงถึงขั้นคุณภำพที่ผู้ปฏิบัติธรรมพึง
บรรลุได้คือมรรค ผล นิพพำน เทียบพระอริยบุคคลในพระพุทธศำสนำ ๔ ชั้น วัดแรกท่ีสร้ำงคือ  วัดโสดำบัน ต่อไปอีก 
๔ กิโลเมตรสร้ำงวัดสกิทำคำมี ถัดไปอีกเรียก วัดอนำคำมี ล ำดับสุดท้ำยบนยอดดอยสร้ำงอีกวัดเรียก วัดอรหันต์  วัด
โสดำบัน ต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็น วัดศรีโสดำ ซึ่งไม่ปรำกฏหลักฐำนว่ำเปลี่ยนสมัยใดน่ำจะอยู่ช่วง พ.ศ.๒๔๘๔-๒๕๐๙ 
สมัย ครูบำเสำร์ นำรโท เป็นเจ้ำอำวำส สำเหตุที่ เติมค ำว่ำ ศรี สันนิษฐำนว่ำมำจำกชื่อ ครูบำเจ้ำศรีวิชัย เพ่ือเป็น
อนุสรณ์ ยกย่องเชิดชู ร ำลึกคุณูปกำรที่ท่ำนสร้ำงวัด 

 วัดศรีโสดำ ได้รับพระกรุณำธิคุณโปรดเกล้ำฯ ให้ยก ขึ้นเป็นพระอำรำมหลวง ชั้นตรี  ชนิดสำมัญ ตั้งแต่วันที่ 
๒๙ มิถุนำยน ๒๕๕๑ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๕๑ (เล่มที่ ๑๒๕ ตอนพิเศษ 
๑๔๐ ง หน้ำ ๓๙๒๐ สิงหำคม ๒๕๕๑ ) 
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๗ 

ประวัติโรงเรียน 

วัดศรีโสดำ  เป็นที่ตั้งส ำนักงำนบริหำรงำนโครงกำรพระธรรมจำริกส่วนภูมิภำค  เพ่ือกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำแก่ชนถิ่นกันดำร กำรจัดกำรศึกษำแต่เดิมด ำเนินกำร ณ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหำนคร ตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นต้นมำ  ถือก ำเนิดจำกโครงกำรพระธรรมจำริก  โดยภำยหลังจำกกำรที่เยำวชนชำวเขำ  ๑๒ คน ขอ
บรรพชำเป็นสำมเณรและศึกษำภำษำไทยที่วัดเบญจมบพิตร  ส ำหรับเป็นแนวทำงกำรศึกษำพระปริยัติธรรม  ผลจำก
กำรรื้อฟ้ืนภำษำไทยท ำให้สำมเณรชำวเขำ สำมำรถสอบได้นักธรรมชั้นตรี ,โท,เอก  ในเวลำต่อมำ วันที่ ๓๐ 
พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๓ พระธรรมกิตติโสภณ (สุวรรณ   สุวณฺณโชโต , ป.ธ.๗  ต่อมำ คือ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์)  
พร้อมด้วยข้ำรำชกำร  กรมประชำสงเครำะห์  ได้ท ำบุญทอดกฐินและเปิดป้ำย  “ศูนย์อบรมพระพุทธศำสนำแก่
พระภิกษุสำมเณรชำวเขำ”  เพ่ือเป็นศูนย์ด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ  เผยแผ่ พระพุทธศำสนำแก่ชำวเขำ มีพระครูสิริ
ธรรมจำรี  เจ้ำอำวำสวัดศรีโสดำ รับสนองนโยบำยตำมวัตถุประสงค์ 
 พุทธศักรำช  ๒๕๑๔ จัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่(ชำวเขำ) วัดศรีโสดำ ในขณะนั้น  หลักสูตรกำรศึกษำนอกโรงเรียน
ระดับประถมศึกษำ  จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยส ำหรับใช้ประกอบกำรศึกษำพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  ต่อมำ
เปิดสอนชั้นบำลีไวยำกรณ์ ถึง ป.ธ.๓ ที่วัดช่ำงเคี่ยน  ใช้ครูสอนจำกวัดเบญจมบพิตร ผู้ที่สอบผ่ำนและต้องกำรศึกษำ
ชั้นที่สูงขึ้น  ให้ไปศึกษำต่อที่วัดเบญจมบพิตรและวัดปำกน้ ำ   กรุงเทพฯ   ปรำกฏว่ำท ำให้เยำวชนชำวเขำนิยมเข้ำมำ
บวชเรียนจ ำนวนมำก  

พุทธศักรำช ๒๕๓๒ เปิดท ำกำรเรียนกำรสอนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ ต่อมำกระทรวงศึกษำธิกำร 
ได้อนุญำตจัดตั้ง “โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์”  วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๓๓ จัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร
พระปริยัติธรรม  แผนกสำมัญศึกษำ  ด ำเนินกำรแบบศึกษำสงเครำะห์   ประเภทอยู่ประจ ำ  สังกัด กองพุทธศำสน
ศึกษำ  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  ปีแรกเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ จ ำนวน  ๕๙ รูป  ท ำให้
เยำวชนชำวเขำนิยมเข้ำมำบวชเรียนจ ำนวนมำก  จนต้องขยำยและได้รับอนุญำต จัดกำรเรียนกำรสอนถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย  วันที่ ๑ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๓๕ ตำมหนังสือที่ ศธ.(ศน.) ๐๔๐๔/๖๑๔๐ โดยมีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๔ รุ่นแรกจ ำนวน ๗ รูป  

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  มีลักษณะเฉพำะ คือรับเด็ก เยำวชนที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำซึ่งเป็น
กุลบุตรชำวไทยภูเขำ  เช่น  กะเหรี่ยง  แม้ว  เย้ำ  มูเซอ อีก้อ ลีซอ ถิ่น ขมุ เป็นต้น ที่อำศัยอยู่บนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ ๑๗ 
จังหวัดภำคเหนือ  ภำคกลำงบำงส่วน   ตำมโครงกำรพระธรรมจำริก  สนับสนุนส่งเสริม  เยำวชนชำวเขำ ให้มีโอกำส
ศึกษำพระปริยัติธรรม  ด ำเนินกำรแบบศึกษำสงเครำะห์ ไม่เสียค่ำเล่ำเรียน มุ่งผลิตนักเรียน ให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  
คุณธรรมจริยธรรม สมณสัญญำ สู่คุณภำพชีวิตที่ดี เป็นศำสนทำยำทที่สำมำรถสืบทอด เผยแผ่พระพุทธศำสนำแก่ชน
ถิ่นกันดำรบนพ้ืนที่สูง  ตำมโครงกำรพระธรรมจำริกได้  

 

 

 

 



 
๘ 

โดยมีผู้อ านวยการท าหน้าที่บริหารโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

๑. พระครูพิพิธธรรมพิจำรย์   เป็นอำจำรย์ใหญ่  (ปีกำรศึกษำ ๒๕๓๓-๒๕๓๖) 
 ๒. พระครูสุตกิจจำนุกูล (เสงี่ยม  ธีรปญฺโญ) เป็นผู้อ ำนวยกำร (ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๐-๒๕๔๗) 
 ๓. พระวิมลมุนี (นนทพันธ์ ปภสฺสโร) เป็นผู้อ ำนวยกำร (ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๗-๒๕๕๒) 
 ๔. พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ (ธงชัย  ปุญฺญชโย) เป็นผู้อ ำนวยกำร (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒-ปัจจุบัน) 
 
ข้อมูลด้านการบริหาร 

ชื่อ-สกุลผู้จดัการ พระวิมลมุนี (พระมหำนนทพันธ์  ปภสฺสโร)  ต ำแหน่ง ผู้จัดกำร วุฒิกำรศึกษำ  
น.ธ. เอก, ปธ.๕,ปว.ค. ,พธ.บ , ศษ.ม. ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนำยน ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน 
 
ชื่อ-สกุลผู้อ านวยการ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ ( พระธงชัย ปุญฺญชโย, น่วมบุญลือ) 
ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก , ศษ.บ , กศ.ม. ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนำยน  
๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน รองผู้อ ำนวยกำร ๓ รูป/คน 
 

คณะกรรมการบริหาร 

๑. พระครูประกาศธรรมานุยุต  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำร อำยุ ๖๖ ปีวัน/เดือน/ปีเกิด ๒๗  ธันวำคม  
๒๔๙๘ สัญชำติ ไทย เชื้อชำติ ไทย วุฒิกำรศึกษำ น.ธ.เอก , พธ.บ.,กศ.ม. วิชำเอกบรหิำรกำรศึกษำ สังกัดวัดศรีโสดำ 
พระอำรำมหลวง ต ำบลสุเทพ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่  ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ(วั น/เดือน/ปี) ๑๒   
มีนำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ต ำแหน่ง (พระสังฆำธิกำร) ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสพระอำรำมหลวง 

๒. พระปลัดเสาร์ค า สุภภาโส  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรบุคคล อำยุ  ๓๗ ปี วัน/เดือน/ปีเกิด ๗ 
มกรำคม  ๒๕๒๗ สัญชำติ ไทย เชื้อชำติ ไทย วุฒิกำรศึกษำ น.ธ.เอก, ศน.บ. วิชำเอกกำรบริหำรกำรศึกษำ สังกัด วัด
ศรีโสดำ พระอำรำมหลวง ต ำบลสุเทพ อ ำเภอเชียงใหม่จังหวัด เชียงใหม่ ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี) ๑๗ 
กันยำยน ๒๕๕๖ จำกโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ต ำแหน่ง (พระสังฆำธิ
กำร) ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสพระอำรำมหลวง 

๓. พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร อำยุ  ๓๘   ปี วัน/เดือน/ปี
เกิด ๑๖ มีนำคม  ๒๕๒๖ สัญชำติ ไทย เชื้อชำติ ไทย วุฒิกำรศึกษำ น.ธ.เอก, พธ.บ. วิชำเอกกำรสอนสังคมศึกษำ
สังกัดวัดศรีโสดำ พระอำรำมหลวง   ต ำบลสุเทพ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัด เชียงใหม่  ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ(วัน/
เดือน/ปี) ๑๗ กันยำยน ๒๕๕๖ จำกโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

๔. ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ  พระมหำสมพงษ์  สมว โส  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร อำยุ ๓๑ ปีวัน/
เดือน/ปีเกิด ๑ มกรำคม ๒๕๓๓ สัญชำติ ไทย เชื้อชำติ ไทย วุฒิกำรศึกษำ  ปธ.๕  น.ธ.เอก,พธ.บ. วิชำเอก  
ภำษำอังกฤษ  สังกัดวัด ศรีโสดำ พระอำรำมหลวง ต ำบลสุเทพ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ ได้รับกำร
แต่งตั้งเมื่อ(วัน/เดือน/ปี) ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๕๘ จำกโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 



 
๙ 

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
  



 
๑๐ 

            โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กลุ่มงำนวิชำกำร 

 

กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 

พระเทพโกศล 
ผู้รับใบอนุญาต 

-งานแผนงานบริหารวชิาการ 
- งานบริหารหลักสูตร 
- งานพัฒนาการเรียนการสอน 
- งานทะเบียน  วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

- งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- 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 
- งานการเงนิการบญัช ี
- 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 

กลุ่มบรหิำรงำนทั่วไป กลุ่มงำนบริหำรงำนงบประมำณ 

พระวิมลมุนี 

ผู้จัดการ 

พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ ์
ผู้อ านวยการ 



 
๑๑ 

ข้อมูลผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ที ่ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก ต าแหน่ง วัน /เดือน/ป ี

ที่แต่งต้ัง ทำงโลก ทำงธรรม 

๑ พระเทพโกศล M.A. ป.ธ.๖ ประวัติศำสตร์และโบรำณคด ี ผู้รับใบอนุญำต ๑ ต.ค. ๓๓ 

๒ พระวิมลมุน ี ศษ.ม. ป.ธ.๕ บริหำรอำชีวศึกษำ ผู้จัดกำร ๑๖ ส.ค. ๓๖ 

๓ 
พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ ์

กศ.ม. น.ธ.เอก บริหำรกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำร ๑๖ พ.ค. ๓๓ 

๔ พระครูประกำศธรรมำนุยุต กศ.ม. น.ธ.เอก บริหำรกำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำร ๑๗ ก.ย. ๕๖ 

๕ 
พระปลดัเสำร์ค ำ สุภภำโส 

ศน.บ. น.ธ. เอก บริหำรกำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำร ๒๐ มี.ค.๖๒ 

๖ 
พระสมุห์ติวำนนท์ วิริธมโฺม 

พธ.บ. น.ธ. เอก กำรสอนสังคมศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำร ๒๐ มี.ค.๖๒ 

 
ข้อมูลครูและบุคลากร/ครูประจ า 
 

ท่ี 
 
ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล 

วุฒิกำรศึกษำ  
สำขำวิชำเอก 

 
ต ำแหน่ง 

วัน /เดือน/ปี 
ท่ีแต่งตั้ง ทำงโลก ทำงธรรม 

๑ พระสุรินทร์ สุธีโร ค.บ. น.ธ. เอก กำรศึกษำนอกระบบ ครู ๑๒ พ.ค. ๔๗ 

๒ พระมหำสมพงษ์  สมว โส พธ.บ. ป.ธ. ๕ ภำษำอังกฤษ ครู ๒๓ ม.ค. ๕๘(รร.) 

๓ 
พระมนตรี  ปุญฺญกุสโล 

พธ.บ. น.ธ. เอก กำรสอนพระพุทธศำสนำ ครู ๑๗ ก.ย.๕๖ 

๔ 
พระวันชัย ชยชโย รป.บ น.ธ.เอก รัฐประสำศำนศำสตร์ ครู ๒๗ พ.ค. ๕๗ 

๕ 
พระอนุชิต อธิปญฺโญ พธ.ม. น.ธ.เอก, ปรัชญำ ครู 

๒๐ มี.ค.๖๒ 

๖ 
พระสุชำติ สุชำตธฺมฺโม พธ.บ. น.ธ.เอก ภำษำอังกฤษ ครู 

๒๐ มี.ค.๖๒ 

๗ นำยฐำปนำ ภัทรเมธีนนท์ กศ.ม. นธ.เอก บริหำรกำรศึกษำ ครู ๕ ส.ค. ๕๓ 

๘ นำยเดชำ เมธีวัฒนำกุล ศษ.ม. น.ธ. เอก บริหำรกำรศึกษำ ครู ๒๐ พ.ย.๓๙ 

๙ นำงทิพวิมล วรรณชัย ศษ.ม. ธ.ศ.โท กำรสอนภำษำไทย ครู ๑๒ มี.ค.๔๗ 

๑๐ น.ส.พิมพิไลย์ ปำละกวงค์ณอยุธยำ ค.บ. ธ.ศ.ตรี อุตสหกรรมศิลป์ ครู ๑๒ มี.ค.๔๗ 

๑๑ 
นำงสำวศิริพร ร่มต้นนุ่น 

ค.บ. ธ.ศ.โท ภำษำไทย ครู ๑๒ มี.ค.๔๗ 

๑๒ นำงสำวหฤทัย มงคลเจริญสิน ค.บ. - คณิตศำสตร์ ครู ๒๐ มี.ค.๖๒ 

๑๓ นำงสำวลัดดำ แซ่ฒ่ำ ค.บ. - วิทยำศำสตร์ ครู ๒๐ มี.ค.๖๒ 

๑๔ 
นำยนพรัตน์  บุญตัน 

พธ.บ. น.ธ. เอก กำรสอนพระพุทธศำสนำ ครู ๒๐ มี.ค.๖๒ 

๑๕ 
นำงสำวสิริกร สำมะบุตร 

ศป.บ. ธ.ศ.ตรี พัฒนำชุมชนฯ ครู ๒๐ มี.ค.๖๒ 

๑๖ 
นำยบุญเลิศ  ตระกูลรุ่งอ ำไพ พธ.บ. น.ธ. เอก สังคมสงเครำะห์ ครู ๒๐ มี.ค.๖๒ 



 
๑๒ 

๑๗ 
นำงสำวเพ็ญผกำ ชัยพิกุสิต วท.บ. - วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร

อำหำร 
ครู ๑๗ ก.ย.๕๖ 

๑๘ 
นำยก ำธร กระจ่ำงกิจใจชุ่ม พธ.บ. น.ธ.เอก พุทธศิลป์ ครู ๑ ธ.ค. ๖๑(ร.ร.) 

๑๙ 
นำงสำวสุชำดำ เตมู คบ. ธศ.เอก คณิตศำสตร์ ครู  

จ ำนวนครูที่สอนวิชำตรงเอก  ๑๐  รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๐๐ 
จ ำนวนครูที่สอนวิชำไม่ตรงเอก  ๙  รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๕.๐๐ 
 
ครูสอนภาษาบาลี 
 

ท่ี 
 

ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล 
วุฒิกำรศึกษำ  

สำขำวิชำเอก 
 

ต ำแหน่ง 
วัน /เดือน/ปี 

ท่ีแต่งตั้ง ทำงโลก ทำงธรรม 

๑ พระมหำประกฤษฎิ์ มหำวีโร ศน.บ./รป.บ. นธ.เอก / ป.ธ. ๓ รัฐศำสตร์กำรปกครอง 
กำรปกครองท้องถิ่น 

ครู ๒ พ.ค. ๖๒ (รร.) 

 
ครูสอนพิเศษ 
ที ่ ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ  

สำขำวิชำเอก 
ต ำแหน่ง วัน /เดือน/ป ี

ที่แต่งตั้ง ทำงโลก ทำงธรรม 

๑ พระครูวรีศำสน์ธ ำรง รป.บ. นธ.เอก กำรปกครองท้องถิ่น คร ู  

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภำคม  ๒๕๖๔ จ๑.ร๑. 

เจ้าหน้าที่   
 
ที ่

 
ช่ือ-ฉำยำ-นำมสกุล 

วุฒิกำรศึกษำ  
สำขำวิชำเอก 

 
ต ำแหน่ง 

วัน /เดือน/ป ี
ที่แต่งตั้ง ทำงโลก ทำงธรรม 

๑ 
พระณรงค์ศักดิ์ ฐำนสริ ิ

พธ.บ. น.ธ.เอก รัฐศำสตร์กำร
ปกครอง 

งำนห้องสมุด/แหล่งกำรเรียนรู ้ ๑๒ พ.ค. ๕๗(ร.ร.) 

๒ 
นำยวงศพัทธ์  สกุลนิต ิ

ม.๖ น.ธ.เอก  เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร ๒๔ ก.ค. ๖๑ 

 
ข้อมูลจ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ 

 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา  

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๙๘ ๘๖ ๑๑๒ ๑๐๖ ๖๔ ๘๙ ๕๕๕ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ ๘๐ ๑๐๒ ๙๔ ๑๒๐ ๙๐ ๖๔ ๕๕๐ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๑๐๖ ๖๐ ๗๓ ๗๐ ๘๓ ๙๐ ๔๘๒ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ๕๘ ๕๑ ๕๒ ๔๐ ๓๘ ๔๐ ๒๗๙ 



 
๑๓ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๓๖ ๓๕ ๕๐ ๔๖ ๓๖ ๓๘ ๒๔๑ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ๓๑ ๓๗ ๓๓ ๓๙ ๓๙ ๓๖ ๒๑๕ 

รวม ๔๐๙ ๓๗๑ ๔๑๔ ๔๒๑  ๓๕๐ ๓๕๗ ๒,๓๒๒ 

 
สภาพความเป็นจริงของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
จุดแข็ง 

๑. เป็นสถำนศึกษำที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรพระธรรมจำริก วัดศรีโสดำ พระอำรำมหลวง  รับ
เยำวชนชำวเขำบวชเรียนด ำรงตนในสมณเพศฝึกอบรมให้ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ  เน้นหนักกิจกรรมทำง
พระพุทธศำสนำกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี กลุ่มชำติพันธุ์อย่ำงเหมำะสมกับสมณสำรูป 
 ๒. ด ำเนินกำรแบบศึกษำสงเครำะห์  ลักษณะอยู่ประจ ำ สำมำรถปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน ท ำวัตรสวดมนต์
ร่วมกันได้และไม่เสียค่ำใช้จ่ำยแต่ประกำรใด 
 ๓. ได้รับทุนกำรศึกษำ และศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ โดยปฏิบัติงำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ  ณ  อำศรมพระ
ธรรมจำริกบนพ้ืนที่สูง  ตำมโครงกำรพระธรรมจำริกได้ 

 ๔. สถำนที่ตั้ง  เหมำะสม  สะดวก  ไม่ห่ำงไกลจำกแหล่งควำมเจริญด้ำนต่ำงๆ 

 
จุดอ่อน 

๑. นักเรียนมำจำกครอบครัวฐำนะยำกจน  ไม่มีทุนทรัพย์บ ำรุงกำรเรียนกำรสอน 
 ๒. นักเรียนมีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมตำมกลุ่มชำติพันธุ์ จึงเป็นอุปสรรคในกำรอยู่ร่วมกัน 

๓. บุคลำกรขำดกำรบ ำรุงขวัญ  ก ำลังใจ  สวัสดิกำรจึงของแรงจูงใจพัฒนำกระบวนกำร วิธีกำรท ำงำน 
๔. ผู้ปกครองอยู่ในถิ่นทุรกันดำร  กำรประชำสัมพันธ์มีควำมยำกล ำบำก ไม่ทันสถำนกำรณ์ 
๕. งบประมำณได้รับจ ำนวนจ ำกัด  ด้วยเหตุที่ใช้เกณฑ์เดียวกับโรงเรียนทั่วไป  จึงไม่เพียงพอต่อกำรบริหำร

กำรศึกษำ  เพรำะน ำไปใช้เกี่ยวกับควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำนเป็นส่วนมำก 
 
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 ๕.๑. อาคารเรียน ๑  อำคำร สว.สมเด็จพระบรมรำชชนนี  เป็นสถำนที่เรียน เป็นอำคำรตึก ๓ ชั้น  

   มีจ ำนวนห้องท้ังหมด ๒๔ ห้อง  ประกอบด้วย 
  - ห้องพยำบำล     จ ำนวน     ๑ ห้อง 
  - ห้องคลังหนังสือเรียน/พัสดุอุปกรณ์กำรเรียน จ ำนวน     ๑ ห้อง 

- ห้องผู้บริหำร     จ ำนวน     ๑ ห้อง 
- ห้องวิชำกำร     จ ำนวน     ๑ ห้อง 
- ห้องธุรกำร/ห้องพักครู    จ ำนวน    ๒ ห้อง 
- ห้องประชุม     จ ำนวน    ๒ ห้อง 



 
๑๔ 

- ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์   จ ำนวน     ๑ ห้อง 
- คอมพิวเตอร์     จ ำนวน     ๓๗   เครื่อง 
- ห้องกิจกรรม/บริหำรทั่วไป   จ ำนวน    ๑ ห้อง 
- ห้องเรียนนักเรียน    จ ำนวน    ๗ ห้องเรียน ประกอบด้วย 
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔    จ ำนวน    ๒ ห้อง 
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕    จ ำนวน    ๒ ห้อง 
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖    จ ำนวน    ๒ ห้อง 

๕.๒. อาคารเรียน ๒  อำคำร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี เป็นอำคำร ๔ ชั้น  
    มีจ ำนวนห้องท้ังหมด ๑๔ ห้อง  ประกอบด้วย 

- ห้องประชุม      จ ำนวน    ๑ ห้อง 
- ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์    จ ำนวน     ๑ ห้อง 
- คอมพิวเตอร์      จ ำนวน    ๒๗   เครื่อง 
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑     จ ำนวน    ๔ ห้อง 
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๒     จ ำนวน     ๓ ห้อง 
- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๓     จ ำนวน    ๓ ห้อง 
- ห้องสมุดดุสิตตำนนท์/ห้องโสตศึกษำ (ห้องอัจฉริยะ ICT) จ ำนวน     ๑   ห้อง 

 
 ๕.๓. ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 
  คอมพิวเตอร์  มีจ ำนวนทั้งหมด    ๙๐ เครื่อง 

ใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน        ๖๔ เครื่อง 
ใช้สืบค้นข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต    ๑๕ เครื่อง 
ใช้ในงำนบริหำร      ๑๑ เครื่อง  

 
๕.๔. ปริมาณสื่อ/เทคโนโลยี 

ที ่ ชนิดสื่อ/เทคโนโลยี แหล่งของสื่อ/เทคโนโลยี จ านวนสื่อ/เทคโนโลยี 
๑ คอมพิวเตอร์ ห้องผู้บริหำร ห้องวิชำกำร ห้องธุรกำร ห้องผู้บริกำร  ๑๑ เครื่อง 
๒ เครื่องรับสัญญำดำวเทียม ห้องอินเตอร์เน็ตสถำนศึกษำ 

ใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน     
ห้องอินเตอร์เน็ตห้องวิชำกำร  

๑๕ 
๖๔ 
๙๐ 

เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 

๓ โทรทัศน์สี    
๔ เครื่องเล่น VCD    
๕ เครื่องฉำยข้ำมศีรษะ    
๖ เครื่องฉำยสไลด์    
๗ กล้องจุลทรรศน์    



 
๑๕ 

๘ ภำพประกอบกำรศึกษำ    
๙ โทรศัพท/์โทรสำร    
๑๐ ระบบอินเตอร์เน็ต    
๑๑ - ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

- ห้องโสตทัศนศึกษำ 
- เครื่องโปรเจ็กเตอร์ 

   

พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนำกำร ได้แก่ วิหำรครูบำศรีวิชัย วิหำรอนุกูล วัดศรีโสดำ พระอำรำมหลวงบริเวณ
หน้ำอำคำรเรียน 
 

๕.๕. แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน (นอกจำกห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนครั้ง/ปี 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนครั้ง/ปี ช่ือแหล่งเรียนรู ้ ช่ือแหล่งเรียนรู ้

๑. ห้องชำติพันธ์ุศึกษำ ตลอดป ี ๑. สวนสัตว์เชียงใหม ่ ๓ 

๒. โบสถ์ , วิหำร ตลอดป ี ๒. เชียงใหม่ไนท์ซำฟำร ี ๒ 

๓. ห้องบรรยำยสรุป ๖๐ ๓. อุทยำนแห่งชำติสุเทพ-ปุย ๑ 

๔. ห้องคอมพิวเตอร ์ ตลอดป ี ๔. สถำนีแผ่นดินไหว ๑ 

๕. ห้องพยำบำล ตลอดป ี ๕. ห้องสมุดประชำชน ๑ 

๖. ห้องสมุดดุสติำนนท์  ตลอดป ี ๖. หอสมดุมหำวิทยำลัยเชียงใหม ่ ๑ 

  ๗.ห้องสมดุมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ๑ 

  ๘.สล่ำสบิหมู่ วัดศรีสุพรรณ ตลอดป ี

  ๙.อำศรมพระธรรมจำริก ตลอดป ี

  ๑๐.หอดูดำวสิริธร ๑  

มีภูมิปัญญำท้องถิ่น ๕ คน ยกตัวอย่ำง  ๒  รูป/คน ที่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้เรียน/ชุมชน 
                ๑)  พระครูปัญญำสังฆกำร ภูมิปัญญำด้ำนศำสนพิธีแบบล้ำนนำ/เทศกำลพิธีล้ำนนำ 
                ๒)  นำยถนอม  กุลนอก   ภูมิปัญญำด้ำนศำสนพิธีแบบล้ำนนำ/เทศกำลพิธีล้ำนนำ 

 

 

 

 
 



 
๑๖ 

ส่วนที่ ๒ 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

 
๑. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

๓.๑. กระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรตำมกรอบนโยบำยของรสถำนศึกษำ เพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นโรงเรียนผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลง กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  ตำมนโยบำยของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติ มหำเถรสมำคม และส ำนักเขตกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ เขต ๕  ส ำนักงำนกำรศกึษำ
พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ  

๓.๒  พัฒนำองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร และพัฒนำระบบกำรท ำงำนให้ถูกต้อง 
รวดเร็วและทันสมัย 

๓.๓  พัฒนำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสะอำด น่ำอยู่ ปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
๓.๔  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรบูรณำกำร  ส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์  โดยน ำกิจกรรม

กำรสอนแบบโครงงำนมำสู่ห้องเรียน 
๓.๕  พัฒนำนักเรียนให้เป็นผู้มีควำมสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ำงกำยและจิตใจโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
๓.๖  ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรเครือข่ำยต่ำงๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ กำร

เรียนกำรสอน และกำรจัดท ำแผนพัฒนำโรงเรียนและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
๓.๗  ส่งเสริมให้ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓.๘  ส่งเสริม สนับสนุนกำรอบรม ศึกษำดูงำนกำรศึกษำของฝ่ำยบริหำรและคณะครูเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และ

ประสบกำรณ์แก่บุคลำกรทุกฝ่ำยของโรงเรียน 
๓.๙  บริหำรงบประมำณโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

 
 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 
 
 
 
 

 
 

“ส่งเสริมกำรเรียนรู้สู่มำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นศำสนทำยำทที่ดีในกำร
เผยแผ่พระพุทธศำสนำบนพ้ืนที่สูง พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม” 

๑. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม เป็นศำสนทำยำทที่ดีในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำบนพื้นที่สูง 
๓. จัดกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำอย่ำงมีส่วนร่วม 
๔. พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 



 
๑๗ 

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 
 
 
 
 

อัตลักษณ์ 

 
 

เอกลักษณ์ 

 
 

โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ข้อ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ข้อ ๒. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
 
 

กลยุทธ์ข้อ ๓. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

   
 

 

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
๒. ผู้เรียนเป็นศำสนทำยำทที่ดี มีคุณภำพ สำมำรถเผยแผ่พระพุทธศำสนำบนพื้นที่สูงได้ 
๓. โรงเรียนมีกระบวนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
๔. ครูมีควำมรู้และจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

๑. พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
๒. ส่งเสริมกระบวนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำอย่ำงมีส่วนร่วม 
๓. พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

“สุขภำพกำยใจดี มีศีลธรรม น ำกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำบนพื้นที่สูง” 
 

“ นุ่งห่มเป็นปริมณฑล ด ำรงตนเป็นบรรพชิต จำกชีวิตหลำกหลำยชำติพันธุ์ ” 
 

๑. โครงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสู่มำตรฐำนกำรศึกษำ 
๒. โครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
๔. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ และงำนอนำมัยสถำนศึกษำ 
 

๑. โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

๑. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน      
 



 
๑๘ 

ส่วนที่ ๓ 
แผนงบประมาณและโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

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

บริหารงานของสถานศึกษา 
แผนประมาณการงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ที ่ แผนประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำยเงินอุดหนุนนักเรียนรำยหัว 
ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๓ 

จ ำนวน/บำท หมำยเหตุ 

๑ 
 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ๒๔,๐๐๐  
๑.๑ งำนพัฒนำกำรเรียนรู้ ๘ กลุ่มสำระ    

๒ 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้   ๑๐๐,๐๐๐   
๒.๑ กิจกรรมทัศนศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้นอกสถำนที่    
๒.๒ กิจกรรมควำมเป็นเลิศทำงวิทยำศำสตร์      
๒.๓ กิจกรรมแข่งขันทักษวิชำกำร     

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   ๑๕๐,๐๐๐  
๓.๑ งำนร ำลึกศรีสมเด็จ ๒๒ กันยำวันกตัญญูฯ     
๓.๒ งำนส่งเสริมกำรนุ่งห่มเป็นปริมณฑล     
๓.๓ กิจกรรมเข้ำค่ำยปฏิบัติธรรมประจ ำปี     
๓.๔ กิจกรรมวันส ำคัญ     
๓.๕ กิจกรรมประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ     
๓.๖ กิจกรรมปันน้ ำใจสู่เด็กดอย (วันเด็กแห่งชำติ)    
๓.๗ กิจกรรมส่งเสริมด้ำนภูมิคุ้มกันภัยจำกยำเสพย์ติด    
๓.๘ กิจกรรมปฐมนิเทศกำรศึกษำ      
๓.๙ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศกำรศึกษำ    
๓.๑๐ กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ตำมรอยครูบำเตียวขึ้นดอยสุเทพ   

๔ 
 
 
 

โครงการสุขภาวะอนามัยผู้เรียน   ๓,๖๒๖,๖๔๐   
๔.๑ งำนโภชนำกำรภัตตำหำรเช้ำ-เพล      
๔.๒ งำนสุขภำพและอนำมัยสถำนศึกษำ    

๕ 
 
 

โครงการการบริหารและการจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร   ๖,๒๒๓,๙๕๐   
๕.๑ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ๔๐,๐๐๐   
๕.๑.๑ งำนด ำเนินกำรคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ    



 
๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 

 

๕.๑.๒ งำนประชุมคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ    
๕.๑.๓ งำนก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำน    
๕.๒ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๒๒๐,๐๐๐  
๕.๒.๑ งำนด ำเนินกำรกลุ่มงำนวิชำกำร      
๕.๒.๒ งำนทะเบียน     
๕.๒.๓ งำนวัดผลและประเมินผล     
๕.๒.๔ งำนแนะแนว     
๕.๒.๖ งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๓ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ๔,๕๑๓,๖๓๖   
๕.๓.๑ งบด ำเนินงำนบริหำรบุคคล  ๑๐,๐๐๐   
๕.๓.๒ ค่ำตอบแทนครู/เจ้ำหน้ำที่  ๔,๐๐๐,๓๒๐   
๕.๓.๓ ค่ำตอบแทนครูสอนภำษำ  ๑๒๐,๐๐๐  
๕.๓.๔เงินค่ำตอบแทนต ำแหน่ง จ ำนวน ๗ รูป/คน  ๒๗๐,๐๐๐  
๕.๓.๕ งำนประกันสังคม  (ครูคฤหัสถ์/เจ้ำหน้ำที่  ๑๑๓,๓๑๖  
๕.๔ ฝ่ายงานบริหารทั่วไป ๑๕๐,๐๐๐   
๕.๔.๑ งำนด ำเนินกำรฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป      
๕.๔.๒ งำนครูที่ปรึกษำชั้นเรียน    
๕.๔.๓ งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
๕.๔.๔ งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     

  ๕.๕ ฝ่ายงานบริหารงบประมาณและแผน ๑,๓๐๐,๓๑๔  
๕.๕.๑ งำนด ำเนินกำรฝ่ำยงำนบริหำรงบประมำณและแผน  ๑๐,๐๐๐  
๕.๕.๒ งำนพัฒนำองค์กรสถำนศึกษำ     
๕.๕.๓ งำนสำธำรณูปกำร สำธำรณูปโภค     
๕.๕.๔ งำนจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ครุภัณฑ ์  ๑,๒๙๐,๓๑๔   
        -  พัสดุ ครุภัณฑ์ (อุปกรณ์ส ำนักงำน)    
        -  หนังสือเรียน    
        -  สื่อ วสัดุ อุปกรณ์กำรเรียน      
        -  ไตรจีวร     
        -  ของใช้ส่วนตัวนักเรียน    

๖ 
 
 
 

โครงการเครือข่ายสายสัมพันธ์สถานศึกษา   ๒๐๐,๐๐๐   
๖.๑ งำนแนะแนวบรรพชำศึกษำต่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดศรีโสดำ      
๖.๒ งำนชุมชนสัมพันธ์      
๖.๓ งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ      



 
๒๐ 

 ๖.๔ งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน      
๗ 
 
 
 

โครงการภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้   ๒๐๐,๐๐๐   
๗.๑ งำนอำคำรสถำนที่      

๘ 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   ๑๐๐,๐๐๐  
๘.๑ งำนส่งเสริมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   
๘.๒ งำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น     
๘.๓ งำนกิจกรรมชุมนุม    

 ๘.๓ งำนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด     
๙ โครงการนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ๑๐,๐๐๐  

๙.๑ งำนนิเทศเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ     
๑๐ 

 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการ   ๑๕,๐๐๐  
๑๐.๑ งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ     

๑๑ 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาครูบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ   ๘๐,๐๐๐  
๑๑.๑ งำนจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
๑๑.๒ งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ     
๑๑.๓ งำนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อกำรเรียนรู้     
   

๑๒ 
 
 

โครงการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ๒๕,๐๐๐  
๑๒.๑ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ     
๑๒.๒ งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ     

รวมรำยจ่ำย ๑๐,๗๕๔,๕๙๐  
รวมรำยรับ ๑๐,๕๒๙,๒๔๙  

ขำดดุล ๒๒๖,๓๔๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๑ 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 
ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลเป็น
ฐำน 
ลักษณะโครงการ : โครงกำรต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๒,๓,๔ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มำตรฐำนที่ ๑.๑ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 จำกกำรทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกชั้นของสถำนศึกษำเปรียบเทียบตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ ถึงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ พบว่ำ ในภำพรวมเฉลี่ยมีควำมก้ำวหน้ำลดลง(-๐.๕๐) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ที่ก้ำวหน้ำเพ่ิมขึ้น คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (๒.๐๐) รองลงมำตำมล ำดับ คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์(-๑.๗๘) กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ(-๒) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย(- ๖) นอกจำกนี้ผลกำร
ทดสอบปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเฉพำะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยและคณิตศำสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษำที่ ๒ พบว่ำ ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนดี มี
จ ำนวนเพียงร้อยละ ๘.๕๙-๑๐.๔๑ รวมทั้งผลกำรทดสอบ(O-NET ขั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
พบว่ำในภำพรวมมีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ ถึง ๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (ยกเว้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มสำระศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ ๓ ทุกกลุ่มสำระพบว่ำ ในภำพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๕๗.๐๐ กลุ่มสำระที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำร้อยละ 
๕๐ จ ำนวน  ๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยเฉพำะผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก(ยกเว้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มสำระศิลปะ สุขศึกษำและพลศึกษำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี) จำกส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(สมศ.) รอบแรกและรอบสอง พบว่ำ แม้จะมี
ควำมก้ำวหน้ำแต่ก็ยังอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่ง สมศ. ได้เสนอแนะไว้ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
 ด้วยข้อมูลที่ปรำกฏข้ำงต้น กอปรทั้งเป็นภำรกิจที่ส ำคัญของสถำนศึกษำที่จะต้องจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมี
ควำมรู้คู่คุณธรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง จึงต้อง
ด ำเนินกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

๒. วัตถุประสงค์   

 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 



 
๒๒ 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 
 นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น และผ่ำนเกณฑ์
ประเมินตำมที่ก ำหนด  

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

๓.๒.๑ ผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยทุกชั้นเฉลี่ยอย่ำงน้อยร้อยละ ๕๔ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
๓.๒.๒ ผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ทุกชั้นเฉลี่ยอย่ำงน้อยร้อยละ ๔๐  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
๓.๒.๓ ผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ทุกชั้นเฉลี่ยอย่ำงน้อยร้อยละ ๕๕  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
๓.๒.๔ ผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมฯ ทุกชั้นเฉลี่ยอย่ำงน้อยร้อยละ ๕๘  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
๓.๒.๕ ผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำฯ ทุกชั้นเฉลี่ยอย่ำงน้อยร้อยละ ๕๕ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
๓.๒.๖ ผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะทุกชั้นเฉลี่ยอย่ำงน้อยร้อยละ ๕๘ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับด ี
๓.๒.๗ ผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนฯ ทุกชั้นเฉลี่ยอย่ำงน้อยร้อยละ ๕๙ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
๓.๒.๘ ผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศทุกชั้นเฉลี่ยอย่ำงน้อยร้อยละ ๔๕ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ดี 
 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/

เชิญวิทยำกรมำให้ควำมรู้ เรื่องกำรจัดท ำข้อมูลนักเรียน
รำยบุคคล กำรวัด/ประเมินสภำพจริง 

2. ส ำรวจรวบรวม จัดท ำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 
3. วิเครำะห์จุดเด่นจุดด้อยกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนใน

ภำคเรียน/ปีที่ผ่ำนมำ 
4. ก ำหนดเป้ำหมำย วิธีกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

รำยบุคคลโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 
5. จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล

โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 
6. จัดกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
7. วัดและประเมินผลตำมสภำพจริงให้สอดคล้อง ครอบคลุม

ตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังที่ปรำกฏในแต่ละแผน 
8. บันทึกผลหลังสอนและบันทึกผลกำรเรียนรู้รำยบุคคลทุก

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

๐๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ 
ถึง 

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ 

๕๐,๐๐๐ 
บำท 

ฝ่ำยบริหำร
วิชำกำร 



 
๒๓ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
9. ซ่อมเสริมผู้ เรียนรำยบุคคล /รำยกลุ่มระหว่ำงเรียนทุก

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
10. บันทึกผลควำมก้ำวหน้ำ/ผลกำรเปลี่ยนแปลง 
11. ปรับปรุง/พัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ 
12. จัดท ำเครื่องมือและวัดผลประเมินผลปลำยภำค/ปลำยปีให้

สอดคล้องครอบคลุมตัวชี้วัดที่ต้องกำรเน้นหรือผู้เรียนส่วน
ใหญ่ไม่ผ่ำนตำมเป้ำหมำย 

13. สรุปผล/เขียนรำยงำนเสนอผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนำ/ปรับปรุง
ในภำคเรียน/ปีต่อไป 

14. นิเทศติดตำม ประเมิน 
15. สรุปผล/จัดท ำรำยงำนโครงกำรประจ ำปี 

 
๕. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๗.๑ คณะกรรมกำรบรหิำรสถำนศึกษำ  ๗.๒ กลุ่มงำนบรหิำรวิชำกำร 
๗.๓ หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้   ๗.๔ ครูทุกรูป/คน/นักเรียนทุกรูป 

 
๖. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ร้อยละผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับดี 

ทุกกลุม่สำระกำรเรียนรู้ 
๒. ร้อยละครูผู้ สอนที่ จัดท ำข้ อมูล

นักเรียนรำยบุคคล 
๓. ร้อยละครูผู้สอนที่จัดท ำแผนกำร

จัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนโดย
ใช้ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 

๔. ร้อยละครูผู้สอนที่จัดกำรเรียนรู้ตำม
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

๕. ร้อยละครูผู้สอนที่สร้ำงเครื่องมือ
และวัด/ประเมินผลสอดคล้ อง
ครอบคลุมตัวชี้วัดตำมหลักสูตรฯ 

๖. ร้อยละครูผู้สอนที่ซ่อมเสริมผู้เรียน
ตำมสภำพจริง 

- ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ปลำย ภำค/
ปลำยปีระดับสถำนศึกษำ 

- ส ำรวจจ ำนวน นร .ที่มีผลสัมฤทธิ์ 
ระดับดี ทุกชั้น ทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

- ตรวจสอบแบบข้ อมู ลนั ก เ รี ย น
รำยบุคคล 

- ตรวจสอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
- สังเกต กำรจัดกำรเรียนรู้ 
- ส ำรวจกำรจัดท ำเครื่องมือวัดผล

ประเมินผล 
- ส ำรวจบันทึกสอนซ่อมเสริม 
- สังเกตกำรณ์สอนซ่อมเสริม 

- แบบทดสอบภำคควำมรู้ 
ภำคปฏิบัติ แบบสังเกต
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
แบบส ำรวจผลงำน 

- แบบส ำรวจรำยกำร 
- แบบส ำรวจกำรจัดท ำ

ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 
- แบบส ำรวจกำรจัดท ำ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมกำร

จัดกำรเรียนรู้ 
- แบบส ำรวจรำยกำร 
- แบบส ำรวจรำยกำร 
- แบบส ำรวจรำยกำร 



 
๒๔ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๗. ร้ อยละผู้ เ รี ยนที่ มี ผลกำร เรียน

ก้ำวหน้ำ 
๘. ร้ อ ย ล ะ ค ว ำ ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

ผู้เกี่ยวข้อง 

- ส ำรวจจ ำนวนผู้เรียนที่มีผลกำรเรียน
ก้ำวหน้ำ 

- ส ำรวจ /สอบถำมควำมพึงพอใจ 

- แบบสอบถำมควำมพึง
พอใจ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงกำร 
                                          (                                      )   
                                

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                               (                                       ) 

ความเห็นของผู้วิเคราะห์โครงการ 
             
            

ลงชื่อ     ผู้วิเครำะห์โครงกำร 
                                        (                                      ) 
                                   หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำร 
                                            

ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                            (                                      ) 
                                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๕ 

๑.๑ กิจกรรมอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)” 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๑  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มำตรฐำนที่ ๑.๑  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ :  ๑. ภำษำต่ำงประเทศ  ๒. ภำษำไทย ๓. คณิตศำสตร์  ๔. วิทยำศำสตร์และ  
เทคโนโลยี  ๕. สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ลักษณะโครงการ :      ใหม่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ :   กลุ่มงำนวิชำกำร  
              
 
๑. หลักการและเหตุผล 

จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ( O-NET ) ช่วงชั้นที่ ๓ และ ช่วงชั้นที่ ๔ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พบว่ำในภำพรวมผลคะแนนเฉลี่ยควำมก้ำวหน้ำ ( 
ผลพัฒนำกำร ) ของช่วงชั้นที่ ๓ ( มัธยมศึกษำปีที่ ๓ )  ๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กลุ่มสำระมีควำมก้ำวหน้ำลดลงมำก
ที่สุด คือ กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ( -๐.๗๙ ) รองลงมำ คือ  กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ( -๐.๖๔ )  กลุ่ม
สำระภำษำต่ำงประเทศ มีควำมก้ำวหน้ำเพ่ิมขึ้น ( +๒.๑๔ ) และกลุ่มสำระภำษำไทย มีควำมก้ำวหน้ำเพ่ิมขึ้น ( +
๑.๖๑ )   

ส่วนของช่วงชั้นที่ ๔  ( มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ) ๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กลุ่มสำระมีควำมก้ำวหน้ำลดลงมำกที่สุด 
คือ กลุ่มสำระคณิตศำสตร์  ( -๑.๗๑ ) รองลงมำ คือ  กลุ่มสำระภำษำไทย ( -๐.๖๖ )  กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ  ( 
-๐.๒๓ ) และกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม มีควำมก้ำวหน้ำเพ่ิมขึ้น     ( +๑.๓๙ )  กลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มีควำมก้ำวหน้ำเพิ่มข้ึน ( +๐.๐๓ ) 

ดังนั้น ทำงกลุ่มงำนวิชำกำร จึงจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET ) ช่วงชั้นที่ ๓ และ ช่วงชั้นที่ ๔ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ให้สูงขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้นักเรียน ในกำรเข้ำรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ( O - 
NET ) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

๒.๒ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O - NET ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๔ ให้สูงขึ้น ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



 
๒๖ 

๓. เป้าหมาย  
๓.๑ เชิงปริมาณ  
๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ช่วงชั้นที่ ๓ ( ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ )           จ ำนวน ๗๑ รูป 

และชั้นช่วงชั้นที่ ๔ ( มัธยมศึกษำปีที่ ๖ )  จ ำนวน ๓๖ รูป รวมทั้งสิ้น จ ำนวน ๑๐๗ รูป   เข้ำร่วมกำรอบรมเข้มเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ( O - NET ) ” ทุกรูป 

 
๓.๒ เชิงคุณภาพ  
๓.๒.๑ ผลคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ( O - NET ) ของโรงเรียนสมเด็จพระ

พุทธชินวงศ ์ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ เพ่ิมข้ึนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๓.๓ เชิงพัฒนาการ ( ผลคะแนน )  
๓.๓.๑ ผลคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ( O - NET ) ของโรงเรียนสมเด็จพระ

พุทธชินวงศ ์ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ช่วงชั้นที่ ๓  ( มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ) ทุกทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพ่ิมข้ึน ๐.๕๐ 
– ๑.๐๐ ขึ้นไป 

๓.๓.๒ ผลคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ( O - NET ) ของโรงเรียนสมเด็จพระ
พุทธชินวงศ ์ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ชั้นช่วงชั้นที่ ๔ ( มัธยมศึกษำปีที ่๖ )  ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  เพ่ิมข้ึน ๐.๕๐ 
– ๑.๐๐ ขึ้นไป  
 
๔. สถานที่ด าเนินการ            
  โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์ วัดศรีโสดำ พระอำรำมหลวง ต ำบลสุเทพ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๕. วิธีด าเนินการ และข้ันตอนด าเนินการ  

 ๕.๑ ตารางวิธีด าเนินการ และข้ันตอนด าเนินการ  
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจขั้นตอน
กำรด ำเนินกำรโครงกำร, จัดท ำข้อมูล
นักเรียน , กำรวัดผล / ประเมินผล , เชิญ
วิทยำกรมำให้ควำมรู ้

 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ก.พ. ๖๕ 

๒,๐๐๐.- ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน , 
กลุ่มงำนวิชำกำร 

๒. วิเครำะห์จุดเด่น จุดด้อย แนวทำงกำร
กำรพัฒนำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน    O-
NET ที่ผ่ำนมำ 

 
ก.พ. ๖๕ 

- หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
/ ครูผู้สอนประจ ำวิชำ 

๓. ก ำหนดเป้ ำหมำย วิ ธีกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O - NET ) 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
ก.พ. ๖๕ 

- หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
/ ครูผู้สอนประจ ำวิชำ 



 
๒๗ 

๔. จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  เ พ่ือ
พัฒนำผลสั ม ฤทธิ์ ก ำ ร ทดส อบ ท ำ ง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน              ( 
O - NET ) 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
ตลอดภำคเรียน /   
ประจ ำปีกำรศึกษำ 

๒๕๖๕ 

- หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
/ ครูผู้สอนประจ ำวิชำ 

๕. บันทึกควำมก้ำวหน้ำ  และควำม
เปลี่ยนแปลง 

ตลอดภำคเรียน /   
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

- หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
/ ครูผู้สอนประจ ำวิชำ 

๖.  จั ดกำร  อบรม เข้ ม เ พ่ือยกระดั บ 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O - NET ) ช่วงชั้น
ที่ ๓ ( มัธยมศึกษำปีที ่๓ ) 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
มี.ค. ๖๕ 

๑๒,๐๐๐.- หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
/ ครูผู้สอนประจ ำวิชำ 

๗. จัดกำร อบรมเข้มเพ่ือยกระดับผล 
สัมฤทธิ์ของกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O - NET ) ช่วงชั้น
ที่ ๖ ( มัธยมศึกษำปีที ่๖ ) 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
มี.ค. ๖๕ 

๑๕,๐๐๐.- หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
/ ครูผู้สอนประจ ำวิชำ 

๘. สรุปผล / เขียนรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร / เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในปี
กำรศึกษำต่อไป 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
มี.ค. ๖๕ 

- หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
/ ครูผู้สอนประจ ำวิชำ 

๙. นิเทศติดตำม และประเมินโครงกำร ตลอดภำคเรียนที่ ๒ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

- ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

๑๐. สรุปผล / จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
มี.ค.๖๕ 

๑,๐๐๐.- กลุ่มงำนวิชำกำรและ /
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
๖. งบประมาณ  

๖.๑ งบประมำณ จ ำนวน  ๓๐,๐๐๐.-  บาท ( สามหม่ืนบาทถ้วน ) 

๖.๑.๑ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/บาท 
 ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม    

     เอกสำรสรุปรำยวิชำ + แนวข้อสอบ 
 ๕,๐๐๐.- 

 ค่ำน้ ำปำนะถวำยผู้เข้ำอบรม ช่วงชั้นที่ ๓             
( มัธยมศึกษำปีที ่๓ ) 

๕ วัน ๕,๐๐๐.- 

 ค่ำน้ ำปำนะถวำยผู้เข้ำอบรม ชั้นช่วงชั้นที่ ๔          
( มัธยมศึกษำปีที ่๖ )   

๕ วัน ๕,๐๐๐.- 

 ค่ำด ำเนินกำรตลอดโครงกำร   ๔,๐๐๐.- 



 
๒๘ 

 ค่ำพระวิทยำกรอบรม  ๑๐,๐๐๐.- 
 สรุปโครงกำร และอ่ืน ๆ  ๑,๐๐๐.- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.- ( สามหม่ืนบาทถ้วน ) 
 
๗. ระยะเวลาในการอบรม     

o รอบแรก ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์  ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕ วัน 
o รอบแรก ระหว่ำงเดือนมีนำคม ๒๕๖๕ จ ำนวน ๕ วัน 

 
๘. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๘.๑ วิทยำกร ( ศึกษำนิเทศก์ / วิทยำกรประจ ำวิชำ ) ๕ รูป / คน 
 ๘.๒ หัวหน้ำกลุ่มสำระ / ครูผู้สอนประจ ำวิชำ  
 
๙. ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ของกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน    

( O - NET ) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  

กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ( O - NET ) 

ผลคะแนนเฉลี่ยของกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น

พ้ืนฐำน ( O - NET ) 
๒. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรม ส ำรวจ / สอบถำมควำมพึงพอใจ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
๓. ควำมพึงพอใจของคณะครูและ

ผู้บริหำร 
สังเกต กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำร

ด ำเนินโครงกำร 
แบบสังเกต,แบบประเมินโครงกำร 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑๐.๑ นักเรียนมีควำมพร้อม ในกำรเข้ำรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  ( O - NET ) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 ๑๐.๒ นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยกำรกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ( O - NET ) ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๔ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพ่ิมข้ึน 

๑๐.๓ ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ( O - NET ) ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธ
ชินวงศ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ สูงขึ้น ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงกำร 

                                          (                                      )   
                                

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                               (                                       ) 



 
๒๙ 

ความเห็นของผู้วิเคราะห์โครงการ 
             
            
             

ลงชื่อ     ผู้วิเครำะห์โครงกำร 
                                        (                                      ) 
                                   หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำร 
                                            

ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                            (                                      ) 
                                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๐ 

๑.๒ กิจกรรมอบรมเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)” 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๑  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มำตรฐำนที่ ๑.๑  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ :  ภำษำต่ำงประเทศ และสังคมศำสนำและวัฒนำธรรม 
ลักษณะโครงการ :     ใหม่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ :   กลุ่มงำนวิชำกำร  
              
 
๑. หลักการและเหตุผล 

กำรศึกษำพระปริยัติธรรมนั้น ถือว่ำเป็นภำระหน้ำที่ของพระภิกษุ สำมเณร ในบวรพระพุทธศำสนำ          ซึ่ง
ปัจจุบันนี้ ควำมรู้ด้ำนหลักธรรมและภำษำบำลีของพระภิกษุ - สำมเณร น้อยลงมำก และในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ( องค์กำรมหำชน ) หรือ สทศ. ได้จัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำน
พระพุทธศำสนำ ( Buddhism National Educational Test : B-NET ) ให้กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ( 
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ) และมัธยมศึกษำตอนปลำย ( มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ) ที่ศึกษำในหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสำมัญศึกษำ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๔ และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ สังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ผลปรำกฏว่ำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ที่ผ่ำนมำ 
คะแนนเฉลี่ยทุกรำยวิชำไม่ถึงครึ่ง โดยเฉพำะวิชำภำษำบำลี คะแนนเฉลี่ยค่อนข้ำงจะต่ ำกว่ำเกณฑ์ 

ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ได้มีรำยงำนผลกำรวิจัยเรื่อง “แนวทำงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน    ด้ำน
พระพุทธศำสนำ ( B-NET ) โรงเรียนวัดวิเวกวนำรำม จังหวัดเชียงใหม่ ” ของพระมหาสิทธัตถ์  มหาวีโร, ๒๕๕๘.  โดย
สรุปผลกำรวิจัยได้ระบุแนวทำงพัฒนำกำรเรียนกำรสอนไว้อย่ำงน่ำสนใจ จึงเป็นสำเหตุให้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น เพ่ือเป็น
กำรต่อยอดงำนวิจัย ส่งเสริมและพัฒนำทักษะด้ำนพระพุทธศำสนำ ทั้งเป็นกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของ
รำยวิชำภำษำบำลี , พุทธประวัติ , ธรรม , และวินัย ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อีกด้วย  

จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนพระพุทธศำสนำ ( Buddhism National Educational Test : 
B-NET ) ช่วงชั้นที่ ๓ และ ช่วงชั้นที่ ๔ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ พบว่ำในภำพรวมผลคะแนนเฉลี่ย
ควำมก้ำวหน้ำ ( ผลพัฒนำกำร ) ของช่วงชั้นที่ ๓ ( มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ) วิชำภำษำบำลี มีควำมก้ำวหน้ำลดลง ( -๒.๖๕ 
) วิชำธรรม มีควำมก้ำวหน้ำเพ่ิมขึ้นมำก ( +๔.๙๕ ) วิชำพุทธประวัติ มีควำมก้ำวหน้ำเพ่ิมขึ้น ( +๒.๗๖ ) วิชำวินัย มี
ควำมก้ำวหน้ำเพ่ิมข้ึน ( +๒.๐๙ )  ส่วนของช่วงชั้นที่ ๔ ( มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ) วิชำภำษำบำลี มีควำมก้ำวหน้ำเพิ่มข้ึน ( 
+๓.๕๔ ) วิชำธรรม มีควำมก้ำวหน้ำเพ่ิมขึ้น ( +๒.๐๓ ) วิชำพุทธประวัติ มีควำมก้ำวหน้ำเพ่ิมขึ้นมำก ( +๕.๔๖ ) วิชำ
วินัย มีควำมก้ำวหน้ำลดลง (-๒.๖๕ ) 

ดังนั้น ทำงกลุ่มงำนวิชำกำร จึงจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนพระพุทธศำสนำ ( Buddhism National Educational Test : B-NET ) ช่วง
ชั้นที่ ๓ และ ช่วงชั้นที่ ๔  ให้สูงขึ้น 
 



 
๓๑ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้นักเรียน ในกำรเข้ำรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ   ด้ำน

พระพุทธศำสนำ ( Buddhism National Educational Test : B-NET ) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
๒.๒ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรทดสอบระดับชำติ ด้ำนพระพุทธศำสนำ ( B-NET ) 

๓. เป้าหมาย  
  ๓.๑ เชิงปริมาณ  

๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ช่วงชั้นที่ ๓ ( ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ )   จ ำนวน ๗๔ รูป และ
ชั้นช่วงชั้นที่ ๔ ( มัธยมศึกษำปีที ่๖ )  จ ำนวน ๓๕ รูป รวมทั้งสิ้น จ ำนวน ๑๐๙ รูป เข้ำร่วมกำรอบรมเข้มเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของกำรทดสอบระดับชำติ ด้ำนพระพุทธศำสนำ( B-NET )” ทุกรูป 

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

มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ) โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สำมำรถผ่ำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  ด้ำน
พระพุทธศำสนำ ( Buddhism National Educational Test : B-NET ) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ในแต่ละวิชำ 

๓.๒.๒ ผลคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนพระพุทธศำสนำ ( Buddhism National 
Educational Test : B-NET ) ในแต่ละวิชำ ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ เพ่ิมข้ึน  

๓.๓ เชิงพัฒนาการ ( ผลคะแนน )  
๓.๓.๑ ผลคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนพระพุทธศำสนำ ( Buddhism National 

Educational Test : B-NET ) ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ( มัธยมศึกษำปีที ่๓ ) ทุกรำยวิชำ เพิ่มขึ้น ๑.๐๐ - ๓.๐๐ ขึ้นไป 

๓.๓.๒ ผลคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนพระพุทธศำสนำ ( Buddhism National 
Educational Test : B-NET ) ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำย ( มัธยมศึกษำปีที ่๖ ) เพ่ิมข้ึน ๓.๐๐ - ๕.๐๐ ขึ้นไป  
 
๔. สถานที่ด าเนินการ            
  โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  วัดศรีโสดำ พระอำรำมหลวง ต ำบลสุเทพ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๕. วิธีด าเนินการ และข้ันตอนด าเนินการ  

 ๕.๑ ตารางวิธีด าเนินการ และข้ันตอนด าเนินการ  
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรโครงกำร, จัดท ำข้อมูลนักเรียน , 
กำรวัดผล / ประเมินผล , เชิญพระวิทยำกร
มำให้ควำมรู้ 

พ.ย. ๖๔ - ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน , 
พม.ประกฤษฎิ์ มหำวีโร 



 
๓๒ 

๒. วิเครำะห์จุดเด่น จุดด้อย กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน B-NET ที่ผ่ำนมำ 

พ.ย. ๖๔ - ครูผู้สอนประจ ำวิชำ 

๓. ก ำหนดเป้ำหมำย วิธีกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำของวิชำ B-NET  

พ.ย. ๖๔ - ครูผู้สอนประจ ำวิชำ 

๔. จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของวิชำ B-NET 

ตลอดภำคเรียน  
ที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

- ครูผู้สอนประจ ำวิชำ 

๕. บันทึกควำมก้ำวหน้ำ และควำม
เปลี่ยนแปลง 

ตลอดภำคเรียน  ที่ ๒ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

- ครูผู้สอนประจ ำวิชำ 

๖. จัดกำร อบรมเข้มเพ่ือยกระดับ สัมฤทธิ์
ข อ ง ก ำ ร ท ด ส อ บ ร ะ ดั บ ช ำ ติ  ด้ ำ น
พระพุทธศำสนำ( B-NET )” 

ก.พ. ๖๕ ๒๐,๐๐๐.- พม.ประกฤษฎิ์ มหำวีโร 
และคณะท ำงำน 

๗. สรุปผล / เขียนรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร / เพื่อปรับปรุงและพัฒนำในปี
กำรศึกษำต่อไป 

เม.ย.๖๕ - พม.ประกฤษฎิ์ มหำวีโร 
และคณะท ำงำน 

๘. นิเทศติดตำม และประเมินโครงกำร ตลอดภำคเรียน  ที่ ๒  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

- ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

๙. สรุปผล / จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 

เม.ย.๖๕ - พม.ประกฤษฎิ์ มหำวีโร 
และคณะท ำงำน 

 
๕.๒ วิธีด าเนินการ และข้ันตอนด าเนินโครงการ 

๕.๒.๑ ขั้นเตรียมการ  
๕.๒.๑.๑ ศึกษำข้อมูลจำกงำนวิจัย 
๕.๒.๑.๒ เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรต่อผู้บริหำร 
๕.๒.๑.๒ จัดท ำสื่อและเอกสำรสรุป ประกอบกำรบรรยำย 

 
๕.๒.๒ กิจกรรม  

๕.๒.๒.๑ นักเรียนเข้ำรับกำรอบรมเข้ม 
๕.๒.๒.๒ นักเรียนรับฟังบรรยำยสรุป จำกพระวิทยำกร 
๕.๒.๒.๓ ครูผู้สอนสรุปสำระส ำคัญท่ีคำดว่ำจะออกข้อสอบ ให้นักเรียน  
๕.๒.๒.๔ นักเรียนฝึกท ำแบบทดสอบควำมรู้ เสมือนสอบจริงและข้อสอบย้อนหลัง ของ สทศ. 

 
๕.๒.๓ ขั้นด าเนินการ                                                         

๕.๒.๓.๑ น ำนักเรียนเข้ำรับกำรอบรม ทุกรูป 
๕.๒.๓.๒ แจกเอกสำรสรุป เอกสำรประกอบกำรบรรยำย 



 
๓๓ 

๕.๒.๓.๓ บรรยำยให้ควำมรู้แก่นักเรียนตำมตำรำงที่ได้ก ำหนดไว้ 
๕.๒.๓.๕ เริ่มด ำเนินกำร ระหว่ำงวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๔ – ๓๐ เม.ย.  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
๕.๒.๔ ขั้นสรุป ประเมิน และรายงาน 

๕.๒.๔.๑ ออกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร 
๕.๒.๔.๒ สรุปผลกำรด ำเนินงำน  และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำร 
๕.๒.๔.๓ รวบรวมข้อมูล ท ำกำรประเมินและวิเครำะห์ เพ่ือประกอบกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร ครั้ง

ต่อไป      
๖. งบประมาณ  

๖.๑ งบประมำณ จ ำนวน  ๒๐,๐๐๐.-  บาท ( สองหม่ืนบาทถ้วน ) 

๖.๑.๑ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/บาท 
 ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม    

    - เอกสำรสรุปรำยวิชำวิชำภำษำบำลี  
    - แนวข้อสอบ 
    - รำยวชิำวิชำภำษำบำลี  
    - วิชำ ธรรม พุทธประวัติ วินัย 
    - แบบสอบถำม , แบบประเมิน 

 ๓,๐๐๐.- 

 ค่ำน้ ำปำนะถวำยผู้เข้ำอบรม ๕ วัน  ๑๐,๐๐๐.- 
 ค่ำอุปกรณ์  

     - ค่ำซองใส่เอกสำร  
     - ปำกกำเน้นข้อควำม  

 ๑,๕๐๐.- 

 ค่ำพระวิทยำกรอบรม  ๕,๐๐๐.- 
 สรุปโครงกำร และอ่ืน ๆ  ๕๐๐.- 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.- ( สองหม่ืนบาทถ้วน ) 

 
๗. ระยะเวลาในการอบรม     

ระหว่ำงวันที่ ๑ - ๒๖ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  จ ำนวน ๕ วนั 
 
๘. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๘.๑ วิทยำกร ( ศึกษำนิเทศก์ / พระวิทยำกรประจ ำวิชำ ) ๔ รูป 
 ๘.๒ ครูผู้สอนประจ ำวิชำ  
 



 
๓๔ 

๙. ระดับความส าเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรทดสอบ
ระดับชำติ ด้ำนพระพุทธศำสนำ    

( B-NET ) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  

กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ ด้ำนพระพุทธศำสนำ   
( B-NET ) 

ผลคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติ ด้ำน

พระพุทธศำสนำ  ( B-NET )                         
๒. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรม ส ำรวจ / สอบถำมควำมพึงพอใจ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
๓. ควำมพึงพอใจของคณะครูและ

ผู้บริหำร 
สังเกต กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำร

ด ำเนินโครงกำร 
แบบสังเกต,แบบประเมินโครงกำร 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑๐.๑ นักเรียนมีควำมพร้อมในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนพระพุทธศำสนำ                           ( 
Buddhism National Educational Test : B-NET ) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

 ๑๐.๒ นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนพระพุทธศำสนำ                           ( 
Buddhism National Educational Test : B-NET ) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ เพ่ิมข้ึน 

๑๐.๓ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรทดสอบระดับชำติ ด้ำนพระพุทธศำสนำ ( B-NET ) ของโรงเรียนสมเด็จ        พระ
พุทธชินวงศ ์ทุกวิชำเพ่ิมข้ึน  
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงกำร 
                                          (                                      )  
  

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                               (                                       ) 

 
ความเห็นของผู้วิเคราะห์โครงการ 
             
            
             

ลงชื่อ     ผู้วิเครำะห์โครงกำร 
                                        (                                      ) 
                                   หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำร 
                                            

ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                            (                                      ) 
                                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 



 
๓๕ 

๒. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) :   พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
ชื่อโครงการ :  โครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ลักษณะโครงการ : โครงกำรต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๑ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มำตรฐำนที่ ๑.๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นสถำบันที่ส ำคัญอีกสถำบันหนึ่งของสังคม รองลงมำจำกสถำบันครอบครัว ในกำรเสริมสร้ำงและ
พัฒนำเยำวชนของชำติ เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โรงเรียนจึงมีนโยบำยในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระบบ
ครอบครัวหรือวัดที่พ ำนักอำศัยอยู่ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น ๖ ระดับ มีครูและครูที่ปรึกษำท ำหน้ำที่ปลูกฝังและ
เสริมสร้ำงพัฒนำนักเรียนในทุกๆ ด้ำนดูแลทุกข์สุขและช่วยเหลือแนะแนวในกำรแก้ปัญหำให้แก่นักเ รียนร่วมกับ
ผู้ปกครองและท ำหน้ำที่เสมือนบิดำ มำรดำคนท่ี ๒ ของนักเรียน โรงเรียนได้จัดเวลำให้ครูที่ปรึกษำและนักเรียนมำพบ
กันสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง และทุกเช้ำหลักข้ึนท ำวัตรเช้ำ 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพ่ือให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำต่ำงๆ สร้ำงควำมสนิทสนมคุ้นเคยระหว่ำงครูที่ปรึกษำกับ
นักเรียนและเสริมสร้ำงพัฒนำกำรด้ำนอุปนิสัยและบุคลิกภำพท่ีดีงำมแก่นักเรียน  

 ๒.๒ เพ่ืออบรมดูแลและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและประพฤติ ห่ำงไกลยำเสพติด  

 ๒.๓ เพ่ือศึกษำรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน บันทึกไว้ในระเบียนสะสมประจ ำตัวนักเรียนเพ่ือประโยชน์ต่อ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ๒.๔ เพ่ือแจ้งข่ำวสำรและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จ ำนวน ๓๕๐ รปู 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

  ๓.๒.๑ นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 



 
๓๖ 

  ๓.๒.๒ ครูได้พบปะปรึกษำหำรือกับผู้ปกครองอย่ำงใกล้ชิด และผู้ปกครองได้เข้ำใจในเรื่องระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมำกยิ่งขึ้น 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมวำงแผน 
๒. งำนพัฒนำระดับชั้น 
๓. งำนเสริมสร้ำงระเบียบวินัย 
๔. อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลรักษำตัวเองให้
แข็งแรงสม่ ำเสมอ 
๕. กำรดูแลบริเวณโรงเรียนของแต่ละระดับชั้นที่
รับผิดชอบ 
๖. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๗. กำรออกเยี่ยมบ้ำน/วัด ของนักเรียน 
๘. จัดประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น 
๙. ระเบียนสะสม 
๑๐. จัดท ำฟอร์มและแบบคู่มือกำรปฏิบัติงำนของงำน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ตลอดปีกำรศึกษำ ๑๔๖,๐๐๐  ฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป 

 
๕. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๗.๑ กลุ่มงำนบรหิำรทัว่ไป 
๗.๒ ครูที่ปรึกษำ 
๗.๓ ครูทุกรูป/คน 
๗.๔ นักเรียนทุกรูป/คน 
๗.๕ ผู้ปกครองนักเรียน 
๗.๖ คณะกรรมกำรนักเรียน 

 
๖. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ/ผลผลิต 
   ๑. นักเรียนได้รับกำรช่วยเหลือและ
พัฒนำกำรด้ำนคุณธรรมจริยธรรมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพบริเวณโรงเรียน
สะอำด สวยงำม 

 
รูป 
 
 
 

 
๓๕๐ 

 
 
 

 
๓๔๓ 

 
 
 



 
๓๗ 

   ๒ .  ครู ได้พบปะปรึ กษำหำรื อ กั บ
ผู้ปกครองอย่ำงใกล้ชิดและผู้ปกครองใน
เรื่องระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนมำก
ยิ่งขึ้น 
เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ 
   ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๕๖ ได้รับกำร
ดูแลช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึงและเป็นระบบ 
   ๓. สำมำรถพัฒนำระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 
 
 
 
 

รูป 

 
 
 
 
 

๓๕๐ 
 

 
 
 
 
 

๓๔๓ 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ส่งเสริมค ำแนะน ำช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำต่ำงๆ สร้ำงควำมสนิทสนมคุ้นเคยระหว่ำงครูที่ปรึกษำกับ
นักเรียนและเสริมสร้ำงพัฒนำกำรด้ำนอุปนิสัยและบุคลิกภำพท่ีดีงำมแก่นักเรียนได้ 

 ๙.๒ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและประพฤติ ห่ำงไกลยำเสพติด  

 ๙.๓ ศึกษำรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน บันทึกไว้ในระเบียนสะสมประจ ำตัวนักเรียนเพ่ือประโยชน์ต่อกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงกำร 
                                          (                                      )   

 
ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงกำร 

                               (                                       ) 
 
ความเห็นของผู้วิเคราะห์โครงการ 
             

ลงชื่อ     ผู้วิเครำะห์โครงกำร 
                                        (                                      ) 
                                   หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำร 
                                            

ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                            (                                      ) 
                                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 



 
๓๘ 

๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
ชื่อโครงการ :  โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ : โครงกำรต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๑ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  มำตรฐำนที่ ๑.๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ไทย เป็นสิ่งที่คนไทยทุกเพศ ทุกวัย ควรจะอนุรักษ์ไว้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

วัฒนธรรมที่แสดงถึงควำมกตัญญูกตเวทีต่อบุพกำรี ครู อำจำรย์ ผู้มีพระคุณและสถำนศึกษำตลอดจนวัฒนธรรมที่
แสดงถึงควำมรักและควำมผูกพันระหว่ำงนักเรียนกับนักเรียน และระหว่ำงนักเรียนกับสถำนศึกษำ 

อนึ่ง ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรสื่อสำรที่ทันสมัย โดยเฉพำะทำงด้ำนอินเทอร์เน็ต 
ท ำให้เยำวชนของชำติมีโอกำสรับเอำอำรยธรรมต่ำงชำติเข้ำมำปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว และยังขำดกำรน ำหลักพุทธธรรมค ำ
สอนมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต ห่ำงเหินกำรปฏิบัติตนเป็นศำสนทำยำทที่ดี ขำดจิตส ำนึกที่ดีงำมในด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
และค่ำนิยมที่พึงประสงค ์

ฉะนั้น กำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน นอกจำกจะเรียนตำมหลักสูตรเพ่ือประกอบอำชีพและเพ่ือกำรศึกษำต่อ
ชั้นสูงแล้ว โรงเรียนควรจัดให้มีกำรอบรมส่งเสริมสำมเณรด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ร่วมมือกันในกำรรักษำไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย เป็นกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงำมให้แก่เยำวชนของชำติ น ำหลักค ำสอนของ
พระพุทธเจ้ำไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต เกิดประโยชน์ต่อตนเอง พระพุทธศำสนำ และสังคมต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริม “คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค”์ ของสถำนศึกษำ 
 ๒.๒ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและศำสนำประจ ำชำติ 
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้ซำบซึ้งถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย  
  

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  
๓.๑ เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ นักเรียนรู้ถึงกำรปฏิบัติพิธีกำรต่ำงๆ ในแต่ละกิจกรรมและมีควำมซำบซึ้งในกิจกรรมนั้นๆ  
 ๓.๑.๒ นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ที่ดี ทั้งต่อหน้ำและลับหลัง มี
ควำมซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ตั้งและเป็นที่รักของคนทุกชนชั้น 
 ๓.๑.๓ นักเรียนมีควำมกตัญญูต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ บิดำ มำรดำ ครู อำจำรย์ ผู้มีพระคุณต่อชำติ
บ้ำนเมืองและต่อตนเอง 



 
๓๙ 

 ๓.๑.๔ นักเรียนน ำหลักธรรมค ำสอนของพระพุทธเจ้ำไปปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้ถูกต้อง
เหมำะสมกับกำลเทศะ 
 ๓.๑.๕ นักเรียนตระหนักในควำมส ำคัญ เห็นคุณค่ำของกำรอนุรักษ์พุทธศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชำติและพุทธศำสนำให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป  

 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
 ๓.๒.๑ นักเรียนทั้งหมดได้ปฏิบัติพิธีกรรมต่ำงๆ  ในแต่ละกิจกรรมและมีควำมซำบซึ้งในกิจกรรมนั้นๆ  

๓.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ และมีควำม
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป 

๓.๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีควำมกตัญญูกตเวทีต่อชำติ  ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ บิดำ มำรดำ ครู อำจำรย์ 
ตลอดจนผู้มีพระคุณของบ้ำนเมืองและตนเอง 

๓.๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ น ำพุทธธรรมไปใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต 
๓.๒.๕ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรอนุรั กษ์พุทธศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชำติไทยให้เจริญรุ่งเรือง 
 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. จัดประชุมด ำเนินกำรจดัท ำโครงกำร 
๒. เสนอโครงกำรต่อผู้บริหำรโรงเรียนเพื่อขออนุมัต ิ

- ค่ำด ำเนินกำรตำมปฏิทิน 
๓. ปฏิบัตติำมขั้นที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร 

๓.๑ กิจกรรมวันพ่อแห่งชำต ิ
- อบรมคุณธรรมเทดิพระคณุพ่อ-แม่ 
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชำต ิ

   ๓.๒ กิจกรรมบำยศรีสู่ขวัญและแสดงควำมยินดีกับนักเรียน  ม.๓ และ 
ม.๖ 

- ค่ำปกเกียรติบัตรนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ 
- ค่ำพระสงฆ์ท ำพิธีประน ำพระพุทธมนต ์
- ค่ำช่อดอกไม้แสดงควำมยินดีกับนกัเรียน ม.๓ และ ม.๖ 
- ดอกไม้ตกแต่งเวทีและซุ้มชัยมงคล 
- ค่ำอำหำรว่ำงนักเรยีน ม.๓ และ ม.๖ 
- ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ 
- ค่ำป้ำยผ้ำและของที่ระลึก 
- ค่ำจัดท ำเกียรติบตัร นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ 

   ๓.๓ กิจกรรมค่ำยอบรมคณุธรรมจริยธรรมนักเรียน 
   ๓.๔ กิจกรรมไหว้คร ู

๐๑ ตลุำคม ๒๕๖๓ 
ถึง 

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ 

๒๕,๐๐๐ บำท ฝ่ำยบรหิำร
ทั่วไป 



 
๔๐ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- ค่ำจัดโต๊ะหมู่บูชำ 
- ค่ำประกวดพำน 

  ๓.๕ กิจกรรมวันแม่  
- ค่ำอบรมคณุธรรมเทิดพระคณุพ่อ-แม่ นักเรียน  ม.๓ และ ม.๖ 
- ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ ์

 
๕. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๗.๑ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
๗.๒ กลุม่งำนบริหำรวิชำกำร 
๗.๓ กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 
๗.๔ กลุ่มงำนบรหิำรบุคคล 
๗.๕ ครูทุกรูป/คน 
๗.๖ นักเรยีนทุกรูป 

 
๖. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 
๑. นักเรียนรู้ถึงกำรปฏิบัติพิธีกำรต่ำงๆ ในแต่ละกิจกรรมและมีควำมซำบซึง้ในกิจกรรมนั้นๆ  
๒. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ทั้งต่อหน้ำและลับหลัง มีควำมซื่อสัตย์
สุจริตเป็นท่ีตั้งและเป็นที่รักของคนทุกชนช้ัน 
๓. นักเรียนมีควำมกตัญญูต่อชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ บิดำ มำรดำ ครู อำจำรย์ ผู้มี
พระคุณต่อชำติบ้ำนเมืองและต่อตนเอง 
๔. นักเรียนน ำหลักธรรมค ำสอนของพระพุทธเจ้ำไปปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้
ถูกต้องเหมำะสมกับกำละเทศ 
๕. นักเรียนตระหนักในควำมส ำคัญ เห็นคุณค่ำของกำรอนุรักษ์พุทธศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชำติให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป 
 
เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
๓. นักเรียนทั้งหมดได้ปฏิบัติพิธีกรรมต่ำงๆ ในแต่ละกิจกรรมและมีควำมซำบซึ้งในกิจกรรมนั้นๆ  
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  มีควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่รัก

ของบุคคลทั่วไป 
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีควำมกตัญญูกตเวทีต่อชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ บิดำ มำรดำ ครู 

อำจำรย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณของบ้ำนเมืองและตนเอง 

 
รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 

 
๓๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕๐ 

 
๓๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๔๓ 
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๖. นักเรียนร้อยละ ๘๕ น ำพุทธธรรมไปใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต 
๗. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์พุทธศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชำติไทยให้เจริญรุ่งเรือง 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ส่งเสริม “คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์” ของสถำนศึกษำให้นักเรียนมีจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและศำสนำประจ ำชำติให้คงอยู่ตลอดไป 
 ๙.๒ ให้นักเรียนได้ซำบซึ้งถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย และได้แสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวทีต่อ
บิดำ มำรดำ ครู อำจำรย์ และโรงเรียน 
 ๙.๓ สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครู-นักเรียน, นักเรียน–โรงเรียน, ลูก-พ่อแม่ได้น ำหลักธรรมค ำสอนของ
พระพุทธศำสนำไปใช้ในกำรด ำรงชีวิต 
  

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงกำร 
                                          (                                      )   

 
ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงกำร 

                               (                                       ) 
 
ความเห็นของผู้วิเคราะห์โครงการ 
             

ลงชื่อ     ผู้วิเครำะห์โครงกำร 
                                        (                                      ) 
                                   หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำร 
                                            

ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                            (                                      ) 
                                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
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๔. โครงการส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสถานศึกษา 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) :  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
ชื่อโครงการ :  โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและงำนอนำมัยสถำนศึกษำ 
ลักษณะโครงการ :  โครงกำรต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :   กลยุทธ์ที่ ๑ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มำตรฐำนที่ ๑.๒   
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

สภำพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่เป็นผลมำจำกกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำร ท ำให้วิถีชีวิตของ
เด็กวัยเรียนและเยำวชนเปลี่ยนไปอย่ำงมำกมำย  ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยำวชนบำงกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลของ
แบบอย่ำงที่ไม่เหมำะสมจำกกำรที่ค่ำนิยมและวัฒนธรรมตำมกระแสสังคมตะวันตกน ำไปสู่ปัญหำต่ำงๆ จำกตัวเด็กเอง  
ครอบครัว  สังคมแวดล้อมภำยในและภำยนอกโรงเรียน  จึงมีควำมจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงคุณภำพ
ทำงด้ำนกำรศึกษำและสุขภำพ เพ่ือพัฒนำศักยภำพให้เด็กและเยำวชนเป็นผู้มีคุณธรรมชีวิตที่ดี  บรรลุตำมควำมมุ่ง
หมำยและหลักกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มำตรำ 
๖ ที่ว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือกำรพัฒนำเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ ภูมิปัญญำ 
ควำมรู้และคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต  สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข” ซึ่งกำร
พัฒนำโรงเรียนให้เป็น “โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ” ของชุมชน จึงเป็นอีกยุทธศำสตร์หนึ่งของควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ครอบครัวของนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน ชุมชน และองค์กรในท้องถิ่นท่ีจะร่วมกันพัฒนำประสำน
ประโยชน์ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำสุขภำพนักเรียน ครู บุคลำกร ในโรงเรียน ตลอดจนสมำชิกในครอบครัว ชุมชน ให้เป็นผู้
ที่มีสุขภำพกำย จิต และควำมเป็นอยู่ที่ดีถูกสุขลักษณะ 

และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เน้นนโยบำย
ด้ำนสุขภำพอนำมัยไว้อย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้นักเรียนเติบโตสมวัยโดยได้ระบุในนโยบำยข้อ ๕ กำรพัฒนำ
สุขภำพและอนำมัยให้ด ำเนินกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรตรวจสุขภำพนักเรียน  ให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันโรค
และโรคติดต่อต่ำงๆ ตลอดจนโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ โดยเฉพำะโรคเอดส์  โดยกำรเน้นเสริมสร้ ำงภูมิคุ้มกันทำง
ควำมคิดเพ่ือป้องกันสำรเสพติดและโรคเอดส์ รวมทั้งกำรสนับสนุนให้มีกำรเฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโตสมวัยของนักเรียน
และกำรออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอที่เหมำะสมกับสมณสำรูป 

๒. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพ่ือให้โรงเรียนด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพร่วมกับองค์กรต่ำงๆ ในชุมชน 

 ๒.๒ เพ่ือให้สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพของโรงเรียนเป็นไปตำมมำตรฐำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 



 
๔๓ 

 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้สร้ำงเจตคติและฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะน ำไปสู่พฤติกรรมสุขภำพที่ถูกต้อง 

๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ  

๓.๑ เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 

 ๓.๑.๑ ผู้ปกครองและสมำชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ เกิดกำรเรียนรู้ด้ำนสุขภำพท่ี
ถูกต้อง 

 ๓.๑.๒ ปัญหำสุขภำพได้รับกำรแก้ไข 

 ๓.๑.๓ โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สะอำด สวยงำม ถูกสุขลักษณะ 

 ๓.๑.๔ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะด้ำนสุขภำพ จนเกิดเป็นสุขนิสัยที่ติดตัวและเป็นพฤติกรรมสุขภำพที่
เหมำะสมต่อไป 

 ๓.๑.๕ นักเรียน บุคลำกร ในโรงเรียนและชุมชน มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 ๓.๑.๖ นักเรียนได้รับกำรดูแลเฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโตให้สมวัย 

๓.๑.๗ นักเรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิต ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

๓.๑.๘ นักเรียนดูแลรักษำตนเองเมื่อเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ และท ำกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นได้ 

๓.๑.๙ นักเรียนป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจำกโรคติดต่อและอุบัติเหตุต่ำงๆ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ๓.๒.๑ โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สะอำดสวยงำม 

 ๓.๒.๒ ระบบสุขำภิบำลที่ถูกสุขลักษณะ  เอ้ือต่อสุขภำพและกำรเรียนรู้ที่ดี 

๓.๒.๓ นักเรียนและครู บุคลำกรในโรงเรียน มีสุขลักษณะและพฤติกรรมด้ำนอนำมัยถูกต้อง มีสุขภำพกำย  
สุขภำพจิตที่สมบูรณ ์

๓.๒.๔ นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำในและมีทักษะในกำรดูแลสุขภำพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

๓.๒.๕ นักเรียนได้รับกำรพัฒนำครอบคลุมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ ให้เจริญเติบโตสมวัย 

 ๓.๒.๖ นักเรียนทุกคนมีกำรพัฒนำตนเองให้มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่สมบูรณ์ 

๓.๒.๗ นักเรียนสำมำรถดูแลสุขภำพของตนเองและรักกำรออกก ำลังกำยที่เหมำะสมกับสมณสำรูป 

๓.๒.๘ นักเรียนมีทักษะในกำรป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจำกโรคติดต่อและอุบัติเหตุ 
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๓.๒.๙ นักเรียนมีควำมรู้และทักษะในกำรดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ และท ำกำรปฐมพยำบำล
เบื้องต้นได้อย่ำงถูกต้อง 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. จัดตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพในโรงเรียนและ
กรรมกำรที่ปรึกษำของชุมชน 
๒. ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อปรึกษำและชี้แจงวัตถุประสงค์
ของกำรจัดและด ำเนินกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพขอควำม
ร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
๓. วิเครำะห์สถำนกำรณ์ 
๔. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
๕. ปฏิบัติโครงกำร ตำมแผนงำน 
๖.จัดอบรมผู้น ำเยำวชนสำธำรณสุขในโรงเรียน 
๗.ประสำนงำนสำธำรณสุขเรื่องกำรตรวจสุขภำพด้วยตนเอง 
๘.เตรียมกำรประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำ ครูแนะแนว ครู
อนำมัย ครูโภชนำกำร และผู้ปกครอง เพื่อแก้ปัญหำหรือ
พัฒนำนักเรียนที่มีภำวกำรณ์เจริญเติบโตไม่สมวัย 
๙.รวบรวมข้อมูล 
๑๐.ให้กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้นหรือน ำส่งโรงพยำบำล 
๑๑.ตรวจสุขภำพนักเรียนทุกระดับชั้น 
๑๒.แสดงผลน้ ำหนัก ส่วนสูง จำกกรำฟ 
๑๓.แจ้งผลกำรวิเครำะห์ให้ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษำและ
นักเรียนทรำบ 
๑๔.ตรวจสุขภำพของนักเรียน 
๑๕.ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรมำให้ควำมรู้เมื่อมีโรคระบำด 
๑๖.ตรวจสอบทบทวนกำรด ำเนินงำนโดยกรรมกำรส่งเสริม
สุขภำพ 
๑๗.ขอรับกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอก 
๑๘.น ำผลกำรตรวจสอบมำปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนในโครงกำรต่อไป 

๐๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ 
ถึง 

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ 

๖๐,๐๐๐ บำท ฝ่ำยบริหำร
บุคคล 

 
 
 



 
๔๕ 

๕. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
๗.๑ กลุ่มงำนบรหิำรทัว่ไป 
๗.๒ ครูทุกรูป/คน นักเรยีนทุกรูป  
๗.๓ โรงพยำบำลมหำรำช 

 
๖. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 
๑. โรงเรียนมีนโยบำยส่งเสริมสุขภำพและงำนอนำมัยสถำนศึกษำที่ชัดเจน เป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่ำย สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรรองรับได้
อย่ำงสอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน 
๒. นักเรียนได้รับกำรดูแลเฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโตให้สมวัย 
๓. นักเรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง 
๔. นักเรียนมีกำรวำงแผนดูแลสุขภำพของตนเองและรักกำรออกก ำลังกำยที่
เหมำะสมกับสมณสำรูป 
๕. นักเรียนดูแลและรักษำตนเองเมื่อเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ และท ำกำรปฐมพยำบำล
เบื้องต้นได ้
เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 
๑. ครู  นักเรียน บุคลำกรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และสมำชิกในชุมชน รับทรำบ
นโยบำยส่งเสริมสุขภำพและงำนอนำมัยสถำนศึกษำ ก่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำร
ด ำเนินงำนเพื่อประโยชน์ทำงสุขภำพของทุกคน 
๒. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำครอบคลุมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย ด้ำนจิตใจ ให้เจริญเติบโต
สมวัย 
๓. นักเรียนทุกคนมีกำรพัฒนำตนเองให้มีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
ออกก ำลังกำยสม่ ำเสมอ 
๔. นักเรียนมีทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกโรคติดต่อ 
๕. นักเรียนท ำกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นได้ 

 
รูป 

(นักเรียน) 
รูป/คน 
(ครู) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 
(นักเรียน) 
รูป/คน 
(ครู) 

 
๓๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕๐ 
๓๔ 

 
๓๔๓ 
๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕๐ 
๓๔ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ให้โรงเรียนด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพร่วมกับองค์กรต่ำงๆ ในชุมชนและให้สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ
ของโรงเรียนเป็นไปตำมมำตรฐำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 



 
๔๖ 

 ๙.๒ ให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้สร้ำงเจตคติและฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะน ำไปสู่พฤติกรรมสุขภำพท่ีถูกต้อง และ
สร้ำงกลุ่มผู้น ำเยำวชนสำธำรณสุขในโรงเรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องสุขภำพอนำมัยโดยเฉพำะควำมรู้เรื่อง
เพศศึกษำ วำงแผนอนำคต กำรป้องกันกำรใช้ยำในทำงท่ีผิด สุขภำพจิตและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
 ๙.๓ ให้ผู้น ำเยำวชนเป็นที่ปรกึษำเบื้องต้นและเผยแพร่ควำมรู้ให้แก่เพ่ือนในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน 
ในด้ำนสุขภำพอนำมัย 
 

 ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงกำร 
                                          (                                      )   

 
ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงกำร 

                               (                                       ) 
 
ความเห็นของผู้วิเคราะห์โครงการ 
             

ลงชื่อ     ผู้วิเครำะห์โครงกำร 
                                        (                                      ) 
                                   หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำร 
                                            

ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                            (                                      ) 
                                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๗ 

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) :  ส่งเสริมกระบวนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำอย่ำงมีส่วนร่วม 
ชื่อโครงการ :  โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ 
ลักษณะโครงการ : โครงกำรต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ ๒ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :   มำตรฐำนที่ ๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงำนฝ่ำยบริหำรบุคคล 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ มีภำระหน้ำที่ในกำรจัด
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ โดยด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ และตำมกลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนำองค์กร บุคลำกรทุกระดับในโรงเรียนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ โดยมุ่ง
พัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน ปรับเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินผล พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งเร่งรัดพัฒนำคุณภำพและยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำให้สูงขึ้น เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณลักษณะพึงประสงค์ มีคุณภำพด้ำนวิชำกำร ด้ำนคุณลักษณะนิสัย และมีสุขภำพแข็งแรงสมบูรณ์ มีทักษะในกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ให้เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ทุกรูป มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของชำติและมีคุณภำพมำตรฐำนกำรเรียนรู้สู่ระดับสำกล 
 ๒.๓ ครูบุคลำกร สำมำรถบริหำรงำนตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำและนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และ
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
๓. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต (Outputs) 
  ๓.๑.๑ บุคลำกรทุกคนได้รับกำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอนและกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 
  ๓.๑.๒ นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและเรียนอย่ำงมีควำมสุข 

๓.๒ เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ๓.๒.๑ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพและมำตรฐำนและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 



 
๔๘ 

  ๓.๒.๒ นักเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ร่วมมือ/สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพขององค์กร
อย่ำงต่อเนื่อง 
๒. พัฒนำบุคลำกร/นักเรียน ทุกรูป/คน 
๓. พัฒนำควำมเป็นเลิศของนักเรียน 
๔. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงำนดีเด่นให้สำธำรณชน
ทรำบและเป็นแบบอย่ำง 
๕. นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
๖. สรุปรำยงำนผล 

๐๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ 
ถึง 

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ 

๑๐๕,๐๐๐ 
บำท 

ฝ่ำยบริหำร
วิชำกำร 

 
๕. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๗.๑ กลุ่มงำนบรหิำรบุคคล 
๗.๒ กลุ่มงำนบรหิำรงบประมำณ 
๗.๓ กลุ่มงำนบรหิำรวิชำกำร 
๗.๔ กลุ่มงำนบรหิำรทัว่ไป 
๗.๕ ครูทุกรูป/คน/นักเรียนทุกรูป 

 
๖. ระดับความส าเร็จ  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต  
๑. บุคลำกรทุกรูป/คน ได้รับกำรพัฒนำ 
๒. นักเรียนทุกรูป ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 

 
รูป/ค น 

 
๓๔ 

 
๓๔ 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 
๑. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำองค์กรและระบบบริหำรสถำนศึกษำ
ในระดับคุณภำพ “ดี” 
๒. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพและมำตรฐำน 
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค ์
๔. กำรบริหำรงำนมปีระสิทธิภำพ 

 
รูป/คน 

 
๓๔ 

 
๓๔ 

 
 



 
๔๙ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ พัฒนำบุคลำกรให้เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน และ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

๙.๒ ให้นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ทุกรูป มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
ชำติและมีคุณภำพมำตรฐำนกำรเรียนรู้สู่ระดับสำกล 
 ๙.๓ ครูบุคคลำกร สำมำรถบริหำรงำนตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำและนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
และส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงกำร 
                                          (                                      )   

 
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                               (                                       ) 

 
ความเห็นของผู้วิเคราะห์โครงการ 
             

ลงชื่อ     ผู้วิเครำะห์โครงกำร 
                                        (                                      ) 
                                   หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำร 
                                            

ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                            (                                      ) 
                                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๐ 

๖ . โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
ชื่อโครงการ : ครมูีควำมรู้และจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
ลักษณะโครงการ : โครงกำรต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๓ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :   มำตรฐำนที่ ๓ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงำนฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  
 
๑. หลักการและเหตุผล  
  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๔) มีสำระส ำคัญที่มุ่งเน้นกำรจัดกำรศึกษำเป็นไป
เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่ำงกำย  จิตใจ  สติปัญญำ  ควำมรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและมีวัฒนธรรม
ที่ดีในกำรด ำเนินชีวิต  สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข  และกำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำ  ผู้เรียนทุกคน
สำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนส ำคัญที่สุด กระบวนกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถ
พัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มศักยภำพ ดังนั้น  ในกำรจัดกำรเรียนรู้จึงจ ำเป็นต้องจัดให้สอดคล้องกับควำมถนัด  ควำม
สนใจและพัฒนำกำรของผู้เรียน  เน้นฝึกทักษะกระบวนกำรคิด  กำรเผชิญสถำนกำรณ์  กำรประยุกต์ควำมรู้เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน  นอกจำกนี้กำรปลูกฝังคุณธรรม  ค่ำนิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม  กำรจัดบรรยำกำศ
แห่งกำรเรียนรู้เป็นสิ่งส ำคัญยิ่งเพ่ือมุ่งประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส ำคัญ  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีควำมสุข  
กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนของครูควรเป็นพลวัตร  คือ มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ทั้งในด้ำนกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้  กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้  สำระกำรเรียนรู้  รูปแบบเทคนิค  วิธีกำร เป็นต้น 
   กำรเรียนแบบโครงงำน (Project-Based Learning) หรือ PBL มีควำมคล้ำยคลิงกับกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำ
เป็นฐำน (Problem-Based Learning) โดยทั้งสองวิธีใช้แนวคิดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะด้วยตนเอง ผ่ำนกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์เช่นเดียวกัน  แต่มีข้อแตกต่ำงกัน  คือ  กำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนจะเน้นที่กระบวนกำร
แก้ปัญหำ  ส่วนกำรเรียนรู้แบบโครงงำนจะเน้นไปที่กำรลงมือปฏิบัติ  กำรเรียนแบบโครงงำนเป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่
เน้นกำรปฏิบัติตำมควำมสนใจของนักเรียนเอง  เพ่ือค้นพบส่งใหม่หรือควำมรู้ใหม่ผ่ำนกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  
โดยข้อค้นพบใหม่นั้นนักเรียนและครูไม่เคยทรำบหรือมีประสบกำรณ์มำก่อน ครูหรือผู้เชี่ยวชำญเป็นที่ปรึกษำ  
นักเรียนเรียนด้วยกระบวนกำรนี้จะมีแรงจูงใจในกำรแก้ไขปัญหำ  สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้กับโลกควำมเป็นจริง   
เลือกวิธีค้นหำค ำตอบ  และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนสำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ทักษะในกำรแก้ปัญหำ  สรุปข้อ
ค้นพบและสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ และเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน  และสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
          จำกกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนสมเด็จ
พระพุทธชินวงศ์ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  พบว่ำ ครูยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ขำดทักษะในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
ที่เน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ  โดยเฉพำะกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้กับนักเรียน ซึ่งรูปแบบกำรเรียน 
 



 
๕๑ 

แบบโครงงำน  เป็นรูปแบบที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลว่ำเป็นกระบวนกำรที่ส่งเสริมกระบวนกำรคิดที่น ำไปสู่กำร
สรุปองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง   ครูในฐำนะผู้กระตุ้นและส่งเสริมนักเรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ต้องมีเทคนิควิธีกำรและ
ยุทธวิธี กระตุ้นให้นักเรียนแสดงศักยภำพในกำรค้นหำค ำตอบอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ จนสร้ำงองค์ควำมรู้ ใหม่ได้  
ดังนั้น กำรส่งเสริมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยใช้กระบวนกำรเรียนแบบ
โครงงำน (Project-Based Learning)  มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  เพรำะจะน ำไปสู่กำรพัฒนำและสร้ำงองค์
ควำมรู้ให้กบันักเรียน สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
จึงได้จัดโครงกำรนี้ขึ้น  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
       ๑. สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และส่งเสริมบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์   
 ๒. เพ่ือกระตุ้นให้ครูปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
 
๓. เป้าหมาย                            

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ   
ครู โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ทั้งหมด ๓๔ รูป/คน    

๓.๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                 ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยใช้กระบวนกำรเรียนแบบโครงงำน                 
(Project-Based Learning) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 

๓.๓ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
       ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  โดยใช้

กระบวนกำรเรียนแบบโครงงำน (Project-Based Learning) ได้ โดยประเมินจำกกำรสอบถำม  กำรสังเกตกำรตอบ
ค ำถำมในระหว่ำงด ำเนินกำรอบรม  และจำกแบบประเมินโครงกำร 
 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 

๑. ส ำรวจสภำพปัญหำ ส ำรวจควำมต้องกำร และวำงแผนเพ่ือท ำโครงกำรฯ 
๒. เสนอโครงกำรฯ ต่อผู้บริหำรโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติ 
๓. เสนอแตง่ตั้งคณะกรรมกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ  
๔. ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรประชุมอบรมเรื่องกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 
 
 



 
๕๒ 

๕. ด าเนินการตามโครงการ 
๕.๑ ปรับปรุงอำคำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

  ๕.๒ จัดซื้อ/จัดหำ/จัดจ้ำง/ผลิตสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ บริกำรแก่ผู้เรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ 
  ๕.๓ ประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำม
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  ๕.๔ ส ำรวจข้อมูล ควำมพร้อมของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
  ๕.๕ ส ำรวจสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของผู้เรียน 
  ๕.๖ ประชำสัมพันธ์ผู้เรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  ๕.๗ ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมตำมควำมถนัด ควำมสนใจของตนเอง 
  ๕.๘ ผู้เรียนรับกำรปฐมนิเทศจำกครูที่ปรึกษำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  ๕.๙ ผู้เรียนประชุมเลือกตั้งคณะกรรมกำรต่ำงๆ 
  ๕.๑๐ ผู้เรียนประชุมวำงแผนกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรและปฏิบัติงำนเสนอต่อครูที่ปรึกษำกิจกรรม 
  ๕.๑๑ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตำมแผนงำน โครงกำรและปฏิบัติงำนอย่ำงครบวงจร 
  ๕.๑๒ ผู้เรียนประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสรุปผลกำรปฏิบัติกิจกรรมเสนอต่อครูที่ปรึกษำ
กิจกรรมฯ นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้บริหำร
โรงเรียน 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
๑  ตุลำคม  ๒๕๖๓ – ๓๐ กนัยำยน  ๒๕๖๔ 

 

๗. งบประมาณ  
งบประมำณ จ ำนวน ๔๐,๐๐๐ บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) 

 

๘. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
๗.๑ กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
๗.๒ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /คณะกรรมกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๗.๓ ครูที่ปรึกษำทุกห้อง/ครูผู้สอนทุกรูป/คน 

 

๙. ระดับความส าเร็จ  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต 
๑. ครูที่ปรึกษำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทุกท่ำน ทุกชุมนุม 
ทุกกลุ่ม ได้ให้ค ำปรึกษำแก่ผู้เรียน ในกำรร่วมกิจกรรมได้
อย่ำงครบวงจร ท ำให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนำตนเอง ปฏิบัติ
กิจกรรมได้อย่ำงมีควำมสุข เป็นไปตำมเป้ำหมำยของ
หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 
- จำกกำรสังเกต 
- จำกแบบบันทึกกำรประเมินผล
กำรร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 

- จำกแบบประเมินผล 

 
- แบบสังเกต 
- แบบบันทึก 
- แบบประเมินผล 
- แบบส ำรวจ 

 



 
๕๓ 

 - กำรแสดงผลงำนกำรปฏิบัติ
กิจกรรมฯ 

 

เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๒. ผู้เรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมตำมควำมสนใจ ควำมถนัด
ของตนเอง ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
๓.  ผู้ เ รี ยนทุ กคน  ผ่ ำน เกณฑ์กำรประ เมิน ผลตำม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 
- ประเมินตำมสภำพจริง 

 
- แบบประเมินผล 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และส่งเสริมบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ร่วมกันได้   
๙.๒ ครู นักเรียน ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   ทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงกำร 
                                          (                                      )   

 
ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงกำร 

                               (                                       ) 
 
ความเห็นของผู้วิเคราะห์โครงการ 
             

ลงชื่อ     ผู้วิเครำะห์โครงกำร 
                                        (                                      ) 
                                   หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำร 
                                            

ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                            (                                      ) 
                                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
 
 



 
๕๔ 

ส่วนที่ ๔ 
การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา 

กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยสถำนศึกษำ เป็นกระบวนกำรที่สถำนศึกษำสำมำรถตรวจสอบ
คุณภำพได้ตำมบริบทของสถำนศึกษำ ซึ่งในกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมกฎกระทรวงฯ เป็นกำรติดตำม
ตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย กำรปฏิบัติงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ได้ตำมแผนหรือไม่ มีกำรปรับแผนหรือไม่ 
เพรำะเหตุใด มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ กำรติดตำมตรวจสอบมีกำรให้
ข้อสังเกต ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป  
            กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ เป็นกระบวนกำรติดตำมตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของกำร
ด ำเนินงำน  ได้แก่ ด้ำนปัจจัย ด้ำนกระบวนกำร และด้ำนผลผลิต/ผลลัพธ์  เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพมี
ประสิทธิภำพใช้วงจรกำรบริหำรงำนเชิงระบบหรือวงจรเดมมิ่ง ( PDCA) เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 
ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 ๑. วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นองค์ประกอบแรกที่ส ำคัญที่สุดกำรวำงระบบที่ดีจะ ต้อง
ก ำหนดขั้นตอนกำรท ำงำนที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นมำตรฐำนและกำรบันทึก กำรท ำงำนทุกขั้นตอนเป็นปัจจุบัน ข้อมูล
จำกบันทึกนี้จะน ำไปสู่กำรตรวจสอบประเมินตนเอง และให้ผู้อ่ืนตรวจสอบได้ เพรำะข้อมูลที่ได้เป็นสำรสนเทศที่สะท้อนให้เห็น
คุณภำพตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ของระบบย่อยหลำยๆ ระบบย่อยเป็นคุณภำพรวมของสถำนศึกษำท้ังหมด 
  ๑.๑ แต่งตั้งบุคลำกรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
  ๑.๒ ชี้แจงแนวกำรด ำเนินงำนวัตถุประสงค์ขอบข่ำยสำระส ำคัญของกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำ 
  ๑.๓ จัดท ำปฏิทินกำรติดตำมคุณภำพกำรศึกษำ 
  ๑.๔ ทบทวนเอกสำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
  ๑.๕ สรุปและก ำหนดกรอบ/ประเด็นส ำคัญของกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
  ๑.๖ สร้ำงแบบเครื่องมือ แบบบันทึกในกำรติดตำมคุณภำพกำรศึกษำ 
            ๒. ด าเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกำรติดตำมตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำ
ด้ำนปัจจัย ด้ำนกระบวนกำร และด้ำนผลผลิต/ผลลัพธ์ กำรปฏิบัติร่วมกันของบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยตำม
กระบวนกำร วิธีกำรที่ก ำหนดและต้องปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพ่ือให้กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพควรใช้แนวทำงในกำรด ำเนินงำน ดังนี้                   
 ๒.๑ ก ำหนดให้กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพเป็นรำยกิจกรรมครอบคลุมภำรกิจของสถำนศึกษำ 
 ๒.๒ สร้ำงควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำแก่ครูและ
บุคลำกรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำย 



 
๕๕ 

 ๒.๓ วำงระบบกำรท ำงำนและมอบหมำยกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำด ำเนินกำรเป็นระยะๆ 
ตลอดช่วงเวลำที่ปฏิบัติ โดยก ำหนดเรื่องและปฏิทินปฏิบัติกำร 
 ๒.๔ ครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีหรือกิจกรรมที่สถำนศึกษำก ำหนดขึ้นเป็นผู้
ตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองตำมปฏิทินปฏิบัติงำน รวมทั้งด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง  กำรด ำเนินงำนของ
ตนเองให้เป็นไปตำมแผน 
 ๒.๕ ครูและบุคลำกรรวบรวมร่องรอย หลักฐำนกำรด ำเนินงำนและผลกำรตรวจสอบมำปรับปรุงและ
พัฒนำกำรปฏิบัติไปสู่เป้ำหมำย 
 ๒.๖ คณะท ำงำนที่สถำนศึกษำแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบ รวบรวม ข้อมูล ร่องรอย หลักฐำน
กำรด ำเนินงำนทั้งหมดในภำพรวมของแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ และจัดท ำรำยงำนเสนอเพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพต่อไป 
           ๓. รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกำรตรวจสอบ/ประเมินตนเอง ร่วมกันหรือ
ผลัดเปลี่ยนกันประเมินเพ่ือเป็นกำรทบทวนกำรปฏิบัติงำน มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ 
สำระส ำคัญของกำรรำยงำน ประกอบด้วย 
 ๓.๑ ระยะเวลำของกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
 ๓.๒ ขอบเขตและวัตถุประสงค ์
 ๓.๓ วิธีกำรที่ใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
 ๓.๔ กิจกรรมที่ท ำได้ส ำเร็จเป็นที่น่ำพอใจและกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตำมสภำพที่คำดหวัง 
 ๓.๕ ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำและแก้ไขปรับปรุงเพ่ือพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
           ๔. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นกำรเสนอแนะมำตรกำรเร่งรัดพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ โดย
น ำผลกำรประเมินมำพัฒนำ ประกอบด้วย   
 ๔.๑ ระบุกิจกรรมที่ท ำได้ส ำเร็จเป็นที่น่ำพอใจ และประเด็นที่ไม่เป็นไปตำมสภำพที่คำดหวัง 
 ๔.๒ จัดท ำ บันทึกข้อเสนอแนะ 
 ๔.๓ ก ำหนดระยะเวลำในกำรพัฒนำ 
 ๔.๔ ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนซ้ ำ เพ่ือน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
  ๕. การบริหารจัดการสถานศึกษา ได้เน้นกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมโดยมีกำรร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วม
ปฏิบัติกำรให้ควำมอิสระแก่บุคลำกรทุกระดับและทุกฝ่ำยบริหำรงำนตำมวงจรกำรท ำงำนแบบ PDCA คือ (Plan  Do 
Check Act) และกำรบริหำรงำนแบบ SBM (School Bass Managememt) ทุกกิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินงำนจะมี
กำรก ำกับติดตำมประเมินกำรท ำงำนเป็นระยะ จุดเริ่มต้นส ำคัญที่สถำนศึกษำใช้ในกำรบริหำรงำนคือกำรสร้ำงควำม
ตระหนักและส ำนึกที่ดีต่อกำรพัฒนำสถำนศึกษำแก่บุคลำกรผู้ร่วมงำนทุกคนทุกฝ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
สถำนศึกษำ นอกจำกเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญแล้ว สถำนศึกษำยังได้น ำเอำทักษะชี วิตและกำรสอนแบบพุทธวิธีมำ
ประกอบในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ พัฒนำ และส่งเสริมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลำกรและนักเรียนตำม
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ฉบับนี้ 
 ๖. การติดตามประเมินผลสถานศึกษา จัดให้มีระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในแต่ละ
โครงกำร/งำน/กิจกรรม ของแต่ละฝ่ำยแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรที่ส ำคัญ ดังนี้ 



 
๕๖ 

• แบบเป็นทางการ มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของโครงกำร/งำน/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติงำนตลอดปีกำรศึกษำ 

• แบบไม่เป็นทางการ  โดยถือว่ำกำรติดตำมและประเมินผลเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของครูบุคลำกรทุกรูป/
คน ทุกกลุ่มงำนบริหำรตำมกรอบภำระงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 นอกจำกนี้ สถำนศึกษำยังมีกำรติดตำมประเมินผลและกำรสรุปรำยงำนโครงกำร/งำน/กิจกรรม ในหน้ำที่ที่
ได้รับมอบหมำยนอกจำกสรุปรูปเล่มเป็นผลงำนของตนเองแล้ว ยังต้องน ำมำเสนอรำยงำนปัญหำอุปสรรคผลกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละสัปดำห์และท่ีประชุมครูบุคลำกรของสถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกเดือนโดย 

▪  กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
▪ กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งระดับบุคคลและระดับสถำนศึกษำ 
▪ กำรรำยงำนและน ำผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุง 

และพัฒนำ 

▪ กำรเตรียมกำรและให้ควำมร่วมมือในกำรติดตำม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพ 
กำรศึกษำจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๗ 

 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่ พช.๐๔๓/๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
     

  ตำมที่กฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ .ศ. ๒๕๖๑ ในรำชกิจจำนุเบกษำ ลงวันที่ ๒๓ 
กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑ ก ำหนดไว้ในข้อ ๓ ว่ำ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับ และ
ประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด พร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้  จัดให้มีกำรประเมินผล
และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร เพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล
สถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี 

  เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรอย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ ชัดเจน เหมำะสม และถูกต้องตำมหลัก
ว ิชำกำร ซึ ่งมีหลักกำร  แนวคิด  และทฤษฎีที ่เกี ่ยวข ้องกับกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำที่ส ำคัญของ
สถำนศึกษำ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมแผนพัฒนำจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 

กรรมการที่ปรึกษา 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 

กรรมการด าเนินการ 
๑. พระวิมลมุน ี  ผู้จัดกำร ประธำนกรรมกำร 
๒. พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ ์ ผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
๓. พระครูประกำศธรรมำนุต รองผู้อ ำนวยกำร/กลุม่งำนบิหำรงำนบุคคล   รองประธำนกรรมกำร 
๔. พระอนุชิต อธิปญฺโญ  หัวหน้ำกลุ่มงำนบุคคล กรรมกำร 
๕. พระปลดัเสำร์ค ำ  สภุภำโส  รองผู้อ ำนวยกำร/กลุม่งำนบริหำรงำนบประมำณ  กรรมกำร 
๖. พระมหำสมพงษ์ สมว โส ผช.ผอ.กลุม่บริหำรงำนทั่วไป/หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน กรรมกำร 
๗. นำงทิพวิมล  วรรณชัย หัวหน้ำกลุ่มสำระภำษำไทย กรรมกำร 
๘. นำงสำวหฤทัย มงคลเจริญสิน  หัวหน้ำกลุ่มสำระคณิตศำสตร ์  กรรมกำร 
๙. นำยฐำปนำ ภัทรเมธีนนท์ หัวหน้ำกลุ่มสำระวิทยำศำสตร ์ กรรมกำร 



 
๕๘ 

๑๐. พระสรุินทร์  สุธีโร หัวหน้ำกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม กรรมกำร 
๑๑. นำยเดชำ เมธีวัฒนำกลุ  หัวหน้ำกลุ่มสำระสุขศึกษำฯ/ศลิปะและกำรงำนอำชีพฯ กรรมกำร 
๑๒. พระวันชัย ชยชโย  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้พระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม กรรมกำร 
๑๓. พระสมุห์ติวำนนท์ วิริยธมฺโม รองผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๔. นำงสำวเพ็ญผกำ ชัยพิกุสิต หัวหน้ำกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 กำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ รวมถึงบุคลำกรขององค์กรอ่ืนๆ ดังนั้น จึงควร
เข้ำใจบทบำทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๑. บุคลากรภายในสถานศึกษา  
  ๑.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๑. วิเครำะห์ ศึกษำนโยบำย ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำของชำติ กระทรวง กรม จังหวัด เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสภำพควำมต้องกำรของท้องถิ่นชุมชน สภำพกำรจัดกำรศึกษำ ปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็น อย่ำงเป็น
ระบบ น ำมำก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำร่วมกับบุคลำกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำย  
  ๒. ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำกับครู 
บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย รวมทั้งกำรจัดระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะท ำงำน และมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำร
ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่และแนวทำงควำมร่วมมือของครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กร
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔. จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกร เพ่ือใช้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
  ๕. ร่วมประชุมปฏิบัติกำรและร่วมระดมพลังสมองในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
  ๖. สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวก รวมทั้งกำรแก้ไข ปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
  ๗. ตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำม กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี รวมทั้งจัดให้มีกำรประเมิน
คุณภำพของแผนปฏิบัติกำรประจ ำตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ  
  ๘. จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และจัดท ำรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำปี หรือประจ ำภำคเรียน น ำเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ต่อไป 



 
๕๙ 

  ๑.๒ รองผู้อ านวยการโรงเรียน/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู มีบทบำทหน้ำที่ 
ดังนี้ 
  ๑. สรุปข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 
ผลงำนดีเด่นของผู้เรียน ศักยภำพของครู สภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ปัญหำและสภำพควำมต้องกำรจ ำเป็น นโยบำย 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำควำมต้องกำรของผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชน  
  ๒. ร่วมประชุมหำรือ สัมมนำ วิเครำะห์สภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปัญหำและควำมต้องกำร
จ ำเป็น ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยและควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ ร่วมกับบุคลำกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
รวมทั้งก ำหนดเป้ำหมำย/ควำมส ำเร็จสู่กำรพัฒนำงำนในหน้ำที่รับผิดชอบ 
  ๓. ด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร สรุปรวบรวมรำยงำน และประเมินผลกิจกรรม/โครงกำร ตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่เกิดจำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ  
  
  ๒. บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
  ๒.๑ คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
  ๑. ให้ข้อมูลและร่วมวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของ
ผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน ควำมต้องกำรของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำ วิทยำกรท้องถิ่น กำรสนับสนุนจำกชุมชน 
คุณภำพผู้เรียนและกำรศึกษำต่อ 
 ๒. ร่วมก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
  ๓. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตลอดจนกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนของสถำนศึกษำ 
 
  ๒.๒ ผู้ปกครอง ผู้เรียน มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
  ๑. ให้ข้อมูลและร่วมวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภำพปัญหำควำมต้องกำรของผู้ปกครอง
และผู้เรียน กำรช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรศึกษำต่อ 
  ๒. ร่วมประชุมหำรือ สัมมนำเพ่ือก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยและควำมส ำเร็จของ
สถำนศึกษำกับบุคลำกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย     
 ๓. ให้กำรสนับสนุนกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร เพ่ือใช้ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่มุ่ง
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ๔. ร่วมน ำเสนอและสะท้อนผลจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ สู่กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในปีต่อไป 

 
 
 
 
 



 
๖๐ 

  ๒.๓ หน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนและชุมชน มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
  ๑. น ำเสนอและร่วมวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำและวิทยำกรในท้องถิ่น นโยบำยและทิศทำงพัฒนำชุมชน กำรสนับสนุน
งบประมำณและทรัพยำกรจำกชุมชน กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรศึกษำต่อ 
  ๒. ร่วมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ๓. ให้กำรสนับสนุนกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร เพ่ือใช้ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำม
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
  ๔. ร่วมกิจกรรม/โครงกำรทีเ่กี่ยวข้องตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 ๕. ร่วมน ำเสนอและสะท้อนผลจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำสู่กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในปีต่อไป 
 
 ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เรียบร้อยและเกิดผลดีต่อสถำน ศึกษำ 
 
 

 สั่ง ณ  วันที่ ๑  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

         
         (พระเทพโกศล) 

ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖๑ 

 
ประกาศ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
     

 ตามที่กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๓ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ในข้อ ๓ ว่า ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด พร้อมทั้งจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม

แผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ

ด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมิน

ตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศกึษาเป็นประจ าทุกปี 

 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีมติเห็นชอบ “น ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำที่จัดท ำขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำไป
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำต่อไป” 
 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  จึงประกำศให้ใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ประกำศ ณ วันที่ ๓๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                     
(พระเทพโกศล) 

ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 


