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ความเห็นชอบของคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2565 
................................................................................................ 

  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคม เมื่อวันที่  28  เดือน ธันวาคม  
พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2565 ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม แล้ว     
 (1)  เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณอุดหนุน  งบประมาณท้ังสิ้น 10,164,900.- บาท           
(สิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
       งบสำรองจ่าย     จำนวน  1,016,490.-  บาท   
 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น  (6,881,960.-บาท)  
  ค่าสาธารณูปโภค               3,049,470.- บาท 
  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง         276,000.- บาท 
  ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์       1,000,000.- บาท 
  ค่าวารสารหนังสือพิมพ์            40,000.- บาท 
  พัฒนาบุคลากร        1,000,000.- บาท 
  ซ่อมบำรุงยานพาหนะ       300,000.- บาท 
  ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่/ระบบสาธารณูปโภค    200,000.- บาท 
  และครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
 

 งบบริหารทั่วไป (984,882.-บาท) 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป       450,670.-  บาท 
  ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ     155,000.-  บาท 
  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน       241,269.-  บาท 
  ฝ่ายสำนักอำนวยการ        137,943.-  บาท 
 

งบบริหารวิชาการ (2,298,058.- บาท) 
  ฝ่ายบริหารวิชาการ       931,757.-  บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      150,084.-  บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      159,109.-  บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    233,512.-  บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   141,785.-  บาท 
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คำเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา        
คำนำ            ก 
สารบัญ            ข 
ส่วนที่ 1  บทนำ ข้อมูลพ้ืนฐานสำคัญของโรงเรียนสรรพวิทยาคม     1                                                                                                                                             
   1. ข้อมูลทั่วไป           1 
   2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา        9 
   3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา      22 
   4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     22 
   5. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา        27 
   6. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น        27 
   7. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก        29 
ผลงานดีเด่น 
    ผลงานเด่นด้านการพัฒนาสถานศึกษา        38       
    ผลงานเด่นด้านการพัฒนาครูและบุคลากร       42 
    ผลงานเด่นด้านการพัฒนานักเรียน        47 
    ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) จาก สทศ.       53 
    ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 60 
    เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
    ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  62 
    ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา         
    1. การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ       73 
    2. พระปฐมบรมราชโองการ รัชกาลที่ 10       77 
    3. พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   77 
        พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กับการพัฒนาการศึกษา 
    4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256-2580)       78 
    5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564    80 
    6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579       82 
    7. นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)    87 
    8. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ       94 
    9. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               104 
    10. แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก            109 
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    11. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      114 
    12. ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหว่างปี 2562 - 2565   115 
    13. กลยุทธ์และแผนงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 – 2565    116 
    14. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) เพ่ือกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา   117 
         ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
    15. ตารางแสดงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ กรอบในการพัฒนา  122 
         ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม  
ส่วนที่  3  รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565     
 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565      128 
 3.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565    128 

3.3 กรอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565      129
      จำแนกตามกลยุทธ์/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส่วนที่  4  รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  จำแนกตามกลยุทธ์และแผนงาน     

4.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
4.1.1 แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนอง 
        ความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
     1.1 กิจกรรมงานพัฒนาหลักสูตร       146 
  2. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
     2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล     150 
     2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบเก็บข้อมูลการวัดและประเมินผลและทะเบียนข้อมูลนักเรียน 154 
  3. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
        3.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนชุมนุม/จิตอาสาเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 158 
        3.2 กิจกรรมสมัครสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (นิติบุคคล ตลอดชีพ) 161 
  4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     4.1 กิจกรรมพัฒนาการออกเสียงภาษาไทย (คลินิกหมอภาษา)   165 
        4.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 168 
        4.3 กิจกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณ์ทางสาขาพลศึกษา     171 
        4.4 กิจกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณ์ทางสาขาวิชาสุขศึกษา    174 
        4.5 กิจกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 177 
                          ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
        4.6 กิจกรรมการจัดหาหนังสือ / สื่อประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 180 
        4.7 กิจกรรมการพัฒนาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนรู้    183 
        4.8 กิจกรรมจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน   186 
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        4.9 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทย     189 
        4.10 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์     192 
        4.11 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีสากล    195 
        4.12 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ     199 

5. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
           5.1 กิจกรรมนักเรียน ครู และบุคลากรยอดนักอ่าน    202 
        5.2 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด       206 
        5.3 กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน      210 
        5.4 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน การจับใจความและการสื่อความ 214 

4.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
4.1.2 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียน 

         ให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

        1.1 กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนและนักเรียนสู่มาตรฐานสากล    220 
        1.2 กิจกรรมค่ายเยาวชนเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp)  223 
        1.3 กิจกรรมละครประวัติศาสตร์และนิทานคุณธรรม    227 
        1.4 กิจกรรมค่ายส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์  231 
        1.5 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในงานวัน Merry Christmas &   234 

                  Happy New Year 2022 
        1.6 กิจกรรมการแข่งขันส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศวิชาการภาษาเมียนมาระหว่างโรงเรียน 238 

2. โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
        2.1 กิจกรรมพิธีรับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร ม.ต้น ม.ปลาย   242 
       2.2 กิจกรรมจัดหาหนังสือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน   245 
        2.3 กิจกรรมจัดหาหนังสือพิมพ์และวารสาร     256 
        2.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสีเขียวและสีฟ้า   260 
        2.5 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสีชมพูและสีน้ำเงิน  263 
        2.6 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสีแสดและสีแดง   266 
        2.7 กิจกรรมอบรมพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย    269 
        2.8 กิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์    273 
        2.9 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน Coding ด้วย ROBOT   278 
        2.10 กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565   282 
        2.11 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ  286 
        2.12 กิจกรรมการแสดงผลงานความสามารถของผู้เรียน (โครงงานคณิตศาสตร์) 290 
        2.13 กิจกรรม Unbox เปิดกล่องความรู้คณิตศาสตร์    293 
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        2.14 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพคหกรรม 297 
        2.15 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาช่าง  302 
        2.16 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชางานประดิษฐ์ 306 
        2.17 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาเกษตร  309 
        2.18 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการแกะสลักผักผลไม้ 313 
        2.19 กิจกรรมการแสดงผลงานและความสามารถของนักเรียน (Open House) 316 
        2.20 กิจกรรมศิลปะปริทรรศ       319 
        2.21 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)     322 
        2.22 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยนานาชาติ     326 
        2.23 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ       330 
        2.24 กิจกรรมเพชรน้ำหนึ่ง แห่งซีกตะวันตก     333 

3. โครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
        3.1 กิจกรรมรู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ      336 
        3.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4   340 
        3.3 กิจกรรมพัฒนางานลูกเสือ       344 
        3.4 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ      347 
        3.5 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า       350 
        3.6 กิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 353 
        3.7 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด    356 
        3.8 กิจกรรมพิธีถวายสัตยาธิษฐาน ไหว้ครู การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  359 
   

4.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
4.1.3 แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ 

และลดความเหลื่อมล้ำให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

        1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    363 
        1.2 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน      366 
        1.3 กิจกรรมค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (นักเรียนตกค้าง)   369 
        1.4 กิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนาและเข้าใจลูกรัก     372 

2. โครงการพัฒนาระบบพ่อครู – แม่คร ู
        2.1 กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์น้อง-พ่ี      375 
        2.2 กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองคณะสีและระดับชั้นเรียน  378 

3. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
        3.1 กิจกรรมบ้านหลังเรียน       381 
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        3.2 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว       384 
        3.3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด      387 

4.2 กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก 

4.2.1 แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 
  1. โครงการรับนักเรียนใหม่ 
        1.1 กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565    392 
 

4.2 กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก 

4.2.2  แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        1.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการออม (งานธนาคารโรงเรียน)   397 
        1.2 กิจกรรมค่ายคุณธรรม “สมาธิเพ่ือพัฒนาพลังจิต”    401 
        1.3 กิจกรรมโครงงานเยาวชนไทยทำความดีถวายในหลวง    405 

2. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
        2.1 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2565   408 

3. โครงการเด็กไทย มีจิตอาสา พัฒนาสานสัมพันธ์เครือข่าย 
        3.1 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School    413 
        3.2 กิจกรรมอบรมเครือข่ายอัคคีภัยในโรงเรียน     417 
        3.3 กิจกรรมการลดปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือสร้างเยาวชน  420   
                             ต้นแบบในโรงเรียนพ้ืนที่สูง 

4. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
        4.1 กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง      423 
 

4.2 กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก 

4.2.3  แผนงานที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม 
ของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน 

  1. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
        1.1 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและรำลึกปราชญ์สุนทรภู่   428 
        1.2 กิจกรรมการประกวดกระทงลอย      432 
        1.3 กิจกรรมไหว้ครูศิลปกรรม       435 
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        1.4 กิจกรรม Open House วันเปิดรั้วโรงเรียน “เลือกที่ชอบ เรียนที่ใช่   438 
                  ในรั้วสรรพวิทยาคม” 
        1.5 กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ       441 
        1.6 กิจกรรมประเพณีแล้อุ๊ปะตะก่า      444 
        1.7 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา      448 
        1.8 กิจกรรมพิธีไหว้ครู        452 

2. โครงการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกความเป็นไทย 
        2.1 กิจกรรมพิธีถวายพระพรชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 455  
                  มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
        2.2 กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ   458 
                  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
        2.3 กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  461 
        2.4 กิจกรรมละครมรดกใหม่       464 

3. โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียน 
       3.1 กิจกรรมการอบรมขยายผลนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (อย.น้อย) 467 
        3.2 กิจกรรมพัฒนาสุขาภิบาลโรงอาหารการพัฒนางานโภชนาการ   470 
        3.3 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน      473 
         3.4 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคตามฤดูกาล     477 
        3.5 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย    480 
        3.6 กิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคงานร้านค้าสวัสดิการ    483 

4. โครงการ TO BE NUMBER ONE 
        4.1 กิจกรรม Re-X-Ray       485 
  

4.3 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ มีสมรรถนะ 
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

4.3.1 แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ  
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก 

        1.1 กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร การศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศ 491 
        1.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 494 
                  ในยุคดิจทิัล 
        1.3 กิจกรรมการสร้าง นำเสนอและปรกวดนวัตกรรมคลิปสื่อการสอนของครูผู้สอน 497 
        1.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา 501 
                  และพลศึกษาในยุคดิจิทัล 
        1.5 กิจกรรมเวทีนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน และสื่อการเรียนรู้ของคณะครู  504 
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2. โครงการพัฒนาครูการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 

        2.1 กิจกรรมอบรมผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 507 
        2.2 กิจกรรมอบรมผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 510 
        2.3 กิจกรรมอบรมผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 513 

3. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรตามกลยุทธ์สถานศึกษา 
        3.1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนากลยุทธ์สถานศึกษาปี 2565 – 2570   516 

4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรภาษาต่างประเทศสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 
        4.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาอังกฤษ 519 
                  ในยุคดิจิทัล   

5. โครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนในยุค 4.0 
        5.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0  523 

6. โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล 
        6.1 กิจกรรมแอพลิเคชันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์  526 
        6.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสอน กิจกรรมแนะแนว    530 

7. โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
        7.1 กิจกรรมครูผู้นิเทศภายใน       533 
         

4.3 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ มีสมรรถนะ 
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

4.3.2  แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
1. โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร 

        1.1 กิจกรรมการจัดสวัสดิการครูและบุคลากร     538 
        1.2 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน     541 
        1.3 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู      544 
        1.4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติคณะกรรมการนักเรียน     547  
 

4.4 กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพ 
     และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4.4.1 แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียน 
         เป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 

1. โครงการส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
        1.1 กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผนงาน     551 

2. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
       2.1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  554 
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4.4 กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพ 
    และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4.4.2 แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
           โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ี 
        1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารวิชาการ      561 
        1.2 กิจกรรมพัฒนาสำนักงานห้องสมุด      565 
        1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป    568 
        1.4 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา      572 
        1.5 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วัสดุสำนักงาน) 575 
        1.6 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 578 
        1.7 กิจกรรมซ่อมบำรุงยานพาหนะ      582 
        1.8 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ – งานการเงินโรงเรียน    585 
        1.9 กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียน     589 
        1.10 กิจกรรมการพัฒนาระบบงานบุคคล      592 
        1.11 กิจกรรมการพัฒนาระบบงานสำนักอำนวยการ    596 
        1.12 กิจกรรมการพัฒนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน    600 
        1.13 กิจกรรมการพัฒนางานสำนักงานคณะกรรมการนักเรียน   604  
        1.14 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1  608 
        1.15 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 612 
        1.16 กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 616 
        1.17 กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 619 
        1.18 กิจกรรมการพัฒนาจัดหาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 622 
        1.19 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  626 
             และวัฒนธรรม 
        1.20 กิจกรรมพัฒนาสำนักงานศิลปะคุณภาพ     630 
        1.21 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีน   633 
        1.22 กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว      636 

2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
        2.1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ ICT ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 640 
        2.2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน     644 
        2.3 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุด Library 2000 และโปรแกรม E-book  647 
        2.4 กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 650 
                   เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Excellence Center : HCEC) 

ฌ 
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   2.5 พัฒนางานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่สอดและพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสรรพวิทยาคม 654 

        2.6 พัฒนาห้องศูนย์ภาษาเมียนมา      658 
        2.7 กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา STEM Education ประจำจังหวัดตาก  662 
        2.8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (ห้อง 211)  666 
        2.9 พัฒนาครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  669 
        2.10 กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์สื่อวิทยาศาสตร์     672 
        2.11 กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะภาพคณิตศาสตร์   675 

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสาธารณูปโภค 
        3.1 กิจกรรมชำระค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าสาธารณูปโภค     678 
        3.2 กิจกรรมชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะโรงเรียน    681 

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่ 
        4.1 กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 684 
        4.2 กิจกรรมพัฒนาห้องสำนักงานฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ  687 
        4.3 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   690 
       4.4 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 693 
        4.5 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์และห้องพักครูคณิตศาสตร์ 696 
        4.6 กิจกรรมพัฒนาสำนักงานกลุ่มการงานอาชีพ     699 

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์งานอาคารสถานที่ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา 
        5.1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน    702 

6. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
        6.1 กิจกรรมการรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้เพ่ือเป็นฐานข้อมูลรองรับการประเมินงาน  705          
                 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
        6.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   709 
  

4.4 กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพ 
    และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4.4.2 แผนงานที่ 3 เสริมสร้างและประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 
1. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 

        1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานปฏิคม      714 
        1.2 กิจกรรมสานศิลป์สัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน     716 
        1.3 กิจกรรมพัฒนางานบริการชุมชนสัมพันธ์     718 
        1.4 กิจกรรมงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมศิษย์เก่า  720  
                  และเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

ญ 
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            หน้า 
4.4 กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพ 

     และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4.4.2 แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  

                ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        1.1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซต์  724 
        1.2 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพระบบงานประชาสัมพันธ์    727 

2. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษา 
        2.1 กิจกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)    730 
                 และงานสารสนเทศโรงเรียน   

3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
        3.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการและปรับปรุงห้องเกียรติยศ  733 
        3.2 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน 737 

4. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของโรงเรียน 
        4.1 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   740 
       4.2 กิจกรรมส้วมสุขสันต์ในโรงเรียนสู่มาตรฐาน Has    743 
       4.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือ  746 
 

ส่วนที่  5  การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
      5.1 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ      750
     5.2 ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ       750
     5.3 เงื่อนไขความสำเร็จ        751
 ภาคผนวก           

- คำสั่งที่ 186/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ   753 
                ประจำปีงบประมาณ 2565 
คณะผู้จัดทำ           757
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
   โรงเรียนสรรพวิทยาคม   ตั้งอยู่เลขท่ี  51  ถนนประสาทวิถี ตำบลแม่สอด   อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์  0-5553-1094      
โทรสาร  0-5553-4861  e-mail : sappha@hotmail.com   website : www.sappha.moe.go.th  
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6    เนื้อท่ี 32 ไร่ 38 ตารางวา 
เขตพ้ืนที่บริการ 21 หมู่บ้าน ได้แก่  ต.แม่ตาว 5 หมู่บ้าน (หมู่ 1,2,4,5,6)  ตำบลแม่ปะ 3 หมู่บ้าน 
(หมู่ 6,7,9)  ต.ท่าสายลวด 6 หมู่บ้าน (หมู่ 1,2,3,4,5,6) ต.พระธาตุผาแดง 7 หมู่บ้าน (หมู่ 1,2,3,4,5,6,7)   
และเขตเทศบาลนครแม่สอด 
   ประวัติโรงเรียนโดยย่อ   
      ตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2458  ทำการเปิดสอนในระดับประถมศึกษา โดยใช้ศาลาวัดมณีไพรสณฑ์เป็นสถานที่
เรียน เวลาผ่านไป 20 ปี  สมัยนั้น พระสมัครสรรพการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่สอดครั้งที่ 2 ท่านให้
ความสำคัญในด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก ได้ของบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการมาสร้างอาคารเรียนถาวร  
เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ในที่ราชพัสดุริมถนนประสาทวิถี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันนี้ และให้ย้ายโรงเรียน
ประจำอำเภอแม่สอดมาเปิดสอนเป็นการถาวร  ณ สถานที่แห่งนี้  ชาวอำเภอแม่สอดจึงถือว่าพระสมัครสรรพการ
เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน 
           พ.ศ. 2499 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้ชื่อของโรงเรียนว่า โรงเรียนแม่สอด"สรรพวิทยาคม"   
โดยใช้ราชทินนามของพระสมัครสรรพการ เป็นชื่อของโรงเรียนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน  
           พ.ศ. 2521 โรงเรียนแม่สอด "สรรพวิทยาคม" มีนายจรูญ ฉ่ำกมล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรก  
นายจรูญ   ฉ่ำกมล และนายวิรัช คามณีวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าในขณะนั้น คณะผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกัน
พิจารณาและเสนอขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเพ่ือมิให้เกิดความสับสนกับชื่อของโรงเรียนแม่สอด ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาของอำเภอ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อของโรงเรียนเป็น "โรงเรียนสรรพวิทยาคม" 
โดยมี ดร.ก่อ สวัสดิพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้ลงนามในหนังสืออนุมัติ  เมื่อวันที่  7  
พฤศจิกายน พุทธศักราช  2521 
           ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2538 ได้จัดสร้างรูปปั้นพระสมัครสรรพการและจัดตั้งไว้หน้าหอประชุม เพ่ือ 
เป็นอนุสรณ์สถานให้ครู อาจารย์ นักเรียน และชาวแม่สอดได้รู้จักและรำลึกถึงท่าน พระสมัครสรรพการ  
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอแม่สอด และได้ถือเอาวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุก ๆ ปี เป็นวันก่อตั้ง
โรงเรียน  โดยในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีอายุครบ 106 ปี 
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1.2 แผนที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธประทีปวโรทัย 
คติพจน์    ขนฺติ หิตสุขาวหา 
     ความอดทน นำประโยชน์สุขมาให้ 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน  รูปคบเพลิง   หมายถึง ปัญญาเป็นแสงสว่าง นำทางชีวิต 
 
 
   
สีประจำโรงเรียน   ม่วง - เหลือง 
     สีม่วง หมายถึง เป็นสีผสมที่เกิดข้ึนระหว่าง สีแดงกับสีน้ำเงิน 
     อันหมายถึงชาติและพระมหากษัตริย์ 
     สีเหลือง หมายถึง ศาสนา 
      ม่วง - เหลือง จึงมีความหมายให้ทุกคนยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา 
      และองคพ์ระมหากษัตริย์ อยู่เหนือสิ่งอื่นใด  
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธประทีปวโรทัย 
คติพจน์    ขนฺติ หิตสุขาวหา 
     ความอดทน นำประโยชน์สุขมาให้ 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  คือ ต้นสน เป็นสัญลักษณ์ของ ความอ่อนไหวลู่ลม แข็งแรง อายุยืนยาว 
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1.3 โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

- งานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน 

- งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู ้

- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- งานนิเทศการเรียนการสอน 

- งานพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 

- งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และนิทรรศการวิชาการ 

- งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- งานส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนพิการเรียนร่วม 
กลุ่มงานทะเบยีนและวดัผล 

- งานทะเบียนนักเรียน 

- งานการเทียบโอนผลการเรียน 

- งานวัดผลประเมินผลนักเรียน 

- งานพัฒนานวัตกรรมการวัดผลประเมินผลด้วย 
ระบบ I-Student 

- งานการรับนักเรียน 

- งานการจัดชั้นเรียนนักเรียน 

- งานประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลุ่มงานพัฒนาและขบัเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

- งานปกครองระดับชั้น 

- งานพัฒนานวัตกรรมครอบครัว 
สรรพวิทยาคม 

- งานพัฒนาระบบ I – Student 

- งานระเบียบวินยัและงานปกครอง
นักเรียน 

- งานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- งานป้องกันและแก้ไขคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน  
- งานแผนงานโรงเรียน 
- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  
   และรายงานโรงเรียน 
-  งานรายงานการพัฒนาการศึกษาประจำปี 
-  งานสำนกังานฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน 
   และงบประมาณ 
-  งานตรวจสอบภายใน 
-  งานควบคุมภายใน 
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย ์
- งานพัสดุ และสินทรัพย ์
- งานนโยบายการจัดการศึกษาตั้งแต่ 
   ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน/   
   เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน  
- งานจัดตั้ง และของบประมาณ 
- งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และ 
  รายงาน 
 

กลุ่มงานบริการ 

- งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 

- งานโภชนาการโรงเรียน 

- งานอนามัยโรงเรียน 

- งานสัมพันธ์ชุมชน 

- งานสวัสดิการโรงเรียน 
กลุ่มงานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 

- งานพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมโรงเรียน 

- งานตกแต่งอาคารสถานที ่ 
และภูมิทัศน ์

- งานบ้านพักครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- งานบริหารงานลูกจ้างประจำ /ลกูจ้าง
ชั่วคราว 

- งานโรงเรียนปลอดขยะ 

- งานระบบจราจรโรงเรียน 

- งานระบบสาธารณูปโภคโรงเรียน 

 
 

 

กลุ่มงานการจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร  

- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 

- งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโรงเรียน 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานโครงการพิเศษตามนโยบาย  

- งานบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพ 

- งานพัฒนาตามคำรับรองการ
ปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหาร 

 
 

 

ชมรมครเูก่า “สรรพวิทยาคม” 
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กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษ โปรแกรม 
พหุภาษา (MP) 

- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษ โปรแกรม MEP 

- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (SMAT)  

- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษกลุ่มวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และห้องเรียนเตรียม
วิศวกรรม และสถาปัตยกรรม (ISM) 

- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษห้องเรียนอาชพี 
(BMBA) 

- งานพัฒนาห้องเรียนภาษาจีน (Gifted 
Chinese Language) 

- งานพัฒนาห้องเรียนภาษาเมียนมา (Gifted 
Myanmar Language) 
 

 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลุ่มงานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 

- งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- งาน To be number one 

- งานสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและ
อบายมขุ 

- งานห้องเรียนสีขาว 

- งานให้คำปรึกษา และเพื่อนทีป่รึกษา 
(YC)  

- งานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหา           
ยาเสพติด 

- งานตำรวจประสานโรงเรียน  
๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน 

- งานเวรประจำวันครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

- งานกองทุนเพื่อการศึกษา 

- งานยามรักษาความปลอดภยั 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ 

- งานธุรการ และสารบรรณโรงเรียน 

- งานพัฒนาระบบ E – Office / E – Filing / 
Smart Office โรงเรียน 

-  งานระบบสำรองข้อมูลทางธุรการ 
-  งานบรกิารยานพาหนะ 
กลุ่มงานการเงินและบญัช ี

- งานการบริหารการเงินโรงเรียน 

- งานการบริหารการบัญชีโรงเรียน 

- งานสรุปรายงานผลการพัฒนาโรงเรียน 
- งานหนว่ยเบิกโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 
- งานกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสรมินวัตกรรมทาง
การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

- งานพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ  
ระบบไอที เว๊บไซต์โรงเรียน และอื่นๆ 

- งานสารสนเทศโรงเรียน 

- งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียน 

- งานประชาสัมพันธโ์รงเรียน 

- งานวารสารโรงเรียน/ คู่มือครู 
นักเรียน  ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

 
 
 

 

กลุ่มงานบุคคล  

- งานการวางแผนอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่ง   

- งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และการออก
จากราชการ 

- งานวินัย และการรักษาวินัย  

- งานทะเบียนประวัตบิุคลากร 

- งานเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

- งานวิทยฐานะ และใบประกอบวิชาชพี 

- งานการจัดทำหลกัฐานการปฏิบัติ
ราชการ 

- งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 

- งานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (HCEC) 

- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 

ชมรมครเูก่า “สรรพวิทยาคม” 
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กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
แหล่งเรยีนรู้ 

- งานพัฒนาเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการ
เรียนการสอน 

- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการ
เรียนการสอน 

- งานพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์

- งานพัฒนาศูนย์การเรียนรูภ้าษาต่างประเทศที่ 
๒ 

- งานพัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC) 

- งานพัฒนาศูนย์เมียนมา สพฐ. 

- งานพัฒนาศูนย์สะเต็มศึกษา สพฐ. 

- งานพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา 

- งานพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย จ.ตาก 

- งานพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ จ.ตาก 

 
 
 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศกึษา 2564 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน 

- งานสภานักเรียนและส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

- งานชุมชนสัมพันธ์นักเรียน 
 

กลุ่มงานสำนักงานฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

- งานจัดตั้งและจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง 

- งานแผนงาน และพัสดุฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

- งานสารสนเทศฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

- งานสรุปงานและประเมินผลฝ่ายบริหาร
กิจการนกัเรียน 

- งานการเงิน และบัญชี ฝา่ยบรหิาร
กิจการนักเรียน 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

 กลุ่มงานบริหารสำนักงานบริหารทั่วไป 

- งานแผนงานและพัสดุฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

- งานธุรการและสารบรรณฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

- งานการเงิน-บัญชี ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

- งานสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป 

- งานประกันอุบัติเหตุโรงเรียน 

- งานจัดหารายได้โรงเรียน 

- งานธนาคารโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 

 

กลุ่มงานบุคคล  

- งานบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ 

- งานเล่ือนเงินเดือน 

- งานเวรยามครูรักษาความปลอดภัย 
 
กลุ่มงานการประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา  

- งานประสานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- งานประสานเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 

- งานประสานศิษย์เก่า 

- งานประสานครูและบุคลากรเก่า 

- งานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตาก 

- งานอื่น ๆ ตามตำแหน่งผู้อำนวยการ 

 
 

ชมรมครเูก่า “สรรพวิทยาคม” 
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กลุ่มงานสำนักบริหารวชิาการ 

- งานธุรการฝ่ายบริหารวิชาการ 

- งานการเงิน - พัสดุฝ่ายบริหารวิชาการ 

- งานแผนงานและสารสนเทศวิชาการ 

- งานบริการวิชาการแก่บุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชน  

- งานบริการการจัดสอบทางการศึกษาจาก
หน่วยงานราชการอื่น ๆ 

- งานบริการเอกสารและสิ่งพิมพ์การเรียนการ
สอน 

- งานประชาสัมพันธ์ฝา่ยบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

  
 

 
 
 

 

กลุ่มงานสำนักงานฝ่ายสำนัก
อำนวยการ 

- งานแผนงาน การเงิน และพัสดุฝ่าย
สำนักอำนวยการ 

- งานธุรการ สารบรรณฝ่ายสำนัก
อำนวยการ 

- งานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศฝ่าย
สำนักอำนวยการ 

- งานเลขานุการผู้บริหาร 

- งานปฏิคมต้อนรับแขกผูบ้ริหาร 

- งานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพฝ่าย
สำนักอำนวยการ 

 
 

ชมรมครเูก่า “สรรพวิทยาคม” 
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1.4 ลำดับผู้บริหารของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2458  ถึง ปัจจุบัน 
รายนามผู้บริหารโรงเรียน 

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง ปี พ.ศ. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นายเท้ง  สุขนาม 
นายปลีก   แสนวงษ์ 
นายทองอยู่   วงษ์ภูมิ 
นายบริบูรณ์  (แนบ) อินทรสูตร 
นายมงคล  ยุวเวส 
นายทรง  ยิ่งยวด 
นายสุเมธ  สารวิทย์ 
นายเทพ  ไกรโชค 
นายถนอม  สังขพิทักษ์ 
นายชื่น  ศรีสวัสดิ์ 
นายสำราญ  ดีมงคล 
นายจรูญ  ฉ่ำกมล 
นายลำยง  บ่อน้อย 
นายสมนึก  ยุวพันธุ์ 
ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล  ประทุมชาติ 
นายสมศักดิ์   จงรู้ธรรม 
นายไพรัตน์  ใยดี 
นายเดช  รักการ 
นายชาญณรงค์  ภูมิถาวร 
นายธวัช  ธิวงศ์คำ 
นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์ 
นางสุภัทร  เงินดี 

ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 

อาจารย์ใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 

2458 - 2460 
2460 -2464 
2464 - 2468 
2468 - 2481 
2481 - 2488 
2488 - 2489 
2489 - 2497 
2497 - 2502 
2502 - 2510 
2510 - 2516 
2516 - 2517 
2517 - 2525 
2525 - 2532 
2532 – 2535 
2535 - 2539 
2539 - 2542 
2542 - 2544 
2544 -  2551 
2551 -  2552 
2552 – 2554 
2554 – 2562 

 2562 - ปัจจุบัน 
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1.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสรรพวิทยาคมชุดที่ 4 (2560-2564) 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 นายพันธ์         ทาอินทร์ ประธานกรรมการ 
2 นางมาลัย        จันทร์นิล กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
3 นายวินัย         หาญพรม กรรมการผู้แทนครู 
4 นายประเสริฐ    ดีเดชา กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
5 นายกุล           เครือวีระ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6 นางกรรณิการ์   แซ่โอ๊ว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7 พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
8 นายสุชาติ        ปู่มณ ี กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
9 นายสมนึก        ยุวพันธุ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10 นายสุชาติ        ตรีรัตน์วัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายปรีชา        เชษฐ์ตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายชำนาญ      ซาโปร่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายไกรสร       กิจการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 พ.ต.ท.ลุพจน์    นวรัตนารมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นางสุภัทร        เงินดี กรรมการและเลขานุการ 

   
 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
    2.1) ข้อมูลผู้บริหาร 
           1. ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสุภัทร  เงินดี    โทรศัพท์  08 2890 7950  
e-mail : Supatta_ng@sappha.ac.th   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 13  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 5 เดือน 
  2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน  4  คน 
      1) นางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. โทรศัพท์  065-6489446    
e-mail : tip25475218@gmail.com  รับผิดชอบงานฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ  
      2) นางนารินทร์  โทนปั่น  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.  โทรศัพท์  087-2123105   
e-mail : narinpun@gmail.com  รับผิดชอบงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
      3) นางพัทธนันท์  จิรเลิศธนานนท์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. โทรศัพท์  083-0379840    
e-mail : kruwannapa1@gmail.com  รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
      4) นายปกรณ์  เกตนานนท์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. โทรศัพท์  088-2938241   
e-mail : pakorn1998@swkp.ac.th  รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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     2.2) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
สำนักงาน 

ลูกจ้างประจำ อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา 
2564 

5 131 3 24 23 2 6 

 

 

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ  วันที่ 29  พฤศจิกายน  2564  (กลุ่มงานบุคคล ฝ่ายสำนักอำนวยการ) 

หมวดวิชา/งานที่ปฏิบัต ิ
จำนวน 

รวม
(คน) 

วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง 
ครู

ผู้ช่วย 
ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 ค.ศ.4 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
 ป.ตรี 

บริหาร 1 4  5  -  -  2 3 - - - 5 
ภาษาไทย 1  12 13  - 2 5 6 - - 4 9 
ภาษาต่างประเทศ ที่ 1 5  11 16 - 5 5 6 - - 7 9 
ภาษาต่างประเทศ ที่ 2 2 5 7 - 6 1 - - - 4 3 
คณิตศาสตร ์ 9 14 20 1 2 8 9 - - 5 15 
วิทยาศาสตร ์ 7 18 25 1 5 6 10 - - 14 11 
เทคโนโลย ี 4 5 9 - 4 3 2 - - 6 3 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 9 9 2 6 8 3 - - 12 7 

ศิลปะ 4 1 5 - 2 1 2 - - 4 1 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6 1 3 2 - - - 3 3 
การงานอาชีพ 2 4 6 - 1 4 1 - - 5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนว) 

2 3 5 - 1 2 2 - - 2 3 

รวมครูประจำการ 51 88 139 5 37 47 44  - 66 70 
พนักงานราชการ 1 2 3 - - - - - - 3 - 
อัตราจ้าง (ไทย) 4 8 12 - - - - - - 12 - 

อัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) 7 5 12 - - - - - - 12 - 
ลูกจ้างประจำ 2 - 2 - - - - - 1 1 - 

เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน 10 13 23 - - - - - - 23 - 

วิทยากรท้องถิ่น 1 1 2 - - - - - 0 1 1 

นักการภารโรง 3 - 3 - - - - - 3 - - 

เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 

1 - 1 - - - - - 1 - - 

รวม 29 29 58      4 52 1 

รวมท้ังหมด 80 117 197      4 218 71 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 
จำนวนคร้ัง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ปี 

ครั้ง วัน ชม. 

1 นางสุภัทร  เงินด ี 58 35 
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ 

ค.ม. การบริหารการศึกษา 4 6 30 

2 นางนารินทร์  โทนปั่น 51 36 
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ 

ศษ.ม. - การบริหารการศึกษา 2 2 9 

3 
นางสาวทิพยรัตน์  
ส่งประเสริฐ 

46 
26 

รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ 

ศษ.ม. - การบริหารการศึกษา 
6 6 24 

4 
นางพัทธนันท์   
จิรเลศิธนานนท์ 

41 
12 

รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ 

ศษ.ม. - การบริหารการศึกษา 
2 2 12 

5 
นายปกรณ์   
เกตนานนท์ 

41 12 
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ 

ศษ.ม. - การบริหารการศึกษา 2 2 12 

เฉลี่ย 47 24  3 4 17 

 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ป ี

ครั้ง วัน ชม. 

1 นางสุมาลี    บุญมาก 59 35 คศ.3 -กศ.ม. 
-ศศ.บ. 

-หลักสูตรและการ
สอน 

--ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.6 6 10 21 

2 นายสมาน   โตสิงห์ 59 36 คศ.2 - ศศ.บ. 
-ปกศ.สูง 

การแนะแนว 
ศิลปศึกษา 

ทัศนศิลป์ ม.1,3 1 1 6 

3 นายประเสริฐศักดิ์  
วาดเอ้ยวงศ์ 

58 25 คศ.2 กศ.ม. จิตวิทยาการ 
แนะแนว 

สังคมศึกษา ม.6 1 1 6 

4 นายวิทยา     หรูวรนันท ์ 58 33 คศ.2 สม.บ. สังคมวิทยา สังคมศึกษา ม.4 1 1 6 

5 นายประพันธ์   พัทยาวรรณ 58 32 คศ.3 วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ ม.4 1 1 6 

6 นายจกักฤษณ์     เรืองปรีชา 58 34 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.6 1 1 6 

7 นางนาตยาณี   ไวว่อง 58 34 คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.2 1 1 6 

8 นางจรัสศร ี  ธรรมจิต 58 33 คศ.3 -กศ.ม. 
-ค.บ. 

-บริหารการศึกษา 
-ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.5 3 3 15 

9 นางพัชราภรณ์   ศรีดาเดช 57 29 คศ.3 กศ.บ. -ภาษาไทย ภาษาไทย ม.4 9 11 45 

10 นายสมยศ    จิรกุลธรวณิช 56 32 คศ.2 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 3 5 38 
11 นายบัญชา    กรรขำ 56 24 คศ.3 ค.บ. ดนตรีสากล ดนตรีสากล ม.4-6 2 2 12 
12 นายนิรันดร ์ รสสุขุมาลชาต ิ 56 29 คศ.3 ศศ.ม. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.3 1 1 6 

13 นางสาวฐานิตา   อิ่มวิมล 56 33 คศ.3 -ศศ.ม. 
-ค.บ. 

-ภาษาไทย 
-ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.5 5 6 30 

14 นางเพลินพิศ    ศรีสุวรรณ 56 34 คศ.3 กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา แนะแนว ม.6 2 2 9 

ครูประจำการ 

ผู้บริหาร 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ป ี

ครั้ง วัน ชม. 

15 นางดวงรักษ์    ปาหา 56 29 คศ.3 -ศศ.ม. 
-กศ.บ. 

-ภาษาไทย 
-ภาษาไทย 

ภาษาไทย  ม.6 6 6 24 

16 นายอำพล     ยาโนยะ 55 31 คศ.3 ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ  
ม.3 

1 1 6 

17 นายฉัตรชัย  วิเทศน์ 55 34 คศ.3 กศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว แนะแนว ม.5 2 2 12 

18 นางสาวดวงเนตร  ฤทธิ์
ประเสริฐ 

55 32 คศ.3 - ศษ.บ. 
- กศ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- การสอน

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.4 4 6 54 

19 นางกัลยา  พัทยาวรรณ 55 31 คศ.3 ศษ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.5 2 2 12 

20 นางสุนีย์  ยะสุกิม 54 27 คศ.3 -กศ.ม. 
-ศศ.บ. 

-จิตวิทยาการแนะ
แนว 

-ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.3 2 2 12 

21 นางศรีสุดา  บัวบุตร 54 26 คศ.3 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  ม.6 3 5 56 
22 นางรัตนาภรณ์  วิเทศน ์ 54 28 คศ.2 - ศ.บ. 

- ศษ.บ. 
- การคลัง 

- คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.3 4 9 54 

23 นางภณิตา   แกว้เจริญเนตร 52 28 คศ.3 - ค.บ. 
- กศ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.5 2 3 22 

24 นางกุลภาภร   มีเงิน 52 27 คศ.3 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.4 18 30 74 
25 นางสาวรัชนี   นภาปทุม 51 24 คศ.2 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.4 2 2 6 
26 นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง 51 25 คศ.3 ค.บ. เคมี เคมี ม.5 3 7 46 
27 นางสาวรุ่งทิพย์    จันด ี 50 26 คศ.3 วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.6 4 10 34 
28 นางปิยะฉัตร  จิตจริง 50 24 คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1 2 4 26 

29 นางสาวจินตนา อิ่มประ
เกียนธรรม 

49 23 คศ.3 กศ.ม. เคมี เคมี ม.4 3 10 46 

30 นายบุญธรรม  บุญนายืน 49 15 คศ.2 วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ ม.6 1 1 6 

31 นายณรงค์ชาญ   นุชารัมย ์ 49 9 คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา - สุขศึกษา ม.3 
- พลศึกษา ม.3 

3 3 22 

32 นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ 48 24 คศ.2 - ค.บ. 
- กศ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.4 1 1 6 

33 นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล 48 24 คศ.2 กศ.ม 
ค.บ. 

- จิตวิทยาการแนะ
แนว 

- คณิตศาสตร์ 

แนะแนว ม.4, 5 1 1 6 

34 นางสาวสโรชา  หลา้ยอด
น้อย 

48 23 คศ.3 - กศ.ม. 
- กศ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.2 2 3 16 

35 นายศักดิ์นรินทร์  สกุันทา 48 23 คศ.3 กศ.ม. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.4 7 10 59 
36 นางสาวกาญจนา สมุทร์นาว ี 48 8 คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 10 12 68 
37 นางสุปราณ ี  ปัทมสิทธิโชต ิ 47 23 คศ.3 - ค.บ. 

- กศ.ม. 
- คณิตศาสตร์ 

- บริหารการศึกษา 
คณิตศาสตร์ ม.3 2 3 18 

38 นางสาวแสงเดือน  กองยอด 47 25 คศ.3 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.6 1 1 6 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 
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ครั้ง วัน ชม. 

39 นางรักษ์สุมล    โกศล 47 24 คศ.3 -กศ.ม. 
-ค.บ. 

- เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

- ศิลปศึกษา 

ทัศนศิลป์ ม.2,5,6 2 3 18 

40 นางอรทัย    ยาโนยะ 46 15 คศ.2 - ค.ม. 
- ค.บ. 

-การบริหาร
การศึกษา 
-ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.3 2 5 26 

41 นางสาวทองแข หมื่นพิลม
ทอง 

45 21 คศ.3 - ค.บ. 
- กศ.ม. 

ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.5 2 2 6 

42 นายธนสิน  ชูเกยีรติตกุล 45 21 คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
(ฟิสิกส์) 

ฟิสิกส์ ม.4-6 7 7 52 

43 นายณัฐพล    วิเศษ 44 19 คศ.3 - ค.บ. 
- กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ม.5 2 3 6 

44 นางสุวรรณีย์     ทองเกต ุ 44 17 คศ.2 - ค.บ. 
- ศษ.ม. 

- สังคมศึกษา 
- บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา ม.3 4 12 46 

45 นางนลิน ี   ผาแสนเถิน 44 13 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ ม.2 5 10 47 

46 นายเอกชยั      พันธุล ี 44 10 คศ.3 - ค.บ. 
- กศ.ม. 

- สังคมศึกษา 
- ภูมิศาสตร์ 

สังคมศึกษา ม.6 1 1 6 

47 นายประดับ  เบ็ญมาตร ์ 43 19 คศ.2 ค.บ. เคมี เคมี ม.6, ม.ต้น 4 17 67 

48 นายวิชยั    ใจยาสุนา 
 

43 15 คศ.2 ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ม.2 1 1 6 

49 นางสาวนวรัตน์ เหลอืศรี
จันทร์ 

42 8 คศ.2 - ค.บ. 
- ศษ.ม. 

- สังคมศึกษา 
- บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา ม.5 2 4 26 

50 นายวินยั    หาญพรม 41 17 คศ.3 - ศษ.บ. 
- ศษ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- การวัดและ
ประเมินผล 
  การศึกษา 

คณิตศาสตร์  ม.5 4 9 54 

51 นายณรงค์  คงมี 41 11 คศ.2 - กศ.ม. 
- ค.บ. 

- บริหารการศึกษา 
- บรรณารักษ์ศาสตร์ 

การใช้ห้องสมุด ม.
ต้น/ปลาย 

2 2 12 

52 นายพัสกร  มาลารัตน์ 41 8 คศ.2 ศน.บ. สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

สังคมศึกษา ม.5 1 1 6 

53 นางหล้าศร ี พานิชชัยกุล 41 2 คศ.1 ศษ.บ. เทคโนโลยี และ
สื่อสารการศึกษา 

คอมพิวเตอร์ ม.5 3 7 46 

54 นางสุทธิวรรณ 
กฤติโอภาสพงศ์ 

41 16 คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา เคมี  ม.5 4 5 27 

55 นางทัตพิชา  ทองนอก 41 13 คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ IS ม.5 1 1 6 

56 นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 41 8 คศ.2 - ค.ม. 
 

- กศ.ม. 

-การจัดการหลักสูตร 
และการเรียนรู ้

-บริหารการศึกษา 

- สุขศึกษา ม.1 
- พลนามยั ม.6 

3 2 22 

57 นางสาวณัฐวดี  ทาหล ี 41 2 ครู ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.4 3 4 26 

58 นางวิไลพร  ศรีนิล 40 16 คศ.3 - ค.บ 
- กศ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ 

 

คณิตศาสตร์ ม.6 3 7 38 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
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ครั้ง วัน ชม. 

59 นายววิัฒน์  แสนคำนาค 40 14 คศ.2 ศษ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.3 3 5 32 

60 นางสาวนุชนาฎ  บวบขม 40 7 เดือน ครูผู้ช่วย - ศศ.บ. - บริหารธุรกิจ (บัญชี) - บัญชี
อุตสาหกรรม  

ม.5, 6 
- กระบวนการ

จัดทำบัญชี ม.5, 6 

15 12 51 

61 นางวชิราภรณ์   สิงห์วงค์ 40 13 คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.2 4 12 52 

62 นางสาวนงลักษณ์  ตาคำ 40 11 คศ.3 - ค.บ. 
- ศษ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.1 3 7 38 

63 นางกัญญ์วรา   ก๋องแกว้ 40 13 คศ.3 กศ.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ม.5 2 4 26 

64 นางจรวยพร    คงม ี 39 15 คศ.2 -ศษ.ม. 
-ค.บ. 

-การบริหาร
การศึกษา 
-ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.4 2 2 12 

65 นายภภิพ   สุทำแปง 39 9 คศ.2 - ค.บ. 
- ศษ.ม. 

- สังคมศึกษา 
- บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา ม.3 1 1 6 

66 นางพรวรินทร์   
วรโชคชัยรัตน์ 

39 7 คศ.2 - ค.บ. 
- กศ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.5 4 10 54 

67 นางจริยา  บุญนายืน 39 9 คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.3 7 7 21 

68 นางพัทธมน    แสงทอง 39 9 คศ.2 คบ. จิตวิทยา 
การแนะแนว 

แนะแนว ม.3, 5 1 1 6 

69 นางสถิรดา   กิติเวียง 38 3 คศ.1 วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

- การงานอาชีพ  
ม.1 

- วิชาเลือก 
คหกรรม 

ม.ต้น –ม.ปลาย 

2 4 26 

70 นายฐาปนะพงษ์    ทะนัน
ชัย 

37 13 คศ.3 วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ ม.4,5 2 4 26 

71 นางกานต์ธีรา   มาแก้ว 37 10 คศ.3 - ค.บ. 
- ศษ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.2 4 10 54 

72 นางสาวนงนภสร  องค์การ 37 4 คศ.1 - ศศ.บ. 
- ศษ.ม. 

- รัฐประศาสนศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

ประวัติศาสตร์  
ม.2 

1 1 6 

73 นายวิทยา   วินาโร 36 11 คศ.2 - ศษ.ม. 
- วท.ม. 

- บริหารการศึกษา 
- เคมีศึกษา 

เคมี ม.4,6 8 10 48 

74 นางสาวเสาวลกัษณ์ 
หน่อคาสุก 

36 11 คศ.3 - วท.บ. 
- กศ.ม. 

- ฟิสิกส ์
- วจิัยและการ

ประเมินผลการศึกษา 

-ดาราศาสตร์ ม.4, 
6 

-ธรณีวิทยา ม.4, 5 
-ฟิสิกส์ ม.4, 6 

10 25 78 

75 นางสายชล  สกุันทา 36 10 คศ.2 วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.4-6 4 9 44 

76 นางสาวกฤษณ์ชรินทร์     
คงกล่อม 

36 8 คศ.2 - ศษ.ม. 
- ค.บ. 

- การบริหาร
การศึกษา 
- ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.2 8 12 56 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

(ปี) 
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ครั้ง วัน ชม. 

77 นางภัทฐิกรณ์   ใจด ี 35 10 คศ.2 กศ.ม. หลักสูตร 
และการสอน 

วิทยาศาสตร์  
ม.1 - 3 

6 25 65 

78 นายอชิร  ปัญญาเทพ 35 6 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 
ม.4,5,6 

1 1 6 

79 นายโกศล  พิศุทธิภ์ักด ี 35 8 คศ.2 - ค.บ. 
- ศษ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.4 3 8 38 

80 นายโกฎธ์ิวิชญ ์สุเมธนัศวีกุล 34 8 คศ.2 - ค.บ. 
- ศษ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.3 4 9 54 

81 นายศุภฤกษ์    พลังฤทธิ ์ 34 3 คศ.1 - ศษ.บ. 
- ศษ.ม. 

- พลศึกษา 
- บริหารการศึกษา 

- สุขศึกษา ม.2 
- พลานามัย ม.5 

2 2 14 

82 นางสาวสุธิดา   คำภีระ 34 3 คศ.1 - บธ.ม. 
- ศศ.บ. 

การจัดการทั่วไปพม่า
ศึกษา 

ภาษาพม่า  
ม.4,5,6 

2 4 26 

83 นางสาวสุนิสา    ปิ่นทอง 33 2 ครูผู้ช่วย บช.บ. การบัญช ี -วิชาการบัญช ีม.5 
และ ม.6 

2 4 26 

84 นางสาววรยิา พิเชฐเกียรติ
กุล 

33 8 คศ.2 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2 4 9 54 

85 นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ 33 7 คศ.2 - ศษ.ม. 
- ศศ.บ. 

บริหารการศึกษา 
ภาษาจีน 

ภาษาจีน  
ม.4,5,6 

2 4 26 

86 นายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน 33 6 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น 
วิชาเลือก  
ม.4,5,6 

6 12 64 

87 นายอนุพงษ ์   สิงห์ธนะ 33 2 ครู - วท.บ. 
- ศษ.ม. 

- วิทยาศาสตร์สถิต ิ
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม. 6 13 13 66 

88 นายพันตรี    สขีาว 32 7 คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ม.6 3 10
1 

200 

89 นางสาวกมลวรรณ 
ศิริโภคานันท์ 

32 3 คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.3 4 25 86 

90 นายวินยั    แขวนโพธิ ์ 31 7 ครู - วท.บ. 
- วท.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- การสอน

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.6 2 7 46 

91 นางสาวณัฐพร   จันธิดา 31 6 คศ.2 - ศษ.บ. 
- ศษ.ม 

- สังคมศึกษา 
- บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา ม.2 1 1 6 

92 นายปองพล   เมืองมาหล้า 31 4 ครู ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ฟิสกิส ์ ฟิสิกส์ ม.4,5 2 4 20 

93 นางสาวชญาณิศา ฤทธิ์เจริญ 31 2 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาเกาหล ี ภาษาเกาหล ี
ม.1,2,3,4,5,6 

2 2 12 

94 นายพิทกัษ์   ปอกสอน 30 3 ครู วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.4 2 4 20 

95 นางสาวหทยันัทธ์  มณฑา 30 5 คศ.1 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.2 2 2 12 

96 นางสาวฤชุอร  คำประเสริฐ 29 4 คศ.1 ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.4 1 1 6 

97 นางสาวมยุรา  ยุทธชุม 29 3 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาจีน - ลาศึกษาต่อ- 

98 ว่าที่ ร.ต.ปรเวศน์ มงคลวรา
จารย ์

29 3 คศ.1 ค.บ. จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

แนะแนว ม.2, 5 2 3 18 

99 นายธานินทร์  ศรีมหาดไทย 28 4 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.1 1 1 6 
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100 นางสาวเบญจมาศ  ไชยศรีย ์ 28 3 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  ม.2 3 6 32 

101 นางสาวมลฤดี  นิลทัพ 28 3 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1 1 1 6 

102 นางสาวอ้อมทพิย ์  ระรธีง 28 1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.6 6 12 50 

103 นางสาวปริยา   บงกชฤด ี 28 2 ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1 4 9 54 

104 นางสาวณัชชา   จูรัตนากร 28 3 ครู ค.บ. เคมี เคมี ม.2,4 5 10 42 

105 นางสาววราภรณ์  ทองโชติ 28 3 ครู ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์  ม.5 2 4 20 

106 นางสาวเชษฐ์ธิดา  พิงคะสัน 28 3 ครู ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา  
ม.5,6 

3 6 35 

107 นางสาวเชษฐ์สุดา  พิงคะสัน 28 3 ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป โลกและดารา
ศาสตร์ ม.5 

3 6 35 

108 นางสาวกนกกาญจน์ มาเกิด 28 3 คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.1 4 25 86 

109 นายอาทิตย์ ธรรมแสน 28 3 คศ.1 ศศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.4 5 5 28 

110 นางสาวกรรณิการ์  ดิษชกรร 28 3 คศ.1 กศ.บ. สุขศึกษา – พลศึกษา - พลศึกษา ม.2 
- สุขศึกษา ม.2 

3 9 54 

111 นายธิตกิร  ปยินุสรณ ์ 28 2 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ ม.2,3 2 2 12 

112 นางสาวรุ่งทิวา  อุ่นใจ 27 3 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  ม.1 3 6 32 

113 นางสาวธัญสิน ี ต้นกลั่น 27 1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. พม่าศึกษา ภาษาพม่า  
ม.1,2,5,6 

2 3 21 

114 นางสาววจิิตรา ทับทิมจันทร์ 27 1 ครูผู้ช่วย กศ.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.5 2 4 26 

115 นางสาวกชวรรณ  ไววอ่ง 27 30 วัน ครูผู้ช่วย - กศ.ม. 
- สควค. 

ชีววิทยา ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ 

2 3 18 

116 นายสันติ ์ แสงท้าว 27 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.6 3 9 46 

117 นายกิตติพงศ์  กันตีมูล 27 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. อุตสาหกรรมศึกษา - การงานอาชีพ  
ม.3 

- วิชาเลือกงานช่าง  
ม.ต้น – ม.ปลาย 

1 1 6 

118 นายคุณอนันต์  ปยิะชวนันท ์ 26 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.6, 4 

1 1 6 

119 นายเทพทัต    ไชยศิลป ์ 26 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.3 1 1 6 

120 นายรัฐพงษ์   เวียงสุข 26 2 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. สุขศึกษา – พลศึกษา สุขศึกษา 2 3 14 

121 นางสาวจุลาพล แซ่ยา่ง 26 5 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.2 1 1 6 

122 นายปรเมศวร์   บุญปาล 25 1 ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.5 2 3 18 

123 นางสาวกานต์ธีรา พนาศรี
งาม 

25 1 ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.3 2 3 18 

124 นายธาราวุฒ ิ  สวุรรณใจ 25 1 ครูผู้ช่วย - ค.บ. 
- ร.บ. 

- สังคมศึกษา 
- การเมืองการ

ปกครอง 

ประวัติศาสตร์ ม.5 1 1 6 

125 นางสาวกุลปรยีา   มั่นอยู ่ 25 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม.1, 4 

3 8 44 

126 นายจิรายุส     คงเนตร 24 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ดนตรีศึกษา - ดนตรีสากล ม.2 
- วิชาเลือก 

2 2 12 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ป ี

ครั้ง วัน ชม. 

ม.ต้น – ปลาย 

127 นางสาวปวีณา   โพตะโก 24 5 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ม.1 1 1 6 

เฉลี่ย 40 14  3 8 28 

 
 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวทิพวรรณ   อินริราย 40 15 บธ.บ. และ 
ศศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
และ ศึกษาศาสตร์
วัดผลประเมินผล 

ท้องถิ่น ม.1 งบประมาณ 

2 นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร 39 16 คศ.บ. คหกรรรมศาสตร์ การงานอาชพี ม.3 งบประมาณ 
3 นายกษิดิศ  เลิศรัตนพันธุ ์ 36 5 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ ม.1 งบประมาณ 
 เฉลี่ย 38 12  

 
 

 
 

 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 Ms. Juvy Ariola Roque 56 8 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.3 รายได้สถานศึกษา 
2 Mr. Richard Tud Isorena 52 4 ศศ.บ. รัฐศาสตร์ สังคมศึกษา ม.1-6 รายได้สถานศึกษา 
3 Miss Abelisa Cruz Vicente 47 10 ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.1-3 รายได้สถานศึกษา 
4 Mrs. Alpheda Casinillo Isorena 42 3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1-3 รายได้สถานศึกษา 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางสุดารัตน์   ล้านคำ 28 4 ค.บ. สังคมศึกษา อาเซียน ม.4 รายได้สถานศึกษา 
2 นางสาวปณิศา    อินอุดอ่อน 28 1 ศศ.บ. วิทยาศาสตร์ แนะแนว รายได้สถานศึกษา 
3 นางสาวพรพิมล บุญมาก 26 2 ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย ม.4 รายได้สถานศึกษา 
4 นายอภิชิต    คล้ามทุ่ง 26 1 ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป์ ม.1,6 รายได้สถานศึกษา 
5 นายวินจิ บุญกระจา่ง  26 1 คบ. ภาษาจีน ภาษาจีน รายได้สถานศึกษา 
6 นายจันทร์จรินทร์ เอีย่มละออ 25 1 ค.บ. นาฎศิลป ์ นาฎศิลป์ ม.2 รายได้สถานศึกษา 
7 นางสาวเบญจพร   บุตรแก้ว 25 1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ รายได้สถานศึกษา 
8 นางสาวเบญจวรรณ  นฤภยั 25 1 กศ.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ม.3 รายได้สถานศึกษา 
9 นางสาวกัณฐิกา ปู่มณ ี 24 1 ค.บ. ฟิสิกส์ IS ม.2, 5 รายได้สถานศึกษา 
10 นายสงกรานต์  เขียวนา   ค.บ. ดนตรีสากล ดนตรี  รายได้สถานศึกษา 
11 นางสาวกัญญาภัค  โสมเสน   ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย ม.4 รายได้สถานศึกษา 

เฉลี่ย 26 1  

ครูอัตราจ้าง 

ครูอัตราจ้าง (ต่างชาต)ิ 

พนักงานราชการ 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

5 Miss MA. Fabie M. Elimanco 37 8 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.6 รายได้สถานศึกษา 
6 Mr. Nwokocha Ifeanyi Simon 37 2 วท.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ม.1-6 รายได้สถานศึกษา 
7 Mr. Mbah Kingsley Tangne 36 4 วท.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.4-5 รายได้สถานศึกษา 
8 Mr. Bernardo Baluan Malanum  34 6 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.2 รายได้สถานศึกษา 

9 
Ms. Beatriz Liliana Carrillo 
Campos 

34 3 ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ม.5 รายได้สถานศึกษา 

10 Ms. A kary Htay 26 3 ค.บ. คณิตศาสตร์ ภาษาเมยีนมา ม.1-6 รายได้สถานศึกษา 
11 Mr. Kim Pangilinan 24 2 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1-6 รายได้สถานศึกษา 
12 Mr. Jeam Paulite Traigo    คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1-6 รายได้สถานศึกษา 

13 
Mr.Francisco lll Dela Cruz La 
Victoria 

     รายได้สถานศึกษา 

เฉลี่ย 39 5  

 
 
 

 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
ทำงาน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก 
ปฏิบตัิหน้าที ่

งาน ฝ่าย 
1 นายใกล้รุ่ง  ฉิมใหม ่ 46 4 B.B.A. การเงินการ/

ธนาคาร 
เจ้าหน้าที่โรเนียว วิชาการ 

2 นางอังคณา  โชติถวิลภักด ี 44 14 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนกังาน บริหารทั่วไป 
3 นางสาวโศรดา  สร้างทรัพย ์ 39 6 บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่พัสด ุ ธุรการ นโยบาย 

แผนและ
งบประมาณ 

4 นางสาวพัชรินทร์  ร่มโพธิ์ทอง 38 9 ศศ.บ. รัฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่แผนงาน ธุรการ นโยบาย 
แผนและ

งบประมาณ 
5 นายจิตรันติกร  แซ่ยา่ง 36 6 ศศ.บ. ภาษาจีน ปกครอง บริหารกิจการ

นักเรียน 
6 นายชีวิน  ตาทพิย ์ 35 6 วทบ. เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

พนักงานขับรถ บริหารทั่วไป 

7 นายจิรายุทธ  แสนพรม 34 5 ศศ.บ. ศิลปกรรม ห้องเรียน MP วิชาการ 
8 นางสาวนภัสรดา  บุญมา 33 9 บธ.บ. การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

ห้องสมุด 
วิชาการ 

9 นางสาวนันทวรรณ  คราประยูร 33 9 ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ ธุรการ นโยบาย 
แผนและ

งบประมาณ 
10 นายภานุมาศ   พันธ์ธัญญาการ 33 6 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกครอง บริหารกิจการ

นักเรียน 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
ทำงาน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก 
ปฏิบตัิหน้าที ่

งาน ฝ่าย 
11 นางสาวกันหา   ใจยวง 32 8 น.บ. กฎหมาย เจ้าหน้าทีธุ่รการ ธุรการ นโยบาย 

แผนและ
งบประมาณ 

12 นางสาวสุทธาสินี   เขียวน้อย 30 4 วท.บ. เคมี เจ้าหน้าที่ปกครอง บริหารกิจการ
นักเรียน 

13 นายธีระศกัดิ์   ตาทิพย ์ 30 6 ม.6 ศิลป์เสรี พนักงานขับรถ บริหารทั่วไป 
14 นางสาวศศิวิมล   ปินทา 30 6 ค.บ. สังคมศึกษา เจ้าหน้าทีว่ัดผล วิชาการ 
15 นางสาวทาริณี   ทิน้อย 30 6 วท.บ. วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
- เจ้าหนา้ที่

ห้องปฎิบัติการ 
  วิทยาศาสตร์ 

- เจ้าหนา้ที่สำนกังาน 

- วิชาการ 
- สำนัก

อำนวยการ 

16 นางสาวพนิตพร  เรือนใจด ี 30 1 ศศ.บ. สื่อสารมวลชน เจ้าหน้าที่การเงิน ธุรการ นโยบาย 
แผนและ

งบประมาณ 
17 นางสาวดวงพันธ์  ตินันต๊ะ 29 4 ค.บ. สังคมศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน ธุรการ นโยบาย 

แผนและ
งบประมาณ 

18 นางสาวญาณิศา  นามวงษ ์ 29 3 วท.บ. 
กศ.บ. 

ชีววิทยา เจ้าหน้าทีว่ิชาการ วิชาการ 

19 นายทรงเกียรต ิ ทะนันชัย 29 3 ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์
สากล 

เจ้าหน้าที่สำนกังาน สำนักอำนวยการ 

20 นายสารินทร์  แกว้กลม 27 1 -ศศ.บ. 
-กศ.บ 

ภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที ่
กลุ่มงานบุคคล 

บุคคล 

21 นางสาวรัชนิกุล  วัฒนธรรม 26 2 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าทีว่ิชาการ วิชาการ 
22 นายวิรุต  อา้ยมาศน้อย 26 2 วท.บ. เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
เจ้าหน้าที่โสตฯ บริหารทั่วไป 

23 นายสายัณห์  ภัทรเกียรติทวี 26 2 วท.บ. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าที่โสตฯ บริหารทั่วไป 

เฉลี่ย 31 4  

 
 
 
ที่ ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) ตำแหน่ง 
1 นายวโิรจน์  ตาทิพย ์ 58 ช่างปูน ระดับ ช.3 
2 นายสุชาติ  เขียวน้อย 52 ผู้สอนงานช่าง ระดับ ช.2 

เฉลี่ย 56  

 
 
 
 

ลูกจ้างประจำ 
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หมายเหตุ  :  - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Assessment Report : SAR) ประจำปกีารศึกษา 2563   
                   โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแมส่อด  จังหวัดตาก    

      - อายุเฉลี่ยของบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม  41 ปี  
      - ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

 

2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  

สาขาวิชา 
จำนวน  
(คน) 

พนักงานราชการ/ 
อัตราจ้าง 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
ของครู 1 คน 
(ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 5 - - 
2. คณิตศาสตร์ 21 1 17 
3. วิทยาศาสตร์ 27 2 19 
   เทคโนโลย ี 9 1 17 
4. ภาษาไทย 13 1 17 
5. ภาษาต่างประเทศ 23 1 16 
6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 2 17 
7. การงานอาชีพ 7 1 19 
8. ศิลปะ 5 2 20 
9. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 19 
10. แนะแนว 5 1 13 
                   รวม (เฉลี่ย)  141 11 19 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) ตำแหน่ง 
1 นายสัญชัย  คงต๊ะ 57 นักการภารโรง 
2 นายประเสริฐ  แก้วใจยา 55 นักการภารโรง 
3 นายทรงยศ  จันดารัตน์ 55 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 

เฉลี่ย 56  

ลูกจ้างชั่วคราว 
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2.4) ข้อมูลนักเรียน  
  1) จำนวนนักเรียน ในปีการศึกษา 2564  (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 25634) 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 2,787 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 13 186 272 458  

ม.2 13 207 264 471  

ม.3 13 204 286 490  

รวม ม.ต้น 39 597 822 1,419  

ม.4 13 186 266 452  

ม.5 13 165 289 454  

ม.6 13 150 312 462  

รวม ม.ปลาย 39 501 867 1,368  

รวมทั้งหมด 78 1,098 1,689 2,787   
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3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับดี ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2563   

  

  

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
   1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 
 

                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วิชา 
การจำแนกระดับค่าสถิติ 

ระดับ 
โรงเรียน 

ขนาด 
โรงเรียน 

ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
เขตพื้นที ่

ระดับ 
สังกัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 60.76 60.75 52 58.49 55.18 54.29 

ภาษาอังกฤษ 41.49 42.2 31.34 36.55 34.14 34.38 

คณิตศาสตร ์ 33.55 32.04 23.21 28.43 25.82 25.46 

วิทยาศาสตร์ 33.03 33.19 28.76 31.33 30.17 28.89 

 

เฉลี่ย  ภาคเรียนที่ 1   เท่ากับ  77.32        

         ภาคเรียนที่ 2   เท่ากับ  77.89 

เฉลี่ยรวม  ปีการศึกษา 2562  เท่ากับ 77.60 

 ที่มา : ข้อมูลจากงานวัดผลโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา ของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 พบว่า 

              - วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่า ขนาดโรงเรียน จังหวัด  

เขตพ้ืนที่ สังกัด และประเทศ 

              - วิชาภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่า จังหวัด เขตพ้ืนที่ 

สังกัด และประเทศ ทั้งสองวิชา แต่ ต่ำกว่า ขนาดโรงเรียนทั้งสองวิชา 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา 
การจำแนกระดับค่าสถิติ 

ระดับ
โรงเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
เขตพื้นที่ 

ระดับ
สังกัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 47 49.34 41.58 43.5 45.22 44.36 

สังคมศึกษา 37.25 38.23 34.72 35.5 36.32 35.93 

ภาษาองักฤษ 31.55 34.82 26.47 27.21 29.73 29.94 

คณิตศาสตร ์ 29.42 30.59 22.88 24.24 26.33 26.04 

วิทยาศาสตร์ 35.91 35.98 31.04 32.23 33.04 32.68 
 

 
 

        
 

         

        

        

        

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 พบว่า 

              - วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์  

มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่า  จังหวัด เขตพ้ืนที่ สังกัด และประเทศ แต่ ต่ำกว่า ขนาดโรงเรียน   

สังกัด และระดับประเทศ 
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศกึษา 2561 - 2563 
        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 - 2563 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
เฉลี่ยรวมทุกวิชา 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ระดับโรงเรียน 45.36 40.72 42.21 

ขนาดโรงเรียน 42.92 41.54 42.05 

ระดับจังหวัด 35.36 34.13 33.83 

ระดับเขตพื้นที่ 38.24 36.91 38.7 

ระดับสังกัด 37.71 36.52 36.33 

ระดับประเทศ 37.5 36.3 35.76 
 

 
 
 

        

        

        

        

        

        

        
        

หมายเหตุ :  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 3 ปีการศึกษา 2563 พบว่า 

   - เฉลี่ยรวมทุกวิชาของโรงเรียนปีการศึกษา 2563 สูงกว่า ขนาดโรงเรียน ระดับจังหวัด  

     เขตพ้ืนที่ สังกัด และประเทศ 

   - วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่า  ปีการศึกษา 2561 
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        เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)   
ประจำปีการศึกษา 2561 - 2563 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
เฉลี่ยรวมทุกวิชา 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ระดับโรงเรียน 37.11 34.62 36.23 

ขนาดโรงเรียน 39.54 36.28 37.79 

ระดับจังหวัด 32.22 29.65 31.34 

ระดับเขตพื้นที่ 33.55 30.87 32.54 

ระดับสังกัด 35.32 32.62 34.13 

ระดับประเทศ 35.02 32.34 33.79 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 พบว่า 
   -  เฉลี่ยรวมทุกวิชาของโรงเรียนปีการศึกษา 2563 สูงกว่า  ระดับจังหวัด เขตพื้นที่ สังกัด       

                 และประเทศ แต่ ต่ำกว่า ระดับขนาดโรงเรียน 
   - วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่า  ปีการศึกษา 2561 
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5. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2562) รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สามารถดูเพ่ิมเติมได้ที่ 
 QR code  
 
 
 
 
 
 
 
6. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1) ห้องสมุดมีขนาด...192... ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด …15,700… เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ………ผ่านเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์………. 
   จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 1,000 คน ต่อ วัน คิดเป็น 
ร้อยละ  35.00  ของนักเรียนทั้งหมด 
    

 2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จำนวน  8  ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จำนวน  4  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคหกรรม      จำนวน  2  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย   จำนวน  1  ห้อง   
    ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล   จำนวน  1  ห้อง   
    ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา   จำนวน  2  ห้อง   
  

 3) คอมพิวเตอร์ จำนวน ........210............ เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน .......120............ เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ......210........... เครื่อง 

 จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
     เฉลี่ย...2,000 คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ....70.98............ของนักเรียนทั้งหมด 

   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ……90…..………. เครื่อง 
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  4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 
5) แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

               สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถศึกษา 
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ได้ แต่ให้นักเรียนศึกษาโดยผ่านสื่อมัลติมิเดีย และแอปพลิเคชันต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
1. ห้องสมุดโรงเรียน 30,600 
2. สวนพฤกษศาสตร์ 1,237 
3. ห้องศูนย์ภาษาไทย 1,500 
4. ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 1,500 
5. ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ 1,500 
6. ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ 1,400 
7. ห้องจริยธรรม 1,400 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1,400 
9. ห้องศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา 6,000 
10. ห้องศูนย์ศิลปะและดนตรี 4,200 
11. ห้องแนะแนว 2,525 
12. ห้อง  Education Hub 1,775 
13. ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3,800 



29 

7. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
  7.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
       โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ.2550  
มีผลการประเมิน  ดังนี้ 
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      7.2  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับการประเมินประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 
พ.ศ.2555 มีผลการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๗ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์  ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรยีนมคีวามใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๘๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเปน็ ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๐๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๑.๒๘ พอใช ้

ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียน   
         เป็นสำคัญ 

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสทิธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันา 
         สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย 
         สถานศึกษาและตน้สังกดั 

๕.๐๐ ๔.๖๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    

ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน   พันธกิจ  
       และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้น 
                 เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มมาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนนิงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
          ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ  
                  มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพฒันา เพื่อให้ 
                  สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๗.๙๑ ดี 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ .............ดี................. โดยมีค่าเฉลี่ย   ๘๗.๙๑ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
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      7.3  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับการประเมินประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 6 และ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 มีผลการประเมิน  ดังนี้ 
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3. ระบุจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จดุเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

   

  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าเฉลี่ย สูงกว่า 

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ และ
ระดับประเทศ 

2. ด้านความสามารถและทักษะทางด้านวิชาการ  
ศิลปะ ดนตรี ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม เป็น ตัวแทนของเขตพ้ืนที่ในการ
เข้าแข่งขันในระดับชาติ (ภาคเหนือ) 

3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมได้รับคำชมเชยและรางวัล 
เกียรติบัตรมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน 

4. ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน  
มีแนวทางในการเลือก ตัดสินใจด้านการศึกษาต่อ
และอาชีพได้  ตามความถนัดและความสนใจ 

 
1. การส่งเสริมให้ผู้เรียนไดร้ับการฝึกฝนด้าน 
   การคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   และคิดสร้างสรรค์  
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในสาระ 
   การเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ 
   ทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับปรับปรุงถึงพอใช้   
   จัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงศักยภาพการเรียนรู้ของ 
   ผู้เรียนที่แตกต่างกัน   
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถ 

ทำให้บริหารการจัดการด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ 
2. การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร

จัดการ ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ทำให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

3. ผู้บริหารส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนา
ตนเอง ส่งผลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

4. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

5. ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล   

 
 
 

 
1.  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากร 
    ทั้งในด้านวิชาการและ จรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. การพัฒนาสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
    และเป็นปัจจุบัน 
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน 
    เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
    ต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน 
    คุณภาพการจัดการศึกษา 
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จดุเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ใน

การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
2. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ

เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการคิด  

ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย 

 
      
    จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์  
ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้มาก
ขึ้น และพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียม
ห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
 
 

  
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ  โดยจัดทำบันทึก

ข้อตกลง และกำกับ ติดตามผลการพัฒนา 
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  การพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดทำ

แผนพัฒนาบุคลากร  และการนิเทศกำกับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะ นักเรียนในศตวรรษท่ี 21  ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรม  
กระบวนการสะเต็มศึกษา  
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                    ผลงานดีเด่น 

                   ด้านสถานศึกษา 

                   ด้านครู 

                   ด้านนักเรียน 
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ที ่ ระดับ รางวัลที่ได้รับ / ผลงาน 
1 ประเทศ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ระดับดีมาก จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2 ประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับมัธยมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ

รัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
3 ประเทศ สถานศึกษาท่ีส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2564  

จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
4 ประเทศ สถานศึกษาท่ีส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างต่อเนื่องตามโครงการโรงเรียน 

คุณภาพประจำตำบล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5 ภาคเหนือ เหรียญทองระดับภูมิภาค ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564  

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6 ภาคเหนือ ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ 

สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนการสอน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7 เขตพ้ืนที่ เป็นตัวแทนระดับเขตการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564 
8 จังหวัด สถานศึกษาท่ีจัดพิธีส่งเสริมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับดีเด่น จังหวัดตาก 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนาสถานศึกษา 

ผลงานล้ำเลิศ  เชดิชูสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
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ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา 
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ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา 
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ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา 
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1. นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลคุรุสดุดี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. นางสาวอ้อมทิพย์ ระรีธง สอบชิงทุนฟุลไบร์ท 2021-2022 จาก Thailand United States Education 

Foundation 
3. นางสาวกานต์ธีรา  พนาศรีงาม สอบชิงทุนฟุลไบร์ท 2022-2023 จาก Thailand United States 

Education Foundation 
4. นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน รางวัลทรงคุณค่า 

สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

5. นางสาวกรรณิการ์  ดิษชกรร ครู คศ.1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS ระดับภาคเหนือ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาด้านบริหารจัดการ 

6. นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล  ครู คศ.2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ 

7. นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา  ครู คศ.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 

8. นายบุญธรรม บุญนายืน ครู คศ.2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดคลิปสื่อ
ทักษะการสอน จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  

9. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดคลิปสื่อทักษะการสอน จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
จำนวน 16 คน 

10. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดคลิปสื่อทักษะการสอน จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก จำนวน 9 คน 

 
 

 

 
 
                                        

 
 
 

ผลงานล้ำเลิศ  เชิดชูสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนาครูและบุคลากร 
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ผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาบุคลากร 
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ผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาบุคลากร 
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ผลงานดีเด่นดา้นการพัฒนาบุคลากร 
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ผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาบุคลากร 
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1. นายภาณุพัฒน์ ศรีสุขวสุ  ผู้แทนประเทศไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท ALPHA การแข่งขันดารา

ศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. นายวรินธร  สิริพงษ์ณภัทร ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 

ประจำปีการศึกษา 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ 16 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน  10 เหรียญทองแดง และรางวัล Excellent 

Performance Award 3 เหรียญ ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRG Online Edition ๒๐๒๑ 
4. ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยนานาชาติเอเอฟเอส ปี 2564 จำนวน 5 คน 
5. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดแข่งขันคลิปวิดิโอรีวิว ของดีประจำจังหวัด ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดแข่งขันคลิปวิดิโอสั้น หัวข้อ อาชีพสุด cool จาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7. ถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศการประกวด Community Engagement ออกแบบเกมออกแบบ

สังคม โครงการออกแบบเกมออกแบบสังคม รุ่น 2 จากบริษัทบ้านปู จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ ม.
ธรรมศาสตร์ 

8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภท
ทีมโรงเรียน จากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

9. นายอนาวิล ศิลปะศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ  
ครั้งที่ 18 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ สอวน. ม.วลัยลักษณ์ 

10. เด็กหญิงชินชิน อภิวงศ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ศูนย์ สอวน. ม.วลัยลักษณ์ 

11. นายทัศนวัฒน์ ฉัตรพาน เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ
เรื่อง ASEAN and Thailand Towords Post-COVID-19 Recovery and Resilience จาก กรม
ประชาสัมพันธ์ 

12. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เครื่องไล่นกไฮเทค) เนื่อง
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 32 จาก ม.นเรศวร 

13. ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์  
ภาค 5 มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564  จาก คณะสงฆ์ภาค 5 

14. ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์  
ภาค 5 มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564  จาก คณะสงฆ์ภาค 5 

ผลงานล้ำเลิศ  เชดิชูสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนานกัเรียน 
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15. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดคลิปประเภทนักเรียน ทักษะ
ชีวิตของนักเรียน จากสอน จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  

16. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแสดงวิทยาศาสตร์ จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 
17. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 
18. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ROV SCHOOL GAMEจัดการแข่งขันโดย บริษัท GOLDCITY 
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ผลงานดีเด่นด้านการพัฒนานักเรียน

เยนชชช 
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ผลงานดีเด่นด้านการพัฒนานักเรียน
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ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

จาก สทศ. 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

   ปีการศึกษา 2563 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

   ปีการศึกษา 2563 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

   ปีการศึกษา 2563 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

   ปีการศึกษา 2563 



56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

   ปีการศึกษา 2563 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

   ปีการศึกษา 2563 
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ผลการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

(O-NET) ระดับชั้น ม.3 

จาก สพม.เขต 38 
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ผลการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

(O-NET) ระดับชั้น ม.6 

จาก สพม.เขต 38 
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ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้หน่วยงาน 
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการต่างอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
    

    ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

            
             

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

(นายพันธ์   ทาอินทร์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 

 

 

 

(นางสุภัทร   เงินดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
               

            ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย  และการศึกษา
ไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคน ในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและ เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
             เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีคุณภาพ  
และมาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
    ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

(นายพันธ์   ทาอินทร์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 

(นางสุภัทร   เงินดี)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓         

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ           75 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

75 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 85 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 85 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 85 

ประเดน็การพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ประกอบด้วย  4 ประเด็นพิจารณา 

 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 80 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 95 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 85 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดีเลิศ 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ดีเลิศ 

  2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ      ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

80 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 80 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 80 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

80 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
1. ศึกษาข้อมูลเดิมของผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
2. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ได้กำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้สอดคล้อง

กับการประเมิน  ดังนี้ 
5 หมายถึง ระดับ  ยอดเยี่ยม   หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 90 -100 
4 หมายถึง ระดับ  ดีเลิศ   หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 80-89 
3 หมายถึง ระดับ  ดี   หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 70-79 
2 หมายถึง ระดับ  ปานกลาง  หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 60-69 
1 หมายถึง ระดับ  กำลังพัฒนา หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ น้อยกว่าร้อยละ 59 

3. การกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  หรือเป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ประเด็นการพิจารณา การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓       

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ           75 
        1.1 ผู้เรียน ร้อยละ 75 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

        1.2 ผู้เรียน ร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

 

        1.3 ผู้เรียน ร้อยละ 75 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
อยู่ในระดับดี  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

        1.4 ผู้เรียน ร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดี  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

        1.5 ผู้เรียน ร้อยละ 75 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ 2 
( จีน เมียนมา ญี่ปุ่น เกาหลี) อยู่ในระดับดี  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

75 

     2.1 ผู้เรียน ร้อยละ 75 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี  
     2.2 ผู้เรียน ร้อยละ 75 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการคิด ในระดับดี 

 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 85 

     3.1 ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม  
ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

     3.2 ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีผลงาน จากการทำโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์   
และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรค 
ของการทำงานได้ 

 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 85 

     4.1 ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และ
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

        4.2 ผู้เรียน ร้อยละ 90 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75 

     5.1 ผู้เรียน ร้อยละ 75 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.2 ผู้เรียน ร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.3 ผู้เรียน ร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.4 ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.5 ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป  
     5.6 ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.7 ผู้เรียน ร้อยละ 80  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.8 ผู้เรียน ร้อยละ 65  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป          

 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 85 

    6.1 ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ในระดับต่อไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

    6.2 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 85 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

    6.3 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 85 มีความพร้อมในการทำงาน 
และประกอบอาชีพ 

 

 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 80 
    1.1  ผู้เรียนร้อยละ 80  ผา่นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี  
    1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80  มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา  
    1.3 ผู้เรียนร้อยละ 80  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 
       2.1 ผู้เรียนร้อยละ 90  ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น  
       2.2 ผู้เรียนร้อยละ 90   มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ 

 

      2.3 ผู้เรียนร้อยละ 90   ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 

      2.4 ผู้เรียนร้อยละ 90   มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจ 
ในความเป็นไทย  

 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 95 
     3.1 ผู้เรียนร้อยละ 95 ยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
     3.2 ผู้เรียนร้อยละ 95  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 85 
    4.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

 

    4.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

 

    4.3 นักเรียน ร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

 

    4.4 นักเรียนร้อยละ 90  ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
        2.1.1 สถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 
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         2.1.2 สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็น
พิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่าง
ครบถ้วน กำหนดผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
ทุกกระบวนการ จนนำไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       2.1.3 สถานศึกษา มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐานและ
กำหนดค่าเป้าหมายในประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่าง
ครบถ้วนตามบริบทของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        2.1.4 สถานศึกษาจัดทำประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการหลากหลาย 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
       2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้  
       2.2.2 สถานศึกษามีและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมีความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครู
บุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
       2.2.3 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็น
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย 
      2.2.4 สถานศึกษากำหนดวิธีการดำเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้อง
กับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการทำงานที่มีระบบ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและดำเนินการในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
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      2.2.5 สถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
และเวลาอย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุก
โครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดรับทราบ 
       2.2.6 สถานศึกษามีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด      
           2.2.7 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      2.2.8 สถานศึกษากำหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรใน
สถานศึกษาดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุม
โครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนไว้
อย่างชัดเจน มีการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด 
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ 
        2.2.9 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ครบถ้วน เกินร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนโครงการ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามท่ีได้กำหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 
ขึ้นไป พึงพอใจการดำเนินงาน 
        2.2.10 สถานศึกษาสถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม และมีการจัดทำรายงานตามหลัก
วิชาการ เป็นปัจจุบัน 
        2.2.11 สถานศึกษา มีการติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายถูกต้องตาม
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หลักวิชาการเป็นแบบอย่าง  ที่ดี และนำผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผน
ดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา      
  2.2.12 สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 
  2.2.13 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มี 
ความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่กำหนด และนำข้อเสนอแนะ
มาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  2.2.14 สถานศึกษามีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการ
เผยแพร่  และนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไป 
อย่างต่อเนื่อง      
2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
        2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
        2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นขอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ 
        2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนา
ตนเอง  
        2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และครูในระดับชั้น มีการประชุม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง  
        2.4.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา ให้สามารถจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
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  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
       2.5.1 ครแูละนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอน 
      2.5.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 

ดีเลิศ 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 
        2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา  
       2.6.2 สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาระบบและการบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา  

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ      ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 

       3.1.1 ครู ร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวน 
การคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 

      3.1.2 ครู ร้อยละ 80 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning  
      3.1.3 ครู ร้อยละ 80 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  
แบบ Active Learning 

 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 80 

      3.2.1 ครู ร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
      3.2.2 ครู ร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจัดการเรียนรู้ มี application     

 

      3.2.3 ครู ร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน  
และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

      3.2.4  ครู ร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอน
ด้วยสื่อเทคโนโลยีการศึกษาอย่างหลากหลาย   

 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก  
ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

80 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้
ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.4.2 ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้ 

80 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้
      ครู ร้อยละ 80  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
1. ศึกษาข้อมูลเดิมของผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
2. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ได้กำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพ่ือให้สอดคล้อง

กับการประเมิน  ดังนี้ 
5 หมายถึง ระดับ  ยอดเยี่ยม   หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 90 -100 
4 หมายถึง ระดับ  ดีเลิศ   หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 80-89 
3 หมายถึง ระดับ  ดี   หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 70-79 
2 หมายถึง ระดับ  ปานกลาง  หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 60-69 
1 หมายถึง ระดับ  กำลังพัฒนา หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ น้อยกว่าร้อยละ 59 

3. การกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  หรือเป็นร้อยละ   
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

1. การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
    1.1 “ศาสตร์พระราชา” ตำราแห่งชีวิต 

 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ดังนี้ “ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
พระราชทาน พระบรมราชวโรกาส ให้รัฐมนตรี ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ที่นั่งอัมพรสถาน 
พระราชวังดุสิต 
 ในโอกาสนี้ผมขออันเชิญกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร อันมีใจความสำคัญ เป็นสิริมงคลแก่คณะรัฐมนตรี และปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผมเห็นว่าพวกเราทุกคน
ควรได้ระลึกและรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ สรุปใจความได้ว่า  
 “...ขอให้น้อมนำศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 
โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชดำริและแนวทางพระราชทานนานัปการ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา รวมทั้ง
พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาสำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบกิจการและการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ รวมทั้งยืดถือเป็นแบบอย่างท่ีดีในกิจวัตรประจำวัน อันจะเป็นสิริมงคล เป็น
พระคุ้มครองและเป็น “แสงสว่างนำทาง”ให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดไป เพ่ือสนองพระราชปณิธาน และเพ่ือ
ประโบชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งปวง อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานใด ๆ ย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค ก็ขอให้
ปรึกษากัน หาข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ทันกาล เหมาะสมกับสถานการณ์และมีเหตุผล ทั้งนี้ 
ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั ้น นอกจากเป็นเสมือน “บททดสอบ บทเรียน” แล้ว ยังเป็นสิ ่งที ่ช่วย “เพิ ่ม” 
ความสามารถให้กับเราทุกคนด้วย  ดังนั้น ต้องมีความตั้งใจ มีขันติ มีความอดทน ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่
จะศึกษาปัญหาและแก้ไขให้รอบคอบ ก็จะได้ผลต่อประเทศและเป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองด้วย ...” นะครับ 
 “ ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ตำราแห่งชชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์ จากการทรงงาน ที่ทำ
ให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้ทุกมิติ ผมขอชื่นชมสื่อทุกแขนงที่ได้นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ 
สู่สายตาประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ให้รับรู้เข้าใจได้ลึกซึ้งและถ่องแท้มากยิ่งขึ้นเพื่อสามารถน้อมนำไปสู่การ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
    1.2  23 หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที ่นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็น
พระราชาที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการทำงานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด้วย 
ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุด
มิได้ ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความน่าสนใจที่สมควรนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตการ
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ทำงานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลลาท ท่านสามารถนำหลักการทรงงานของ
พระองคไ์ปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  ดังนี้ 

1. จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
    ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถามจาก

เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริง
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 

2. ระเบิดจากภายใน 
    จะทำการใดๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจ

และอยากทำ ไม่ใช่การสั่งให้ทำ คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทำก็เป็นได้ ในการทำงานนั้นอาจจะต้องคุยหรือประชุมกับ
ลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป 

3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
    ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้าม แล้ว

เริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสียก่อน เมื่อสำเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆ ทีละจุด เราสามารถเอามา
ประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือทำจากจุดเล็กๆ ก่อน 
ค่อยๆ ทำ ค่อยๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุลวงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็
ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ทำให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้อยู่
ในสภาพที่ดีได้…” 

4. ทำตามลำดับขั้น 
    เริ่มต้นจากการลงมือทำในสิ่งที่จำเป็นก่อน เมื่อสำเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จำเป็นลำดับต่อไป ด้วยความ

รอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทำตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสำเร็จได้โดยง่าย… ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มต้นจาก
สิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
และสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำ
ตามลำดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและ
อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อย
สร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป…” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 

5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
        การพัฒนาใด ๆ ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับ
ลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน “การพัฒนาจะต้องเป็นไป
ตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา จะไป
บังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนำ เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริง  ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจ
หลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง” 
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6. ทำงานแบบองค์รวม 
    ใช้วิธีคิดเพื่อการทำงาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร 

ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
7. ไม่ติดตำรา 
    เมื่อเราจะทำการใดนั้น ควรทำงานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่การยึดติดอยู่กับ

แค่ในตำราวิชาการ เพราะบางที่ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนทำอะไร
ไม่ได้เลย สิ่งที่เราทำบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย 

8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
    ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่าย

และประหยัด ราษฎรสามารถทำได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไข ปรับปรุง 
โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “…ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
โดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…” 

9. ทำให้ง่าย 
    ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริไปได้โดยง่าย ไม่

ยุ่งยากซับซ้อนและทีส่ำคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม “ทำ
ให้ง่าย” 

10. การมีส่วนร่วม 
     ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วม

แสดงความคิดเห็น “สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความ
วิพากษ์วิจารณ์จากผู ้อื ่นอย่างฉลาดนั ้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาละประสบการณ์อันหลากหลายมา
อำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 

11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 
     ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “…

ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจรำคาญด้วยซ้ำว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่า
ขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็นเพ่ือ
ส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพ่ือตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้…” 

12. บริการที่จุดเดียว 
    ทรงมีพระราชดำริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้

หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรง
ร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติ
เข้าช่วยเหลือเราด้วย 
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14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
     ทรงนำความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการ

แก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบำบัดน้ำเน่าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่งมีตาม
ธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำ 

15. ปลูกป่าในใจคน 
     การจะทำการใดสำเร็จต้องปลูกจิตสำนึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะ

ทำ…. “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน
และจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 

16. ขาดทุนคือกำไร 
     หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การ

เสียสละ” เป็นการกระทำอันมีผลเป็นกำไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 
17. การพึ่งพาตนเอง 
     การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ ในสังคมได้
ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พ่ึงตนเองได้ในที่สุด 

18. พออยู่พอกิน 
     ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะ

ที่ก้าวหน้าต่อไป 
19. เศรษฐกิจพอเพียง 
     เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต ให้ดำเนิน

ไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน 

20. ความซ่ือสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
     ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มี

ความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 
21. ทำงานอย่างมีความสุข 
     ทำงานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทำอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ สนุก

กับการทำงานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะทำงานโดยคำนึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ทำประโยชน์
ให้กับผู้อื่นก็สามารถทำได้ “…ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทำประโยชน์
ให้กับผู้อื่น…” 

22. ความเพียร 
     การเริ่มต้นทำงานหรือทำสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น 

ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ำต่อ ไป เพราะถ้าไม่เพียร
ว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ำ 
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23. รู้ รัก สามัคคี 
     รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 
     รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือทำ ลงมือแก้ไขปัญหานั้น 
     สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือทำคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน 

 

2. พระปฐมบรมราชโองการ  รัชกาลที่ 10 
 

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 

 
 พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรวชิรางกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 
 

3. พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กับการพัฒนาการศึกษา 
    การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย  
1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
1.2 ยึดมั่นในศาสนา  
1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  
1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

     2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม ประกอบด้วย  
2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี  
2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  
2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว  
2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

     3.  มีงานทำ – มีอาชีพ ประกอบด้วย  
3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน 

สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ  
3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำ 

ในที่สุด  
3.3 ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

     4. เป็นพลเมอืงดี ประกอบด้วย  
1.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน  
1.2 ครอบครัว– สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี  
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4.3 การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญ
ประโยชน์งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอ้ืออาทร 

 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
โดยที ่ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดให้ร ัฐพึงจ ัดให้ม ีย ุทธศาสตร ์ชาติ  

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทํ าแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป ตามที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ การจัดทํายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกําหนดให้มี การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิธีการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํารา่ง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ ประเมินผล รวมทั้งกําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  20 ป ี  (พ.ศ. 2561-2580) เป ็นย ุทธศาสตร ์ชาต ิฉบ ับแรกของประเทศไทย  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย … “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
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ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความม่ันคงในทุก
มิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ 
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอื้ออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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การเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับ 6 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560- 2564) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับที่ 9-11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมี
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ได้จัดทำบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-
2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs)  รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่ม
อาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันกำหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ฉบับนี้
ประกอบด้วย 5 ส่วนได้แก่ 
ส่วนที่ 1  ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
               ส่วนที่ 2  การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
                                – สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 
                                – สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
               ส่วนที่ 3  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
               ส่วนที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

http://plan.bru.ac.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9e-%e0%b8%a8-2561-2580/
http://plan.bru.ac.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9e-%e0%b8%a8-2561-2580/
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                                 ยทุธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ 
                                                      ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
                                                      และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
               ส่วนที่ 5  การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
 
 
 
 
 
   
 
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

               เป็นแผนยุทธศาสตร์ด ้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ ่งจัด
การศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส และความเสมอภาคใน
การศึกษาท ี ่ม ีค ุณภาพ พัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการศ ึกษาท ี ่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคน ให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพื่อให้หน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนา
การศึกษา และการเรียนรู้สำหรับพลเมือง ทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอด
ช ีว ิต ภายใต ้บร ิบทเศรษฐก ิจและส ังคมของประเทศและของโลก  
ที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพล
วัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศ ที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนด สาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ 
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี ่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมี
ยุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและ
พัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564)  
และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 -2570) 
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ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพื ่อสร้างเสริมคุณภาพชีว ิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม 6) การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2580 
สรุปสาระสำคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2580 ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

เป้าหมาย มี 5 ประการ ดังนี้ 
เป้าหมายที่ 1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
เป้าหมายที่ 2 ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
เป้าหมายที่ 3 คุณภาพการศึกษา (Quality) 
เป้าหมายที่ 4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
เป้าหมายที่ 5 การตอบโจทย์บริบทที่มีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

ยุทธศาสตร์ มี 6 ประการ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  มีแนวดำเนินการดังนี้ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และ พ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ 
และแรงงานต่างด้าว) 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือจัดการระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ มีแนวดำเนินการดังนี้ 

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ 

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีแนวดำเนินการดังนี้ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง

เหมาะสม เต็มตาม ศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่ 
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
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5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีแนวดำเนินการดังนี้ 
1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแนวดำเนินการดังนี้ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้าแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การสร้างเสริมคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีแนวดำเนินการดังนี้ 
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษ 

การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญ และพร้อมเข้าร่วมผลักดัน

แผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัตb 
2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25610-2580 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย

รัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ้าปีของหน่วยงาน 
องค์กร 

3. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษาในระดับต่าง ๆ 
4. สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาอย่าง

กว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพ้ืนที่ 
ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ (Key Success Factors) 

1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม ในการสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง 

2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ 
 



86 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็น การ
จัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม 

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ 
5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการ บริหารงานให้มี

ความชัดเจน 
6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ ภายใน

และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง การเงินในการ

กำกับการดำเนินงานของสถานศึกษา 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ  

ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ เป้าหมายที่ 2: คน
ทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ ได้รับการศึกษา และเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
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7. นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  

รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องรวม 
11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้ 
 

11 นโยบายหลัก 
นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
นโยบายหลักที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี  

ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมี 
ส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศและการเป็นพลเมืองดี)  

นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน)  
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 

5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) 
นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่

เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่ว
ประเทศ)  

นโยบายหลักท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
(8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้น)  

นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม)  
นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 

5 นโยบายเร่งด่วน 
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
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นโยบายรัฐบาล ที่เกี่ยวกับการศึกษา ( ข้อ 8 ) 
1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

1.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม

ศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพื่อส่ง
ต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คำนึงถึงศักยภาพของ
ครอบครัวและพื้นที ่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื ่องโภชนาการและสุ ขภาพการอบรมเลี ้ยงดู  
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

1.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที ่เชื ่อมโยงกับร ะบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 

1.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
1.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับ

ศตวรรษที ่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู ้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ 
สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความ
คิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

1.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื ่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั ้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็น
ผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

1.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการจัดระบบ
และกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะขั้น
สูงให้สามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุม
การพัฒนากำลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กำลังคนที่กำลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการสำหรับผลิต
กำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

1.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง สนับสนุนให้
ธุรกิจชั้นนำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมาเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิด
การสร้างธุรกจิ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความสำคัญกับการดึงดูดนักวิจัย 
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ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งมี
พื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ทำงานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 

1.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
1.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสสำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรมโดย
ระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบ
ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศใน
อนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กำหนดวาระการวิจัย
แห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน 
ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้
เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

1.5.3 สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการ
สอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชน
ในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการทำงานกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื ่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
นักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ 

1.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
1.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครูเพิ ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึงความจำเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง 
พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโ รงเรียนและครูที่สะท้อนความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้ มีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้
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สำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคม 
สูงวัย 

1.6.3 ลดความเหลื ่อมล้ำ ทางการศึกษา โดยบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ ่งเน้นกลุ ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ ่มเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของ
สถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแ บบ
การศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทาง
การศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี ้กองทุนเงินให้กู ้ย ืมเพื ่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู ้ยืม  
เพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 

1.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอื ้อต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื ่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชน
ที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่
สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

1.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนใน
ชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไป
ในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้เอื ้อต่อการมี
คุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริม 
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

1.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั ้นเน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้น  
ตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่  
และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิต 
ของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือทำงานไปพร้อมกัน หรือ
เลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งใน
ด้านการศึกษาและการดำรงชีวิต 

 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจำกัดในการประกอบอาชีพของคนไทย 

การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ทำให้บ้าน เมืองเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวง
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ผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอ้ือให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้
ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ จัดทำแนวทางการกำหนดสิทธิและการ
จัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง รวมทั้ง
ช่วยเหลือดูแลประมงพ้ืนบ้านโดยยังตอ้งสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ 

2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และพิจารณา
ขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ 
และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดภาระ
การเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนา โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล  และภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และ
ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ 

 

3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเร่งกระบวนการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทางการค้าและมาตรการสนับสนุนเพื่อเพิ่มช่อง
ทางการส่งออกให้ผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ปรับปรุงทิศทางการส่งออกไปยังตลาด
อื่นโดยเร็ว ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภาพ และส่งเสริมการท่องเที ่ยว
ภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจ
แบ่งปัน เพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่มีข้อจำกัดด้านการส่งออก และส่งเสริม
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบ
บริหารจัดการน้ำและคุณภาพของดินตาม Agri-Map กำหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จาก
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อย และ
ข้าวโพด ด้วยการชดเชย การประกันรายได้ ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตร หรือเครื่องมือทางการเงิน
สมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาว ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา และ
ศึกษารูปแบบระบบแบ่งปันผลกำไรสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาข้าวครบวงจร ส่งเสริมการ
ใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตร
ในอุตสาหกรรมพลังงาน สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการเกษตรเพ่ือนำไปสู่การลด ละ เลิกการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี โดย
จัดหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของปราชญ์
ชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้งเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา 
กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆเพื่อสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทาง
สังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด 
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5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้างที่
สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี เพ่ือ
นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของ
ประชาชน และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานอตุสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
วางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุน
ของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ
ของผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ในการเข้าถึงตลาดในประเทศและตลาดโลกผ่าน
แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส ์และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ในการให้บริการสาธารณสุข
และการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั ้งในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่ อน
ประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 

7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ 
และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียน 

ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบลส่งเสริม
การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ 
เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจสร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่าย
สังคมออนไลน์ของคนไทยเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และ
สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความ
สามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต 

8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจำ 
โดยเร่งรัดการดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่าง

เคร่งครัด นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัด
ดำเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด 
ทั้งบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ภายในฟ้ืนฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ 
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รายได้ และการยอมรับของสังคมสำหรับผู้ที่ผ่านการฟ้ืนฟู และเร่งสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการ
สากล 

10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่สำคัญให้
เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 
ลดขั้นตอนที่ยุ ่งยากเกินความจำเป็นลดข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการ
ดำรงชีวิตของประชาชนแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการ
ทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางที่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัยการให้ความ
ช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและ
กำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที 
รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน  และการดำเนินการเพื่อแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นโยบายของรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
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8. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะอาชีพ 
และมีทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา” 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพ่ิมความคล่องตัว 

ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์รวม 

1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
2. ผู้เรียนได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับช่วงวัย 

  6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน 
7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ

และสังคม 
  9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีหลากหลายในระดับพื้นท่ี ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล(7 แผนงาน) 
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน) 
3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (5 แผนงาน) 

  4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน) 
  5. ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 แผนงาน) 
  6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (6 แผนงาน) 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

------------------------------------------------- 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา 

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีว ิต การสร้างสภาพแวดล้อมที ่เอ ื ้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
ว ัยแรงงาน รวมถ ึงการส ่ง เสร ิมศ ักยภาพวั ยผ ู ้ส ู งอาย ุ  ประเด ็นการพ ัฒนาการเร ียนร ู ้ท ี ่ตอบสนอง  
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี ้

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ

ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้ 
T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส 
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ 
U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 
T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี 

2. ให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงานร่วมกัน 
เป็นหนึ ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซึ ่งเป็นรูปแบบในการทำงานที ่จะทำให้ครู  
บุคลากรทางการศ ึกษา ผ ู ้ปกครอง ผ ู ้ เร ียน และประชาชน กล ับมาให ้ความไว ้วางใจในการทำงาน  
ของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ เพ ื ่อเป ็นส ่วนเสร ิมในเร ื ่องความโปร ่งใส ท ั ้ ง ในเช ิงกระบวนการทำงาน  
และกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 

3. สนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง 
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่าน 
กลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

ดังนั ้น จ ึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
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นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ 

โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ  
ท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ  
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย  
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและ
การจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด 
ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนอง
ผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม 
ทรพัยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

7. การนำกรอบคณุวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ 
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและ
การพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ 
โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถ
อ้างอิงอาเซียนได ้

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย  
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป
เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
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9. การศึกษาเพือ่อาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศกึษาไทย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจ ากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ 
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน  
เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามา รถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน 
การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมี
การจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่ 
มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา 
โดยดำเนินการจัดทำแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

2. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำแนะนำ แก้ไข
ในระดับพ้ืนที่ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื ่อนนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับ
นโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

4. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ดำเนินการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการฯ ตามข้อ 2 

5. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 – 
2565 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที ่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
----------------------------------------- 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา  
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีว ิต การสร้างสภาพแวดล้อมที ่เอ ื ้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ ่น การพัฒนาและยกระดับ 
ศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู ้ส ูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ้ที ่ตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง  
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงศึกษาธ ิการ จ ึงประกาศนโยบาย  
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งม่ันดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

(พ.ศ.2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื ่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนา  
การเรียนรู ้ และแผนย่อยที ่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีว ิต และนโยบายเร่งด่วน เร ื ่องการเตรียมคนไทยสู ่ศตวรรษที ่ 21 นอกจากนี้   
ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคน  
ตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเ คลื่อน 
การพัฒนาประเทศสู่ความมั ่นคง มั่งคั ่ง และยั่ งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ ์เพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
จึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน  
โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ  
ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยี  
ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ 
ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู ้ตลอดชีวิตที ่สามารถตอบสนองการเปลี ่ยนแปลง  
ในศตวรรษท่ี 21 
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3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย 
การศ ึ กษายกกำล ั ง สอง  ( Thailand Education Eco – System : TE2S) การศ ึ กษาท ี ่ เ ข ้ า ใ จ  Supply  
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน  
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 
 
 

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื ่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื ่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูล 
ขนาดใหญ่ (คล ังข ้อม ูล การนำข ้อม ูลมารวมก ัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching  
Resource Platform) (4 )  e-book (5 )  e-office e-mail และ  document (6 )  ร ะบบบร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร 
ห้องเรียน School และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 

2. การจัดการองค์ความรู ้และยกระดับทักษะที ่จำเป็น เน้นพัฒนาความรู ้และสมรรถนะ 
ด้าน Digital Literacy สำหรับผู ้ เร ียนที ่ม ีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา  
เช่น STEM Coding เป็นต้น 

3. การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ  
การเสร ิมท ักษะใหม ่  (Up Skill) และการเพ ิ ่มท ักษะใหม ่ท ี ่ จำ เป ็น (Re-Skills) ให ้แก ่กล ุ ่มเป ้าหมาย  
ประกอบด้วย (1) ผู ้อยู ่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และอาชีวศึกษา) ( 2) ผู ้อยู ่นอกระบบ 
การศึกษา (3) วัยแรงงาน และ (4) ผู ้สูงอายุ เพื ่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลง 
ที ่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที ่เกิดขึ ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพิ ่มบทบาทของ กศน. 
ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที ่ต ้องใช ้ความร่วมมือระดับนานาชาติ ในการจัดหาครู  
ชาวต่างชาติให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
2 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เร ื ่อง ที ่บรรจุอยู ่ในแผนการปฏิร ูปป ระเทศ 
ด้านการศึกษา ประกอบด้วย เรื ่องที ่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู ้โดยรวมของประเทศ  
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่  

- การมีพระราชบ ัญญัต ิการศึกษาแห ่งชาต ิ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จ ัดทำ แก้ ไข  
และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

- การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและเอกชน เพื ่อการจัด  
การศึกษา  

- การขับเคล ื ่อนการจ ัดการศึกษาเพื ่อการพัฒนาตนเองและการศึ กษาเพื ่อการเร ียนรู้  
ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

- การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ  
- การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็น 

ปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
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6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย  
และใช้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
เพื ่อเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
(ผู ้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู ้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื ่น ๆ)  
รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงาน
สังกดัสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ 
ผลงาน กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา  
และการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 

9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้  

ในการบริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center  
ด้านกฎหมาย) การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการรับเรื ่องราวร้องทุกข์ในภาพรวม 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

11. การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
13. การศึกษายกกำลังสอง โดย  
     - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ท่ีจำเป็น เพื่อทำหน้าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train  

The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื ่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC)  

     - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้าง
ให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้  
ทีห่ลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education  
Excellence Platform : DEEP)  

    - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนา 
รายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)  

     - จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานท่ีจำเป็น 
    การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    - มุ ่งเน้นการศึกษาเพื ่อทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยม 

อาชีวศึกษา และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษา 
ทวิภาคีสู ่คุณภาพมาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อน 
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

    - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้ง 
ผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี เพื่อตอบโจทย์ 
การพัฒนาประเทศและสถานประกอบการ 

- มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET 
Excellence Center) สู ่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม Digital เพื ่อมุ ่งสู ่การ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 

/- มุ่งเน้น ... 
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- มุ ่ง เน ้นพ ัฒนาศ ักยภาพผ ู ้ เร ียนอาช ีวศึ กษา ให ้ เป ็นผ ู ้ประกอบการ พ ัฒนาทักษะ 
การเรียนรู ้ผู ้เรียนเพื ่อการดำรงชีว ิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
(Technical Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมท ั ้ ง ให ้ ค ว ามร ่ ว ม มื อ 
ในการพัฒนาขีดความสามารถของผู ้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขัน 
ในเวทีระดับนานาชาติ 

- มุ ่งเน้นการเพิ ่มปริมาณผู ้เร ียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 

- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน 
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม 

การศึกษา พ.ศ. 2562 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับ 

โอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 

ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ให้สามารถ  

เป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- ปฏิรูปองค์การเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของ

หน่วยงาน 
- ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที ่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัด  

ในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
- ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ 
แนวทางในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 
2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น 

สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศ ึกษาธ ิการ และคณะกรรมการต ิดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลการจ ัดการศ ึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

/ 3. กรณี... 
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3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื ้นที ่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล  
และดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงาน 
ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 

 

อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อน  
เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือ 
จากที่กำหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ  
และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน  
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

   ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
 
 
 
                 (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) 
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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9. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียม 
7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(Digital Teachnology) 
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10. แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
 

วิสัยทัศน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
 

“สร้างสรรค์โอกาสและคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน” 
“ Creating opportunities 
and quality of education 

for sustainable development ” 
 

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้สอดคล้องกับนโยบายของ 
สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560 - 2574 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.2561 - 2580) และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล 10 โดยมีเป้าหมายหลักท่ีจะต้อง
พัฒนาคือ นักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
องค์กร (Core Value) และวัฒนธรรมองค์กร (We are family) และนโยบาย ไว้ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นองค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ 

3. สร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 

4. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs, 2030) 

 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มี
อาชีพ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 
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2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

3. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. ผู้บริหาร มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้

ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
6. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานของ

สมรรถนะหลัก (Core competency) และสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) 
7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและ

บริหารเชิงบูรณาการด้วยนวัตกรรม ใช้ข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา ในการขับเคลื่อนคุณภาพ มีการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

ค่านิยม (Core Value) 
 “ ทำงานเป็นทีม บริหารว่องไว ได้มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมภิบาล” 
 1. Good Team 
 2. Good Service 
 3. Good Standard 
 4. Good Governance 
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
 ทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร มีความรู้สึกเป็นพี่น้องกัน “We are family” 
นโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

 จุดเน้น 
 1. น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 
ทักษะวิชาชีพนำไปสู่การมีงานทำ พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย Digital Platform 

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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4. มีระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการ
คุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

5. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
7. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (SCQA , OBECQA) 
8. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 

  9. จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
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(11.)   มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
---------------------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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12. ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหว่างปี  2562 – 2565 
วิสัยทัศน์ 

สรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ  
 1)  จัดการศึกษามัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2)  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย 
 3)  พัฒนาทักษะสำคัญของผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

เป้าประสงค์ 
 1)  ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 
 3)  ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการศึกษาต่อและการดำเนินชีวิต 
 4)  ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 5)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 6)  โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์   
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสม

กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ 

และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เอกลักษณ์  วิชาการเด่น 

อัตลักษณ์โรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม 

คุณธรรมอัตลักษณ์ รบัผิดชอบ มีวินัย จิตอาสา 

วัฒนธรรมองค์กร (Culture Organization) 

1)  มุ่งผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (Excellence Orientation) 
2)  มีความรับผิดชอบสูง (Accountability) 
3)  มีนวัตกรรม (Innovation) 
4)  ทำงานเป็นทีม (Teamwork) 
5)  เพ่ิมขีดความสามารถและความเป็นผู้นำรักองค์กร (Empowering / Leadership) 
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วัฒนธรรมที่ดีงามของบุคลากรในโรงเรียน 
1) ยิ้ม  Smile 
2) ไหว้  Wai 
3) ทักทาย Greet 
4) ตรงเวลา Punctual 

วาระเร่งด่วนของโรงเรียน  (Agenda) 
 1. การบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน 
 

13.  กลยุทธ์และแผนงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 – 2565 
 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                 ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

                            กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ  
                 ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
                 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

                            และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 
แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู 

กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 
แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

                            ของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 
แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 
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14. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) เพ่ือกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนสรรพวิทยาคม  

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1  : ด้านโครงสร้าง
การบริหาร 
และนโยบายโรงเรียน 
Structure and 
Policy 
 

1. มีนโยบายทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจน  
   ประกอบด้วย ปรัชญาทางด้านการศึกษา  
   วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
   ประเพณีท่ีดีงามและวัฒนธรรมองค์กร  
2. มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจนเป็นระบบ 
   เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. โครงสร้างการบริหารชัดเจนในระดับฝ่าย/ 
    งาน /กลุ่มสาระ/ระดับชั้น 
4. โรงเรียนบริหารจัดการโดยยึดหลัก 
    การบริหารงานแบบอิงมาตรฐาน  
    (Standard -Based Administration :  
    SBA Model) วงจรเดมมิ่ง P - D - C - A   
    และวัฒนธรรมองค์กร ทำให้ครูและบุคลากร  
    รวมทั้งผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในการจัด 
    การศึกษาส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
5. มีการวางแผนการทำงานล่วงหน้าในการ 
    ปฏิบัติงานแต่ละครั้ง 

1. นโยบายของโรงเรียนและบุคลากรมีการ 
    ทำงานที่ทับซ้อนกนั เช่น มีชมรม 
    ผู้ปกครองทั้งระดับชั้นและคณะสี 
2. การกำหนดนโยบายบางประเด็นของ 
    โรงเรียน ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการกำหนด 
    นโยบายของโรงเรียน 
3. การประชาสัมพันธ์นโยบายของโรงเรียน 
    ให้บุคคลภายนอกรับรู้ยังไม่ทั่วถึง 

S2 : ด้านบริการและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้เรียน 
Service and 
Product  
 

1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดง 
    ศักยภาพทางวิชาการ ด้านกีฬา ศิลปะ  
    ดนตรี  ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ  
    อารมณ์และสังคม  
2. โรงเรียนมีหลักสูตร / กิจกรรมหลากหลาย  
    ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
    และความต้องการของตลาด 
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม  
    จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ และทักษะ 
    ชีวิตของผู้เรียน 
4. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของ 
    ผู้เรียนแต่ละโปรแกรมการเรียน/หลักสูตร 

1. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยไม่ได้สรุปผล 
    การประเมินวิเคราะห์ มีข้อดี ข้อเสีย  
    อย่างไร 
2. กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนมีจำนวนมากเกินไป 
    ทำให้ผู้เรียนไม่มีเวลาทำกิจกรรมอ่ืนๆ 
3. กิจกรรมที่จัดให้กับผู้เรียนขาด 
    การบูรณาการร่วมกันทำให้เกิด 
    ความซ้ำซ้อน 
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
5. หลักสูตรมีความโดดเด่น ทั้งด้านภาษา 
    และวิชาการ 

M1 : ด้านบุคลากร  
Man 

1. คณะผู้บริหารเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม 
    และเทคโนโลยีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันต่อ 
    เหตุการณ ์
2. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้หลากหลาย 
    ตามความถนัดและความสนใจ 
3. บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ ทักษะ  
    ความชำนาญในการปฏิบัติงานตรงตามวุฒิ 
4. มีครูและบุคลากรตรงตามวุฒิและมีจำนวน 
    บุคลากรเพียงพอตามเกณฑ์ 
5. ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์  
    มีภาวะเป็นผู้นำ กำหนดทิศทางองค์กร 
    ชัดเจน มีความสามารถด้านเทคโนโลยี  

1. บุคลากรบางส่วนมีภาระงานมากเกินไป 
2. บุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์ใน 
    ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
3. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการมีจำนวนไม่ครบ 
    ตำแหน่งจึงส่งผลให้การบริหารไม่เต็มที่ 
4. การกระจายงานไปสู่ผู้ปฏิบัติไม่มีการ 
    ติดตามประสิทธิผลการดำเนินงานตาม 
    คำสั่ง 

M2 : ด้านการเงิน  
Money 
 

1. โรงเรียนมีระบบการบริหารเงินงบประมาณ  
    และข้ันตอนการจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ  
    ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 
2. มีระบบการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ 
    ตามแผนปฏิบัติการ ส่งผลให้มีการเบิกจ่าย 
    เป็นไปตามระบบ 
3. โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
    การใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยทุกฝ่าย 
    มีส่วนร่วม 
4. มีการจัดการด้านการเงินอย่างโปร่งใส  
    ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
5. มีการระดมทุนจากทุกภาคส่วน  

1. การอนุมัติเบิกจ่ายตามระเบียบมีขั้นตอน 
    ยุ่งยากซบัซ้อนและเอ้ือต่อการทำงานน้อย 
2. ระเบียบขั้นตอนในการเบิกเงิน มีขั้นตอน 
    ซับซ้อน เข้าใจได้ยาก 
3. การดำเนินงานบางกิจกรรมไม่เป็นไปตาม 
    แผนงานการใช้จ่าย 
 

M3 : ด้านวัสดุ
อุปกรณ์  Materials 
 

1. การจัดสรรด้านวัสดุอุปกรณ์ส่วนมากเป็นไป 
    ตามความต้องการของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ  
2. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
    และสิ่งอำนวยความสะดวกส่งผลให้ 
    การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
3. เปิดโอกาสให้เสนอขอใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ 
    หลากหลายตามความต้องการ 

1. การใช้วัสดุอุปกรณ์ ขาดการดูแล  
    บำรุงรักษา 
2. การจัดเก็บอุปกรณ์ไม่เป็นระบบ 
3. วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน  
    มีการใช้งานอย่างจำกัด 
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
4. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม ครุภัณฑ์  
    วัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพียงพอกับ 
    ความต้องการ 

M4 : ด้านการบริหาร
จัดการ 
Management 
 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถ 
    ทำให้บริหารการจัดการด้านต่าง ๆ  
    มีประสิทธิภาพ 
2. การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน 
    การบริหารจัดการ ทำให้การดำเนินงาน 
    มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้รับบริการมีความ 
    พึงพอใจ 
3. ผู้บริหารส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร 
    ให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
    จริยธรรม มีการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ 
    ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 
4. คณะกรรมการสถานศึกษา 
    และผู้บริหารโรงเรียน มีความสามารถ 
    ในด้านการบริหารจัดการดีมาก 
5. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ที่มีประสิทธิภาพ 

1. โรงเรียนไม่มีระบบการประเมินครูผู้สอน 
    โดยนักเรียนและผู้ปกครอง 
2. การจัดสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ 
    และไม่เป็นปัจจุบัน 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนสรรพวิทยาคม  

ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunities) ปัญหาและอุปสรรค (Threats) 
S1 : ปัจจัยด้าน
สังคมและวัฒนธรรม  
Social-Culture 
Factor 

1. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับในสังคม ชุมชน  
    และผู้ปกครอง 
2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากองค์กร 
    หน่วยงานในชุมชนเป็นอย่างดี 
3. ชุมชนมีความหลากหลายทางสังคม 
    วัฒนธรรมและศาสนา เป็นผลดีต่อ 
    การจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้อง 
    กับหลักสูตร 
4. โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งพหุวัฒนธรรม 
    ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
5. สภาพชุมชนมีความหลากหลายทางสังคม 
    และวัฒนธรรมทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาส 
    เรียนรู้ พัฒนา อนุรักษ์ และเผยแพร่ 
 

1. โรงเรียนอยู่ใกล้ชายแดนทำให้เสี่ยง 
    ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ชุมชนมีแหล่งอบายมุข สถานบันเทิง  
    ร้านเกมส์และการแพร่ระบาด 
    ของสารเสพติด  
 

T : ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี 
Technological 
Factor 
 

1. สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตเมือง/ชุมชน   
    มีแหล่งสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีความ  
    สะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ 
2. ผู้ปกครองได้รับทราบพฤติกรรมของผู้เรียน 
    ผ่านระบบดูแลนักเรียนออนไลน์  
    (I – Student) ได้อย่างรวดเร็ว 
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีผลต่อ 
    การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน/  
    พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 
4. โรงเรียนนำนวัตกรรมสำหรับผู้รับบริการ 
    ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน 
    การบริหารจัดการทำให้การดำเนินงาน  
    มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
5. การสื่อสารที่รวดเร็ว ทันสมัยและมีช่องทาง 
    ที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสาร 
 
 
 

1. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายที่โรงเรียน 
    ไม่เสถียร 
2. เทคโนโลยีด้านการสื่อสารไม่ครอบคลุม 
    การใช้งานของผู้ปกครอง 
3. การใช้เทคโนโลยีไม่ครอบคลุมกับที่พัก  
    อาศยัของผู้ปกครองและผู้เรียน 
4. การใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อ 
    การเรียนรู้และการสร้างคุณธรรม 
    จริยธรรมของผู้เรียน 
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ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunities) ปัญหาและอุปสรรค (Threats) 
E : ปัจจัยดา้น
เศรษฐกิจ  
Economic Factor 
 

1. โรงเรียนสามารถระดมทุนในการพัฒนา 
    ได้อย่างดี เพราะโรงเรียนตั้งอยู่ใน 
    เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2. โรงเรียนได้รับนโยบายจากส่วนกลาง  
    จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
    เกี่ยวกับห้องเรียนอาชีพ 
3. ผู้เรียนบางส่วนได้รับการช่วยเหลือ  
    เรื่องทุนการศึกษาจากองค์กรภายนอก 
    อย่างต่อเนื่อง เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืม 
    เพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
4. การระดมทุนภายนอกเป็นไปตามที่  
    โรงเรียนต้องการ 
5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน  
    เช่น การบริจาคเงินให้กับโรงเรียน 

1. ค่าครองชีพผู้ปกครองสูงขึ้นตามสภาพ 
    เศรษฐกิจ 
2. เขตเศรษฐกิจพิเศษทำให้การขยายตัวเมือง 
    มีการเลื่อนไหลจากการอพยพการแข่งขัน 
    ในการทำงาน การศึกษา 
3. มีความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจภายใน 
    ครอบครัวของนักเรียน 
4. ผู้เรียนใช้ของฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น 
    ทำให้เกิดปญัหา 
 
 

P : ปัจจัยด้าน
การเมืองและ
กฎหมาย  
Political and 
legal Factor 
 

1. การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ 
    การศึกษา พ.ศ.2542  ทำให้ผู้เรียนมีสิทธิ 
    และโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน 
2. ให้โอกาสทางการศึกษากับผู้เรียนที่ไม่มี 
    สัญชาติไทย ได้เข้าเรียนในสถานศึกษา 
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
    พ.ศ. 2542 ทำให้โรงเรียนมีแนวทาง 
    พัฒนาการศึกษาท่ีชัดเจน 
4. กฎหมายเอื้อให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล  
    จึงสามารถมีการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
    ตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด 
5. นโยบายการจัดจ้างครูธุรการโรงเรียน  
    ลดภาระงานธุรการของครู 

1. นโยบายบางข้อไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้   
    เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องเวลา 
2. ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการขาด 
    เสถียรภาพของรัฐบาลทำให้การปฏิบัติ 
    การศึกษาขาดความต่อเนื่อง   
    ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ  
    โรงเรียน 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
    และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความ 
    ซ้ำซ้อนด้านภาระงานและเขตพ้ืนที่ 
    ทำให้เกิดความล่าช้า 
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15. ตารางแสดงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ กรอบในการพัฒนา ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 
โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กรอบในการพัฒนา หมายเหตุ 
2562 2563 2564 2565  

กลยุทธ์ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนสู่
มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ ความ
ถนัด ความสนใจ และ
ส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรยีน 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. โครงการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. โครงการพัฒนาการจดั
กระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
5. โครงการส่งเสรมินิสัยรักการอ่าน 
6. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร ์
7. โรงเรียนแกนนำนักเรียนร่วม 

1.1 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อหลักสูตรการศึกษา
พื้นฐาน 

100 100 100 100  

1.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีสามารถสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

70 73 75 80  

1.3 จำนวนนักเรียนท่ีสอบได้รับทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ 2 4 6 10  
1.4 จำนวนนักเรียนได้เข้าร่วมเวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดบั
นานาชาติ 

20 25 30 35  

1.5 จำนวนหลักสูตรการเรียนเพิ่มขึ้นและมีความเข้มข้นเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

1 1 1 1  

1.6 ร้อยละความพึงพอใจด้านหลกัสูตรและกระบวนการจัดการเรยีนการ
สอนของผู้เรียน 

80 83 85 90  

1.7 ร้อยละที่นักเรยีนจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปีการศึกษา 100 100 100 100  
1.8 จำนวนนักเรียนท่ีร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาต ิ 10 15 20 25  
1.9 คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดมาตรฐานทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 60 65 70 75  

2. ส่งเสรมิและพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนตาม
สมรรถนะของผู้เรียนให้
เหมาะสมกับการเป็น
พลงเมืองไทยและพล
โลก 

1. โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิทาง
วิชาการ 
2. โครงการเสริมสรา้งบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้
3. โครงการเสริมสรา้งทักษะการ
ดำรงชีวิต 
4. โครงการการส่งเสริมและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

2.1 ร้อยละของนักเรียนมีการสื่อสารและใช้ภาษาที่ 2 เพิ่มขึ้น 3 3 3 3  
2.2 ร้อยละของนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและเป็นเครื่องมอืใน
การเรยีนรู ้

80 85 90 95  

2.3 รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการระดบัประเทศ/โลก/นานาชาติ 2 2 2 2  
2.4 โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะตามฐาน
สมรรถนะของนักเรียน 

ม ี ม ี มี มี  

2.5 โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นความสามารถที่
หลากหลายของผู้เรียนเป็นสำคญั 
 

ม ี ม ี มี มี  
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กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 
โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กรอบในการพัฒนา หมายเหตุ 
2562 2563 2564 2565  

3. พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน เพื่อ
ป้องกนั ช่วยเหลือ และ
ลดความเหลื่อมล้ำ ให้
นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี 
และมีความสุข 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
2. โครงการพัฒนาระบบ 
พ่อครู -แม่คร ู

3.1 ร้อยละของนักเรียนมาโรงเรียนสาย 5 5 5 5  
3.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้คะแนนความประพฤตมิากกว่า 80 80 83 85 90  
3.3 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์
ดีเยี่ยม 

70 75 80 85  

3.4 ร้อยละของครูสามารถให้ความดูแล/ตดิตามในระบบพ่อครูแม่ครูได้
หลากหลายช่องทาง 

100 100 100 100  

3.5 โรงเรียนมรีะบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและเปน็
แบบอย่างได ้

ม ี ม ี มี มี  

กลยุทธ์ที่ 2  
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบ
วินัย และมีจติสำนึก
ความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 

1. ปลูกฝังเอกลักษณ์  
และคณุธรรมอัตลักษณ ์
ของนักเรียนสรรพ
วิทยาคม 

1. โครงการรับนักเรียนใหม ่
2. โครงการส่งเสรมิระเบียบวินัย
นักเรียน 

1.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 90 92 94 96  
1.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและกฎหมาย 90 92 94 96  
1.3 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตามความ
สมัครใจ 

100 100 100 100  

1.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจติสาธารณะของโรงเรียน 100 100 100 100  
1.5 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 5 5 5 5  
1.6 โรงเรียนจัดกจิกรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์และคณุธรรมอัตลักษณข์อง 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ม ี ม ี มี มี  

2. เสริมสร้างทักษะ 
จิตสำนึกในการดำเนิน
ชีวิตของการเป็น
พลเมืองไทย และพล
โลก 
โดยยดึหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา 
2. โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
4. โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

2.1 ร้อยละของครูที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใน
การจัดการเรยีนรู ้

100 100 100 100  

2.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการเรียน 

100 100 100 100  

2.3 ร้อยละของนักเรียนมีการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียน 70 73 78 80  
2.4 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

80 83 86 89  

2.5 ร้อยละของนักเรียนในการพัฒนานวัตกรรม 3 5 8 10  
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กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 
โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กรอบในการพัฒนา หมายเหตุ 
2562 2563 2564 2565  

5. โครงการพัฒนาระบบพ่อครู แม่คร ู
6. โครงการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 
7. โครงการเด็กไทยมจีิตอาสา พัฒนา
สานสมัพันธ์เครือข่าย สร้างสังคมไทย 
ไร้ขยะ 

3. ส่งเสรมิกิจกรรมตาม
หลักของศาสนา ภมูิ
ปัญญา ประเพณี 
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
และรักษาสุขภาพกาย
และใจของผู้เรียน 

1. โครงการสืบสานศลิปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา 
2. โครงการปลูกฝังค่านิยมและ
จิตสำนึกความเป็นไทย 
3. โครงการส่งเสรมิสุขนิสัย สุขภาพ
กาย สุขภาพจติที่ดีและมสีุนทรียภาพ
ของผู้เรียน 
4. โครงการ TO BE NUMBER ONE 
5. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติด และอบายมุข 
6. โครงการจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
7. โครงการส่งเสรมิป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
 
 

3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภมูปิัญญา 
ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นและรักษาสุขภาพกายและใจของผูเ้รียน 

100 100 100 100  

3.2 ร้อยละของนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 90 92 94 96  
3.3 รางวัลจากการแข่งขันกรีฑา กีฬา ระดับภาค/ประเทศ 10 15 20 25  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ ให้เป็น

1. พัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการ

1. โครงการพัฒนาครูและบลุากรสูม่ือ
อาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก 

1.1 จัดหาบุคลากรทดแทน,จัดจา้งครูอาวุโส,ครูเจ้าของภาษา,ครูพิเศษด้าน
กิจกรรม, ครูอัตราจ้าง,เจ้าหนา้ที,่คนงาน,และเชิญผู้ทรงคณุวุฒิเป็น
วิทยากรตรงตามความต้องการ 

มี มี มี ม ี  
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กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์เชิงกล
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กรอบในการพัฒนา หมายเหตุ 
2562 2563 2564 2565  

ครูมืออาชีพมี
สมรรถนะเหมาะสม
กับการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาให้เป็นบุคคลมือ
อาชีพ 
 
 
 
 
 
 

1.2 ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ด้านบุคลากร 

80 83 86 89  

1.3 จำนวนครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ,วุฒิการศึกษา ,รางวัลครูดีเด่นและครู
อาวุโสดีเด่นของโรงเรียน,รางวลัจากองค์กรภายนอก 

5 5 5 5  

1.4  ร้อยละของครูที่เข้ารับการพฒันาปีละไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง 85 87 89 90  
1.5 จำนวนบทความและงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เผยแพร่ในวารสารหรือเว็บไซต ์

5 5 5 5  

1.6 ร้อยละของครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 90 92 94 96  
2. บริการ ส่งเสริม
สวัสดิการ และสวสัดิ
ภาพคร ู

1. โครงการเสริมสรา้งขวัญและ
กำลังใจบุคลากร 

2.1 ร้อยละของนักเรียน ครู–บุคลากรที่มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ด ี 100 100 100 100  
2.2 ร้อยละของการเกิดเหตุอันตรายต่อชีวิตร่างกายของนักเรยีน ครแูละ
บุคลากร 

10 10 10 10  

2.3 ร้อยละของการเบิกเงินประกนัอุบัติเหตุของคร ู 100 100 100 100  
2.4 ร้อยละของครูที่อยู่อาศัยในบ้านพักหรือท่ีพักที่โรงเรียนจดัให ้ 30 30 30 30  

กลยุทธ์ที่ 4 บริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานตามหลักธรร
มาภิบาล ด้วยระบบ
คุณภาพ - 
และยดึหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. พัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศด้วยระบบ
คุณภาพโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 

1. โครงการส่งเสรมิการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
2. โครงการส่งเสรมิการบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วยระบบคณุภาพ 
3. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั ิ
 
 

1.1 มีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์คณุภาพ OBECQA มี มี มี ม ี  
1.2 ร้อยละของระบบงานมีการบรหิารจัดการตามระบบคุณภาพ  
PCCA & R 

90 92 94 96  

1.3 มีระบบการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรให้ประหยดัและคุ่มค้า มี มี มี ม ี  
1.4 ร้อยละของความสำเร็จของการทำกิจกรรม/โครงการ 80 85 90 95  
1.5 ร้อยละของความสำเร็จของแผนกลยุทธ ์ 80 85 90 95  
1.6 ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียน 1 1 1 1  

2. พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อ

1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 
เพื่อการเรยีนรู ้

2.1 ร้อยละของแหล่งเรยีนรู้ที่เปดิบริการดา้นวิชาการให้แก่นักเรยีน ครู 
บุคลากรและชุมชน 

90 93 95 97  
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ต่อการจัดการเรียนรู้ 
โดยยดึหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ด ี
3. โครงการจัดสรรสื่อการเรยีน
ห้องเรียนการงานอาชีพ 
4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
5. โครงการพัฒนาห้องสมดุ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 
6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การจัดการสาธารณูปโภค 
7. โครงการครภุัณฑ์ สื่อการเรียน 
การสอน 
8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การจัดการอาคารสถานท่ี 

2.2 ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการของสนามกีฬา ห้อง
ปฏิบัติการฯ  
ที่ตอบสนองความต้องการของหลกัสูตรการจัดการเรียนการสอน 

80 83 
 

87 90  

2.3 จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ไดร้ับการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 2 2 2 2  
2.4 จำนวนกิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอก
เพิ่มขึ้น 

3 3 3 3  

3. เสริมสร้าง และ
ประสานความร่วมมือ
กับชุมชนและเครือข่าย
ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

1. โครงการเสริมสรา้งความร่วมมอื
ของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรยีน 

3.1 จำนวนเงินระดมทรัพยากร/เงนิบริจาคของโรงเรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว ้

เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว ้

 

3.2 จำนวนครั้งท่ีชุมชน/องค์กรเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของ
โรงเรียน 

20 20 20 20  

3.3 จำนวนโรงเรียนที่มาศึกษาดูงาน/ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการจัด
การศึกษาและอื่น ๆ 

10 10 10 10  

3.4 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนในด้านการศึกษาและอื่น ๆ 5 5 5 5  

4. พัฒนางานประกัน
คุณภาพและระบบสาร
สานเทศให้เป็นปจัจุบันท

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

4.1 พัฒนางานประกันคุณภาพในที่เข้มแข็งและมรีะบบสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบันทันสมัยพร้อมใช้และทั่วถึง 

มี มี มี ม ี  

4.2 โรงเรียนผา่นการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีเยี่ยมขึ้นไป ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
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ทันสมัยพร้อมใช้และ
ทั่วถึง 

2. โครงการพัฒนาระบบการให้บรกิาร
ทางการศึกษา 
3. โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4.3 ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สรรพวิทยาคม 

90 91 92 93  

4.4 จำนวนครั้งในการรายงานผลการตรวจสอบข้อมลูในหน้าเว็บไซต์
โรงเรียนหรือฐานข้อมลูสำคญัตามภารกิจของหน่วยงานว่ามีการอัพเดต
ข้อมูลที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที เพื่อการใช้งานร่วมกันอย่าง
เป็นปัจจุบัน 

มีการอัพเดตข้อมูลที่จำเป็น
อย่างสม่ำเสมอทันท่วงทีและ

เป็นปัจจุบัน 

 

4.5 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรยีนในระดับ
ดีมาก 

90 91 92 93  

4.6 จำนวนวารสารโรงเรยีน, รายงานประจำปี,จำนวนครั้งท่ีประกาศ 
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่แก่ผูเ้กี่ยวขอ้ง 

2 2 2 2  
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
3.1 งบประมาณรายประจำปีงบประมาณ 2565 

สรุปงบประมาณการจัดสรรเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 
โดยใชข้้อมูลจำนวนนักเรียน  วันที่  24  มิถุนายน 2564 

 
ม.ต้น ×    1,750   = 1,419 × 1,750   =  2,483,250.- 
ม.ปลาย ×    1,900   = 1,368 × 1,900   =  2,599,200.- 
    รวมทั้งหมด    5,082,450.- 
ตลอดปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งหมด 5,082,450 ×  2   = 10,164,900.- 
 

3.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

การจัดสรรงบประมาณปี 2565  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบประมาณในการพัฒนาจำแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วิธีการ และ
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีงบประมาณอุดหนุนรวม 10,164,900.- โดยจำแนก
ตามกลยุทธ์ของโรงเรียนดังนี้ 
 

ลำดับที่ กลยุทธ์ งบประมาณ (บาท) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 2,495,632 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

175,488 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมี
สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

1,101,937 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ
คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5,374,476 

รวม 9,147,533 
 

หมายเหตุ  งบกลาง สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน  1,016,490.- 
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3.3 กรอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 จำแนกตามกลยุทธ์/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ แผนงาน งานและโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565  ดังแสดงในตาราง 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ   
   ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1.3 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
1.4 การพัฒนาออกแบบจัดการเรียนรู้บูรณาการ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานพฒันาหลักสูตร 
   - งานพฒันาการเรียนการสอน 

2. โครงการพัฒนาระบบการ
วัดและประเมนิผลเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

2.1 การพัฒนาวัดผลและประเมนิผล 
     - ป.พ.1,5,6  / - การจัดสอบระหว่างภาค/ปลายภาค 
2.2 จัดประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
     ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ   
     โดยเทียบเคียงมาตรฐานของแต่ละกลุ่มสาระ 
     การเรียนรู ้
2.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการวัดและ 
     ประเมินผลระดับโรงเรียน 
2.4 การสอบ TOEIC , CUTEP 
2.5 กิจกรรมพัฒนาระบบเก็บขอ้มูลการวัดและ 
     ประเมินผลและทะเบียนข้อมูลนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานวัดผลและประเมนิผล 
   - งานทะเบียนนักเรียน 

3. โครงการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้สู่การเปน็
พลโลก 

3.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการ 
     จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการบันได 5 ข้ัน  
3.3 สอนเสริมโดยเจ้าของภาษา 
3.4 กิจกรรมโครงงานสาธารณประโยชน์ที่แสดง 
     ความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่แวดล้อมและ 
     อุดมการณ์ประชาธิปไตย 
3.5 กิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนำโครงงาน 
     บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (IS DAY) 
3.6 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม/ 
     จิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
3.7 กิจกรรมสมัครสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
(นิติบุคคล ตลอดชีพ) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
   - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ   

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
โครงการ (ต่อ) กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

4.1 การจัดหาหนังสือ/สื่อประกอบการเรียนรู้ 
4.2 การจัดทำคลังข้อสอบ 
4.3 การสอนเสริมความรู้ 
4.4 การพัฒนาสื่อการสอน ICT 
4.5 พัฒนาการจัดการเรียนด้านทักษะความคิด 
4.6 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตาม 
     มาตรฐาน/ตัวชีว้ัดในรายวชิา 
4.7 จัดสอบ Pre O-Net/สอบ TOP TEST/ 
     สอบ สอวน./สอบ TDED 
4.8 กิจกรรมการสอนเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษา 
4.9 กิจกรรมค่ายยกระดับผลสมฤทธิ์ของนักเรียนที่ 
     มีผลการเรียนในระดบัปานกลาง ค่ายตดิตามงาน  
     ส่งงานเพื่อป้องกันการติด 0 ร มส ของนักเรียน 
     กลุ่มเสี่ยง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
    - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
    - ระดับชัน้ 

5. โครงการส่งเสริมนิสัย 
  รักการอ่าน 

5.1 ค่ายรักการอ่าน/ส่งเสรมิการอ่าน 
5.2 นิทรรศการ/การรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน 
5.3 การประกวดการอ่าน 
5.4 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
5.5 วางทุกงานอ่านทุกคน  
5.6 สัปดาห์ห้องสมุด   

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   - งานพฒันาการเรียนการสอน 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
   - งานห้องสมุด 

6. โครงการโรงเรียน 
   แกนนำเรียนร่วม 

6.1 การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่บกพร่อง 
     ทางการเรียนรู ้  
6.2 การจัดสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 
     สำหรับเด็กที่บกพร่อง 
6.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร่วม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานส่งเสริมการเรียนรู้ 
     นักเรียนพิการเรียนร่วม 
 

 

 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
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แผนงานที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม  
กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

1.1 การสอนเสริมความรู้ทางวิชาการ 
1.2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
1.3 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของกลุ่มสาระ
ฯ (ดนตรี,นาฏศิลป์,ศิลปะ,กีฬา,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย, 
ภาษาตา่งประเทศ) 
1.4 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนระดับเพชร 
1.5 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนพระราชทาน 
    อย่างยั่งยืน 
1.6 กิจกรรม การพัฒนา นวัตกรรมโรงเรียน 
1.7 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทางวชิาการ 
1.8 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของ 
     กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
1.9 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
     ด้านทักษะปฏบิัต ิ

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานอาเซียน 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

2. โครงการเสริมสร้างบุคคล
แห่งการเรยีนรู้ 

2.1 ค่ายของทุกกลุ่มสาระ/งาน/ระดับชัน้ 
2.2 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
2.3 การแสดงผลงานและความสามารถของนักเรียน 
2.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียน 
    การสอนในกลุ่มวิชาชา่ง, คหกรรม ,งานประดิษฐ ์
    การทดลองทางวิทยาศาสตร ์
2.5 กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพศิลปะการแสดง     
   “วิพิธทัศนาสรรพวิทยา  104  ป”ี 
2.6 กิจกรรมงานวิชาการ เปิดรัว้โรงเรียน  
     (OPEN  HOUSE) 
2.7 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (เมียวดี) 
2.8 กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นผู้นำสู่รั้วม่วงเหลือง 
2.9 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของคณะกรรมการ 
     นักเรียน 
2.10 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1-ม.6 
2.11 กิจกรรมค่ายภาษาและวฒันธรรมภาษาจีน 
       และเกาหลี 
2.12 กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
    - งานระดบัชัน้ 
   - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
   - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
   - กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ี 2 

   - กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
   - งานแนะแนว 
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
   - งานคณะกรรมการสภานักเรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
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แผนงานที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 2.13 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ 

       โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรขาคณิตพลวัต (GSP) 
2.14 กิจกรรมการเข้าค่ายคณิตศาสตร ์
2.15 กิจกรรมค่ายสานฝนั 
2.16 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
2.17 กิจกรรมเพชรน้ำหนึ่ง แห่งซีกตะวันตก 

 

3. โครงการเสริมสร้างทักษะ
การดำรงชีวิต 

3.1 กิจกรรมค่ายลูกเสือ 
3.2 กิจกรรมค่ายยุวกาชาด 
3.3 กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน ์
3.4 กิจกรรมอาสารักดินแดน  
3.5 กิจกรรมค่ายอบรมเครือข่ายภาวะความเป็นผูน้ำ 
3.6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพก้าวหน้าพัฒนาอนุกรรมการ  
3.7 กิจกรรมรู้ตน รู้งาน สานฝนัสู่อาชีพ 
3.8 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
  - งานคณะกรรมการสภานักเรียน 

 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ  
                    ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 

1.1 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
1.2 กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 
1.3 กิจกรรมการกำกับ ติดตาม และป้องกันความเสี่ยง 
1.4 กิจกรรมการให้คำปรึกษาและแนะแนว 
1.5 กิจกรรมเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
1.6 กิจกรรมการคุ้มครองสิทธิเด็ก 
1.7 กิจกรรม YC 
1.8 กิจกรรมพัฒนาระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน  
1.9 กิจกรรมเพื่อการป้องกันและช่วยเหลือแก้ไข   
     พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1.10 กิจกรรมพัฒนาทักษะเครอืข่ายเพื่อนที่ปรึกษา 
1.11 กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษากบัเพศศึกษารอบด้าน 
1.12 กิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนาและเข้าใจลูกรัก  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - งานแนะแนว 

กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
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แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ  
                    ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2. โครงการพัฒนาระบบ 
พ่อคร ู-แม่ครู 

2.1 กิจกรรมเตรียมปัจจัยพื้นฐาน และสิง่อำนวย 
     ความสะดวกเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.2 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.3 กิจกรรมเสริมประสบการณแ์ก่ผู้เรียนที่เป็นบุตรหลาน 
2.4 กิจกรรมประเมินพัฒนาการของผู้เรียน 
2.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
2.6 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศตามความถนัด 
     และความสนใจ 
2.7 กิจกรรมซ่อมเสริมในสมรรถนะนักเรียนที่ยังไม่ 
     ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
2.8 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงาน  
     ของเครือข่ายผู้ปกครอง 
2.9 กิจกรรมค่ายสานสัมพันธน์อ้ง – พี่ 
2.10 กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองคณะสี 
      และระดับชั้นเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
3. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
   -งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
กลยุทธ์ที่ 2   เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 1   ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการส่งเสริมระเบียบ
วินัยนักเรยีน 

1.1 คนดีศรีสรรพ 
1.2 การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน 
1.3 กิจกรรมสมุดบันทึกความด ี
1.4 กิจกรรมการโฮมรูม 
1.5 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรยีน 

2. โครงการพัฒนาจติสำนึก 
ในการรักษากฎระเบียบของ
โรงเรียน 

2.1 กิจกรรมการพัฒนาระเบียบวินัย 
2.2 กิจกรรมอบรมส่งเสริม สร้างสรรค์ ปลูกฝังคา่นิยม 
2.3 โซนพื้นที่ (Zoning) 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
   - งานปกครอง 
   - งานระบบดูแลช่วยเหลือ    
     นักเรยีน 
   - งานคณะกรรมการสภา นร. 
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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แผนงานที่ 1   ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3. โครงการรับนักเรียนใหม่ 3.1 รับนักเรียนใหม่ 
3.2 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่/นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - ห้องเรียนพิเศษ 

 
กลยุทธ์ที่ 2   เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 2   เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
                   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการเสริมสร้างการ
น้อมนำหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

1.1 กิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

2. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 พัฒนาทักษะชีวิตในชั่วโมงจริยธรรม 
2.2 อบรมคุณธรรมจริยธรรมทุก ระดับชั้น  
2.3 การบริจาคโลหิต 
2.4 การสะสมความด ี
2.5 ส่งเสริมคุณธรรมการออม (ธนาคารโรงเรียน) 
2.6 การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน 
2.7 ธนาคารความดี  
2.8 กิจกรรมค่ายพัฒนาคา่นิยมหลัก 12 ประการ 
2.9 กิจกรรมค่ายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรัก
แผ่นดิน 
2.10 กิจกรรมค่ายคุณธรรม “สมาธิเพื่อพัฒนาพลังจติ” 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
4. ฝ่ายสำนักอำนวยการ 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

3. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
3.2 การอบรมธรรมาภิบาล 
3.3 การคัดเลือกผู้นำเยาวชนในระดับอำเภอและจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
   - งานคณะกรรมการนักเรียน 

4. โครงการเด็กไทยมีจิตอาสา 
พัฒนาสานสัมพนัธ์เครือข่าย  

4.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนแกนนำ Zero 
Waste 
4.2 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
4.3 กิจกรรมอบรมเครือข่ายอัคคีภัยในโรงเรียน 
4.4 กิจกรรมการลดปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในโรงเรียน
พื้นที่สูง 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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แผนงานที่ 2   เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
                   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
5. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา 

5.1 ค่ายคุณธรรม 
5.2 การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
5.3 เทศน์มหาชาติพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ  
     ค่านิยม 12 ประการ 

1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 - กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 

 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา 

1.1 รณรงค์การแต่งกายชุดพื้นเมือง 
1.2 ประกวดมารยาท 
1.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
1.4 อนุรักษ์สืบสานศลิปวฒันธรรมและภูมิปัญญา 
 เช่น    
        - ประเพณีลอยกระทง 
        - การทำบุญตักบาตรทุกวันพระ 
        - ประเพณีสงกรานต ์
1.5 กิจกรรมพัฒนาดนตรีสากล นาฏศิลป์ไทยและ
พื้นเมือง  
1.6 พิธีไหว้ครู/พิธีไหว้ครูศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
1.7 กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day) 
1.8 กิจกรรมแล้อุป๊ะตะก่า 
1.9 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
   - วันสดุดี/สถาปนาลูกเสือ 
   - การรณรงค์ด้านค่านิยม และจิตสำนึกความเปน็ไทย 
   - แห่เทียนจำนำพรรษา 
1.10 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
1.11 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 
   - กลุ่มสาระศิลปะ 
3. งานระดับชั้น 
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แผนงานที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2. โครงการปลูกฝังค่านิยม
และจิตสำนึกความเป็นไทย 

2.1 กิจกรรมวันสำคัญของชาต ิ
   - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ  
พระบรมราชนิี  (3 มิถุนายน) 
   - วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.10)  (28 กรกฎาคม) 
   - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  
(12 สิงหาคม) 
   - วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) 
(13 ตุลาคม) 
   - วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่5   23 ตุลาคม 
   - วันพ่อแห่งชาติ (5 ธนัวาคม) 

1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 
   - กลุ่มสาระภาษาไทย 
   - งานลูกเสือ 
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน   
   

3. โครงการปลูกฝังจิตสำนึก 
ในขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 

3.1 กิจกรรมจิตอาสา 
3.3 การบำเพ็ญประโยชน ์
3.4 ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
- งานคณะกรรมการสภานักเรียน 

4. โครงการส่งเสริมสุขนิสัย 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตของ
ผู้เรียน 

4.1 การตรวจวัดสมรรถภาพทางกายประจำปี 
4.2 การวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนกัประจำปี 
4.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ ์
4.4 การจัดทำสารสนเทศด้านสขุภาพของผู้เรียน 
4.5 การรณรงค์ป้องกันยาเสพย์ติด ความรุนแรง  
     โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  
4.6 การพัฒนาสุขาภบิาลโรงอาหาร/จุดดื่มน้ำสะอาด 
4.7 การคุ้มครองผู้บริโภค 
4.8 การบริการตรวจสุขภาพ 
4.9 กิจกรรมพัฒนาทักษะเยาวสตรี (แม่วัยใส) 
4.10 กิจกรรมอบรมขยายผลนกัเรียนแกนนำส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน (อย.น้อย) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- ระดับชัน้ 
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 
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แผนงานที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 4.11 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคตามฤดูกาล  

5. โครงการเสริมสร้างความมี
สุนทรียภาพผู้เรียน 

5.1 แข่งขันกีฬา/กรีฑาภายใน 
5.2 การร่วมแข่งขันกีฬาสีภายนอกโรงเรียน 
5.3 การประกวดดนตรี ร้องเพลง 
5.4 การประกวดวาดภาพ 
5.5 การเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านดนตรี
นาฏศิลป์ ,ศิลปะ ,วงโยธวาทิตโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กลุ่มสาระศิลปะ 
- กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

6. โครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

6.1 การจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน 
6.2 การ Re-X-ray 
6.3 สายลับจิ๋ว 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
- งาน TO BE NUMBER ONE 

 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับ

การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรสู่มืออาชีพและมี
ศักยภาพเป็นพลโลก 

1.1 อบรมครูกับเจ้าของภาษาตา่งประเทศ 
1.2 ศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศ 
1.3 อบรมทักษะการใช้สื่อ ตำราเรียนภาษาต่างประเทศ 
     ของครูกลุ่มวิทย์-คณิต 
1.4 จัดซื้อจัดหาหนังสือ ตำราและสื่อภาษาต่างประเทศ  
     ในการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มวิทย์-คณิต 
1.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับนานาชาติ 
1.6 อบรมทักษะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ในการจัดการ  
     เรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเผยแพร่ผลงาน 
     ทั้ง ระบบออนไลน์และออฟไลน์ 
1.7 อบรมทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.8 ส่งเสริมและสนบัสนนุการจดัทำผลงานทางวิชาการ 
1.9 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ครูเข้ารับการประชุม/  
     อบรม/สัมมนาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
1.10 อบรมครูให้ใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา 
      ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
1.11 อบรมความรู้และพัฒนาทกัษะการปฏิบัตงิานที่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. งานห้องเรียนพิเศษ 
4. ฝ่ายสำนักอำนวยการ 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายธุรการ นโยบาย    
   แผน และงบประมาณ 
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กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับ
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 รับผิดชอบ เชน่ งานวัดผล งานพัสดุ งานสารบรรณ  
      งานสารสนเทศ งานเจ้าหนา้ที่บริการ (นักการ 
      ,แม่บ้าน) 
1.12 การปฐมนิเทศและให้ความรู้ครูใหม่ / 
       ครูอัตราจ้างใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร
ผู้บริหารระดับกลางของ
โรงเรียน 

2.1 อบรมให้ความรู้ และพัฒนาทักษะ 
     การบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
2. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 

3. โครงการนิเทศการเรียน
การสอน 

3.1 ครูคู่นิเทศ 
3.2 พัฒนาเครื่องมือนิเทศภายในด้านการเรียนการสอน 
      

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 2  บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. โครงการเสริมสร้างขวัญ
และกำลังใจบุคลากร 

1.1 จัดทำโล่และเกียรติบัตรเชิดชูบุคลากร 
1.2 จัดกระเช้าเยี่ยมไข้ 
1.3 การทำช่อดอกไม้แสดงความยินด ี
1.4 การบริการน้ำดื่มสำนักงาน 
1.5 การจัดสวัสดิการครูและบุคลากร 
1.6 งานวันสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
1.7 เลี้ยงรับ – ส่งบุคลากร   

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. ฝ่ายสำนักอำนวยการ 
 

 

กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 1  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัต ิ

1.1 การจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลัก  
     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 การอบรมความรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
- กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
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กลยุทธ์ที่ 4 (ต่อ)บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 1  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1.3 การบูรณาการการเรียนการสอนและจัด 

     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.4 การจัดทำข้อมูลการสนเทศเชื่อมโยงโรงเรียน 
     เครือข่ายโดยผ่านเว็บไซด์ 
1.5 การจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
1.6 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธผ์ลงานโดยนิทรรศการ   
     เอกสาร ข่าว 

- งานประชาสัมพนัธ ์
2. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 

 

2. โครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา 

2.1 พัฒนานวตักรรมห้องเรียนพิเศษ  
     Multi-lingual Program  (MP) 
2.2 พัฒนานวตักรรมห้องเรียนพิเศษ  
     Mini English Program  (MEP) 
2.3 พัฒนานวตักรรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    
     คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  (SMAT)  
2.4 พัฒนานวตักรรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
     คณิตศาสตร์เข้มข้น (ISM) 
2.5 พัฒนานวตักรรมห้องเรียนพิเศษภาษาจนี, 
2.6 พัฒนานวตักรรมห้องเรียนพิเศษภาษาพมา่ 
2.7 พัฒนานวตักรรมห้องเรียน EIS 
2.8 สอนเสริมภาษาเพื่อการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ,ฝรั่งเศส   
     ,จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   - งานห้องเรียนพิเศษ 

3. โครงการส่งเสริมการ
บริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน 

3.1 ปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและ  
     งบประมาณตามค่าใช้จา่ยรายหัวนักเรียน 
3.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ/  
     งบประมาณประจำป ี

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน  
   และงบประมาณ  
   - งานแผนงาน  

4. โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัต ิ

4.1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายสำนักอำนวยการ 
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กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการที่ด ี

1.1 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/ฝา่ย/งาน/กลุ่มสาระ 
     การเรียนรู ้
1.2 การซ่อมแซม ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
1.3 การจัดสวัสดิการครูและบุคลากร 
1.4 การพัฒนาระบบบริหารงาน 
1.5 การพัฒนาสำนักผู้อำนวยการ 
1.6 การจัดทำมาตรฐานการปฏบิัติงาน 
1.7 การพัฒนาระบบงานสารบรรณโรงเรียน/ฝ่าย/ 
     กลุ่มสาระฯ 
1.8 การพัฒนางานพสัดุโรงเรียน/ฝา่ย/กลุ่มสาระฯ 
1.9 การพัฒนางานการเงินโรงเรียน 
1.10 การบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค 
1.11 จัดจ้างครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าทีส่ำนักงาน/แม่บา้น 
       คนสวน,เจ้าหนา้ที่,นักการ 
1.12 การบริการรักษาความปลอดภัย  
      (จ้างยามรักษาการณ์,เวรประจำวัน,เวรกลางคนื, 
      เวรวันหยุด,เครื่องหมายจราจร ฯลฯ) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน 
   และงบประมาณ 
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ 
     การเรียนรู ้
4. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
5. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 

2. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้

2.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ ICT ห้องศูนย์
ปฏิบัติการในโรงเรียน 
2.2 พัฒนาห้องจริยธรรม 
2.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน โรงเรียน 
2.4 พัฒนาห้องสมุด 
2.5 พัฒนาห้องเรียนสมบูรณ์แบบ  
2.6 พัฒนา Edutainment School 
2.7 พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- งานศนูย์การเรียนรู้ 
- งานพฒันาการเรียนการสอน 
- งานห้องสมุด 
- ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

3. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการ
อาคารสถานที ่

3.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
     อาคารสถานที ่
3.2 การตกแต่งป้ายงาน/ซุ้มงาน ประเพณีสำคัญประจำป ี

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 4 (ต่อ) บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
4. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการ
สาธารณปูโภค 

4.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/พัฒนาด้านประปา 
4.2 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/พัฒนาด้านไฟฟ้า  
4.3 ปรับปรุงพัฒนาซ่อมสัญญาณสายอินเตอร์เนต  
     และโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
งานอาคารสถานที่และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา 

5.1 กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาภูมิทัศน์ 
5.2 การจัดการขยะแบบบูรณาการ 
5.3 การประกวดห้องเรียนสะอาด 
5.4 ปรับปรุงและพฒันาภูมิทัศน์ของ โรงเรียน 
5.5 ปรับปรุงสวนที่มีอยู่เดิมให้สวยงาม 
5.6 บำรุงและตกแต่งไมย้ืนตน้ให้ร่มเงาในโรงเรียน 
5.7 จัดตกแต่งสวนขึ้นใหม่ในพืน้ที่ที่ต้องการ 
5.8 จัดทำไม้กระถางประดับในโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

6. โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

6.1 กิจกรรมการรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลรองรับการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
6.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 
กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3  เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนาโรงเรียน 

1.1 งานภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง 
1.2 งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
1.3 งานสมาคมผู้ปกครองและคร ู
1.4 งานสมาคมศิษย์เก่า 
1.5 การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
1.6 สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย 
1.7 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ จ.ตาก 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
2. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 
 

 



142 

กลยุทธ์ที่ 4 (ต่อ) บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3  เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2. โครงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา 

2.1 การจัดแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
2.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ  
2.3 ส่งเสริมงานประชาสัมพันธว์ารสารโรงเรียน 
2.4 การหาทุนจากผู้อุปถัมภ ์
2.5 การทำชุดพลศึกษา ชุดพืน้เมือง กระเป๋านักเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน 
และงบประมาณ 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
4. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 

 
กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 4  พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และท่ัวถึง 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการสื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1.1 ปรับปรุงระบบการประชาสมัพันธ์และเสียงตามสาย 
1.2 ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
1.3 จัดทำวารสารโรงเรียน 
1.4 การบันทึกภาพกิจกรรม 
1.5 การประชาสัมพนัธ์ในเว็บไชต์ ,Facebook, Line 
1.6 พัฒนาเครื่อข่ายสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ในเว็ปไซต ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- งานประชาสัมพนัธ ์
 

2. โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการทางการศึกษา 

2.1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
และงานสารสนเทศโรงเรียน 
2.2 พัฒนาระบบนวัตกรรม I - Student 
2.3 การทำบัตรประจำตัวนักเรียน 
2.4 การประกันอุบัติเหตุ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 

3. โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1 จัดทำเครื่องมือการประเมินคุณภาพประเมิน  
     ภายใน,ภายนอก 
3.2 การควบคุมภายใน 
3.3 การรายงานคุณภาพ (SAR,SSR,PSAR) ของโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน 
    และงบประมาณ 
    - งานแผนงาน 
2. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4(ต่อ) บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 4  พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
4. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการทำงาน
ของโรงเรียน 

4.1 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
4.2 กิจกรรมส้วมสุขสันต์ในโรงเรียนสู่มาตรฐาน Has 
4.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินระบบ
การดูแลช่วยเหลือ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

จำแนกตามกลยุทธ์และแผนงาน  
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ  

และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  
ที่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 1.1 กิจกรรมงานพัฒนาหลักสูตร 10,010 ม.2 (2.3) ฝ่ายบริหารวชิาการ 
2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 
2.1 กิจกรรมการพัฒนาวัดผลและประเมินผล 108,311 ม.1.1(1,4,5), 

1.2(1) 
ม.2(2.1,2.2) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 
2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบเก็บขอ้มูลการวัดและประเมนิผล
และทะเบียนข้อมูลนักเรียน 

42,263 ม.1.1(1,2,3,4, 
5,6) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

3 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 

 
3.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม/จิตอาสา 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

10,586 ม.2(2.1,2.2,2.3) 
ม.3(3.3,3.4,3.5) 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
3.2 กิจกรรมสมัครสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
(นิติบุคคล ตลอดชีพ) 

4,500 ม.1.1(1,2) ฝ่ายบริหารวชิาการ 
- งานห้องสมุด 

4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
4.1 กิจกรรมพัฒนาการออกเสียงภาษาไทย (คลินิกหมอ
ภาษา) 

4,508 ม.1.1(1,2,5) 
ม.1.2(1,2,3,4) 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

 
4.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสือ่และนวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

21,280 ม.2(2.2,2.3, 
2.4,2.6) 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

 
4.3 กิจกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณท์างสาขาพลศึกษา 45,190 ม.1.1(5) 

1.2(4) 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 

 4.4 กิจกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณท์างสาขาวชิาสุขศึกษา 10,000 ม.1.1(5) ,1.2(4) กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 

 
4.5 กิจกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

28,600 ม.2(2.5,2.6) กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
ฯ 

 
4.6 กิจกรรมการจัดหาหนังสือ / สื่อประกอบการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

5,000 ม.1.1(1,2,4) 
ม.3(3.1,3.2,3.3) 

กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร ์

 4.7 กิจกรรมการพัฒนาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนรู ้ 1,000,000 ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 
4.8 กิจกรรมจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน 

33,900 ม.1.1(4,5) 
ม.2 (2.6) 

กลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษาฯ 
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กลยุทธ์ที่ 1(ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ  

และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ที่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 4.9 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทย 11,700 ม.1.1(2,4,6) 
1.2(2) 
ม.3(3.1,3.2,3.3) 

กลุ่มสาระฯศิลปะ 

 4.10 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ 27,800 ม.1.1(2,5,6) 
1.2(2) 
ม.3(3.1,3.3,3.4) 

กลุ่มสาระฯศิลปะ 

 4.11 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนดนตรสีากล 44,340 ม.1.1(2,4,6) 
1.2(2) 
ม.3(3.1,3.2,3.3) 

กลุ่มสาระฯศิลปะ 

 4.12 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 18,700 ม.1.1(2,5,6) 
1.2(1,2,3,4) 

กลุ่มสาระฯศิลปะ 

5 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 5.1 กิจกรรมนักเรียน ครู และบุคลากรยอดนักอ่าน 10,000 ม.1.1(1,2) ฝ่ายบริหารวชิาการ 

-งานห้องสมุด 
 5.2 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 8,000 ม.1.1(1,2) 

1.2(1) 
ฝ่ายบริหารวชิาการ 
-งานห้องสมุด 

 5.3 กิจกรรมวางทุกงาน อา่นทกุคน 9,797 ม.1.1(1,2,5) 
ม.3(3.1) 

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

 5.4 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน การจับ
ใจความและการสื่อความ 

39,000 ม.1.1(1,2,) 
ม.3(3.1) 

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

 รวม 1,493,485   
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โครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กิจกรรม  งานพัฒนาหลักสูตร 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่  1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ   

ความถนัด  ความสนใจและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายเอกชัย  พันธุลี และ นางสาวสุธิดา คำภีระ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     ข้อที ่2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และทุกกลุ่มเป้าหมาย   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

จากยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) ได้กล่าวว่า ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดผลประเมินผล โดยมีผลผลิต/ผลลัพธ์ คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีทักษะการเรียนรู้ที่คอบคลุม     
ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิตและสุขภาวะที่ดีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหา       
ที่เกิดขึ้นได้ มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นสอดคล้องกับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรมและมี     
จิตอาสามีจิตสํานึกรักษ์สิง่แวดล้อมและนําหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารดาํเนินชีวิต ผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดบั/ประเภท
ได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติรวมทั ้งมีทัศนคติที ่ถูกต้องต่ อการปกครองระบอบประชาธิปไตย            
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสามารถอยู ่ร ่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง จากยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการนี้ จะเห็นได้ว่าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นแม่บทสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
ที่กำหนด การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษาที่จะต้องมี่การดำเนินงานเป็นระเบียบแบบแผนต่อเนื่องกันไป     
ซึ่งเริ่มจากการวางจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานนี้จะต้องคำนึงถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาใหม่ต้องมีประสิทธิภาพมากกว่า
หลักสูตรเดิมและจะต้องสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน     
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายของการพัฒนาโดย
คำนึงถึงประโยชน์ในด้านการพัฒนาจิตใจและทัศนคติของนักเรี ยนด้วย การดำเนินงานจึงต้องได้รับความร่วมมือและการ
ประสานงานอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในทางด้านหลักสูตรทุก ๆ ด้านและต้องมี ผู้นำที่ชำนาญมีความสามารถในหน้าที่     
การงานเป็นอย่างดี หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียน โรงเรียนจึงต้อง
พัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกัน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวงานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามบริบทของ
โรงเรียน โดยได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลและหลักสูตรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้อง
กับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการวางแผนในการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ซึ่งจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้รวมถึงการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน  
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2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อปรับปรุง พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและชุมชน   
 2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและสนองตอบตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 

2.3 เพื่อประเมินการใช้หลักสตูรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ  
         1) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565    
         2) เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู ้8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

        3) เอกสารรายงานการใช้หลักสูตรประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 เล่ม 
 3.2  ด้านคุณภาพ  
        - โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศกึษา 2565 ที่มีคุณภาพ  
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
    (Plan) 
 

1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัตโิครงการจากผูบ้ริหาร  
    โรงเรียน 
2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการ 
3) ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุง 
    หลักสูตร 

พ.ค. 2565 - นายเอกชัย  พันธุลี 

2. ดำเนินการ 
   (Do) 

1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตร 
    และแนวทางการพัฒนาหลักสตูร ปี 2565  
2) อบรมครูที่รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละกลุม่สาระฯ  
    เพื่อปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของแต่ละกลุม่สาระฯ 
    เป็นระยะเวลา 1 วัน โดยทบทวนการจัดทำหลักสตูร 
    และเตรียมพร้อมการทำหลักสตูรฐานสมรรถนะ     
3) แต่ละกลุม่สาระฯ ส่งต้นฉบับพร้อมไฟล์เอกสารของ 
    หลักสูตรที่ปรับปรุง/พัฒนา 
4) จัดทำสำเนา เข้ารูปเล่มของหลกัสูตรสถานศึกษาและ 
    เอกสารประกอบหลักสตูร ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2565 
    กลุ่มสาระฯ ละ 2 ฉบับ 

พ.ค. 2565 – 
 มิ.ย. 2565 

10,010 
 

นายเอกชัย  พันธุลี 
นางสาวสุธิดา คำภีระ 
และครูทีร่ับผดิชอบ
หลักสตูรของแต่ละ
กลุ่มสาระฯ 

3. ตรวจสอบ    
    (Check) 

1) ประเมินความพึงพอใจของผู้มีสว่นเกี่ยวข้องกิจกรรม 
2) ครูผู้สอนประเมินการใช้หลักสตูร และสรปุเป็นภาพ 
    รวมของแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้ แล้วสรุปเป็น 
    ภาพรวมของโรงเรียน 

ก.ย. 2565 - นายเอกชัย  พันธุลี 
นายธานินทร์  
ศรีมหาดไทย 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
  (Action) 

1) สรุปผลการดำเนินการตามกิจกรรมและรายงาน 
    ผู้บริหารโรงเรียน 
2) การนิเทศติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน 
    เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก 
3) เตรียมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ 

ก.ย. 2565 - นายเอกชัย  พันธุลี 
นางสาวสุธิดา คำภีระ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 10,010   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   - บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   - บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที ่1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารกลางวัน (1 วัน) 45 มื้อ - - 40 1,800 
2 ค่าอาหารว่าง (2 มื้อๆละ 25 บาท) 1 วัน 50 มื้อ - - 40 2,000 
3 ตลับหมึกพิมพ์ HP 48A (MFP M28a)  1,890 อัน - - 2 3,780 
4 กระดาษปกมุกหอม 180g (สีขาว) 120 ห่อ - - 2 240 
5 กระดาษโฟโต้ (210g) 490 ห่อ - - 3 1,470 
6 คลิปหนีบกระดาษใหญ่พิเศษ (60 mm) 50 ตัว - - 10 500 
8 แผ่นใส A4 220 ห่อ - - 1 220 

รวม - 9,990 
รวมทั้งสิ้น 9,990 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้  
    โรงเรียนสรรพวิทยาคม มีหลักสูตรสถานศึกษา 
    ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
2. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู นกัเรียนและ 
   ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตาม 
   โครงการ  

1. 1. ติดตามการมสี่วนร่วมในการนำ 
2.     หลักสูตรไปใช้ 
3. 2. ประเมินการใช้หลักสตูรสถานศกึษา  
4.     ปี 2565  
5. 3. สอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1. แบบประเมินการใช้หลักสตูร 
    สถานศึกษา 
2. แบบรายงานการใช้หลักสูตรของครู 
    แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการ  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กิจกรรม   การพัฒนาวัดผลและประเมินผล  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดากรเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด  

  ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    งานวัดผลและประเมินผล 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
           ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
            ข้อที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            ข้อที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
           ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
            ข้อที่ 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
            ข้อที ่2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
  จากเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็น
ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ ซึ่งทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปจัจัยขับเคลื่อนสําคญัในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิตไิปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว ท่ีจะขับเคลื่อนโดยภมูิปัญญาและนวตักรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบโดยจําเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ทีด่ี เก่งและมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเตม็ศักยภาพ  
          งานวัดผลและประเมินผล ถือเป็นหัวใจของงานบริหารงานวิชาการที่เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท้ังนี้
เพราะจดุมุ่งหมายของสถานศึกษา คือการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจำเป็นต้องมี
จุดเน้นท่ีการพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลทางการเรียนด้วยการวัดผลและประเมินผลทีม่ีประสิทธิภาพ จึงควรส่งเสริม
การพัฒนาในส่วนของครูผูส้อนและผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้รบัการพฒันาด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน มผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์และมีคณุลักษณะที่ดี ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวัดผลและประเมินผลใหม้ีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทีม่ีปัญหาด้านการเรียนให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ และหลักเกณฑ์การประเมินผลตามหลักสตูร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

3.  เป้าหมาย 
  -  ด้านปริมาณ  
   นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม นักเรียนจำนวน 2,802 คน ครูจำนวน 198  คน 
  -  ด้านคุณภาพ  
   1. นักเรียนและครผูู้สอนโรงเรยีนสรรพวิทยาคมมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   2. นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนลดลง 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมคร ู
- เขียนโครงการ 

ก.ย.64 - หัวหน้างานวัดผล 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- เขียนโครงการ 
- ขออนุมัติดำเนินการจดัหาวสัดุอปุกรณส์ำหรับ
พัฒนาการวัดผลประเมินผล 
- จัดกิจกรรมตามโครงการ 

ต.ค.64-ก.ย.65 108,329 งานวัดผล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- มีวัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน 
- ทำบัญชีคุมการใช้วัสด ุ

ส.ค. 65 - งานวัดผล 

4.ประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 65 - งานวัดผล 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
  เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ………….…108,329……....  บาท 
  เงินนอกงบประมาณ   ………………………………….. บาท 
  เงินเรียนฟรี  15 ปี   ………………………………….. บาท 

ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เทปใสยูนิเทป แกนใหญ่ 1 ”หนา 45 ม้วน 2 90 4 180 

2 กระดาษปกการ์ดสี ชมพู,ฟ้า 180g. 99 รีม 10 990 10 990 

3 หมึกHP 1320CE505A 3,290 กล่อง 1 3,290 1 3,290 

4 หมึก HP LaserJet CF226A 4,450 กล่อง 4 17,800 4 17,800 

5 เชือกฟางม้วนใหญ่ 230 โหล 1 230 1 230 

6 กระดาษA3 (ดับเบิ้ลเอ) 279 รีม 0 0 1 279 
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ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

7 ลวดเย็บกระดาษ no 10 220 กล่อง - - 1 220 

8 ลวดเสียบกระดาษ 13 กล่อง - - 10 130 

9 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix ขนาด 1”  
สีน้ำเงิน, สีเหลือง ,สีฟ้า 

24 ม้วน 4 96 3 72 

10 หมึกเตมิ สีดำ 500 ml. 600 ขวด 1 600 1 600 

11 หมึกเตมิ สีน้ำเงิน 500 ml. 600 ขวด 1 600 1 600 

12 หมึกเตมิ สีแดง 500 ml. 600 ขวด 1 600 1 600 

13 หมึกเตมิ สีเหลือง 500 ml. 600 ขวด 1 600 1 600 

14 กระดาษคำตอบด้วยเครื่องตรวจ 0.40 แผ่น - - 40,000 16,000 

15 ค่าเช่าโดเมน เนม 850 - 1 850 - - 

16 ค่าปรับปรุงระบบโปรแกรม DAY MAP 20,000 - - - 1 20,000 

17 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม F14 (ดับเบ้ิลเอ) 169 รีม 5 845 5 845 

18 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser Jet MFP M426fdw 18,000 เครื่อง 1 18,000 - - 

19 ปากกาเคมี (สีแดง,สีน้ำเงิน) 17 ด้าม 4 68 4 68 

20 ยางลบดินสอสเต็ดเลอร์ No 526 7 ก้อน 3 21 3 21 

21 ดินสอแรเงาสเต็ดเลอร์ 2B 270 โหล 1 270 - - 

22 น้ำยาลบคำผิด Pentel ปากกาZL62-W  89 ด้าม 2 178 2 178 

23 กระดาษ A4 120g (แพ็ค 180 แผ่น)  
สีเหลือง  

120 ห่อ 1 120 1 120 

24 กระดาษ A4 120g  (แพ็ค 180 แผ่น)  สีฟ้า  120 ห่อ 1 120 1 120 

รวม 45,368 62,943 

รวมท้ังสิ้น 108,311 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

- ร้อยละ 95 ของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับตามเกณฑ ์
  ที่สถานศึกษากำหนด 
- ร้อยละ 95 ของนักเรียนท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษากำหนด 
 

- การจัดทำ แบบบันทึกผลการเรียน  
ประจำรายวิชา (ปพ5,) 
  ด้วยโปรแกรม DAY MAP 
- การจัดทำรายงานผลการเรียนและ   
ปพ 6 ด้วยระบบโปรแกรม 
Secondary  
- การจัดทำแบบรายงานประจำตัว 
นักเรียนเพื่อรายงานผู้ปกครอง
ระหว่างภาคเรียนด้วยระบบ
โปรแกรม DAY MAP 

-รูปเล่ม ปพ5,รปูเลม่การอ่าน คดิ
วิเคราะห์และเขียน 
-แบบรายงานผลการเรียน 
ที่ไม่ผ่าน 
-ใบคำร้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ 
-แบบรายงานผลการเรียน 
 รายบุคคล (ปพ6) 
-รูปเล่มใบประกาศผลการเรียน 
-สรุปรายงานผลสัมฤทธ์ิ 
 ทางการเรียน 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาระบบบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ   

 คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางจริยา  บุญนายืน 
   นางสาวกชวรรณ ไวว่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที ่2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ข้อที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      ข้อที่ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 จากยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) ยุทธศาสตร์ที ่๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิให้ทุก
ภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา ผลผลิต /ผลลัพธ์ ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคล่องตัวในการ
บริหารงานการศึกษา มากยิ่งข้ึน มีเอกภาพ และเป็นท่ียอมรับของผูร้ับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการกระจายอำนาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับมมีาตรฐานขั้นต่ำตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการส่งเสรมิพลังทางสังคมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาดำเนินการร่วมและ/หรือสนับสนุน
ทรัพยากรในพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา 
 ในการจัดการศึกษาปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของความสำเร็จ คือการจัดหาทรัพยากร  วัสดุ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ
บริหารการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้รู้ว่าการจัดสรรงบประมาณให้พอเหมาะสมควรกับจำนวนผลผลิต จะนำไปสู่การ
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนั้นเองและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทำให้การ
ดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีระบบ และประสิทธิภาพ  ฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ มีความสำคัญอย่างยิ ่งต่อการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การจัดระบบ การจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารให้มีความคล่องตัวสูง การจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครอบคลุม และทันต่อการใช้งานอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลาการและผู้ เรียนอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ  จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการพัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการ และ
เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1.  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจดัการงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

  2.  เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณส์ำนักงานใช้อย่างเพียงพอ 
  3.  เพื่อให้มีการใช้วัสดุ อุปกรณส์ำนักงานอย่าคุ้มค่า และประหยัด 
 

3.  เป้าหมาย  
 -  ด้านปริมาณ  

วัสดุของหน่วยงานภายในสำนักงานฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 -  ด้านคุณภาพ  

การดำเนินงานของงานต่าง ๆ ในฝา่ยบริหารวิชาการ มสีื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในสำนักงานท่ีมีคุณภาพมรีะบบ
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1.สำรวจความต้องการวสัดุอุปกรณ์ 
2. เสนอรายการจัดซื้อ ตรวจราคาและนำเสนอ
โครงการขออนุมัต ิ

ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 

 

- ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงาน
วิชาการ 
2.ประชุมวางแผนพัฒนาระบบบรหิารงานวิชาการ 
เพื่อพัฒนาและบริการด้านการจัดการเรยีนการสอน 
3. ดำเนินการสำรวจความต้องการ วัสดุ  
    อุปกรณ์ในการพัฒนาระบบบรหิารงานวิชาการ 
4. ดำเนินการจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ ์
5. มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการพัฒนาและบริการด้านการ
จัดการเรียนการสอนแก่คณะครูนกัเรียน และ
ผู้ปกครอง   

พ.ย.-ธ.ค. 
2564 

 
ม.ค.–ก.ย. 

2565 

80,000 ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. จัดทำแบบสอบถามประเมินโครงการ 
2. ทำบัญชีคุมพัสด ุ

ก.ย. 2565 - ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 

ต.ค. 2565 - ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ........80,000………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี   …………………………….. บาท 
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ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ หน่วย ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 

หน่วย นับ จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one 30,000 ชุด 1 30,000 - - 
2 เราเตอร์ไร้สาย 3,500 ชุด 1 3,500 - - 
3 ตลับหมึก Canon QY6-8003 BK 1,350 ชุด - - 1 1350 
4 ตลับหมึก Canon QY6-8003 CL 1,450 ชุด - - 1 1450 
5 หมึกเตมิ canon GI-790 BK 380 ขวด 4 1,520 3 1140 
6 หมึกเตมิ canon GI-790 C 380 ขวด 2 760 3 1140 
7 หมึกเตมิ canon GI-790 M 380 ขวด 2 760 3 1140 
8 หมึกเตมิ canon GI-790 Y 380 ขวด 2 760 3 1140 
9 หมึกเตมิ Brother BTD60 BK 280 ขวด - - 3 840 
10 หมึกเตมิ Brother BT5000 C 230 ขวด - - 3 690 
11 หมึกเตมิ Brother BT5000 M 230 ขวด - - 3 690 
12 หมึกเตมิ Brother BT5000 Y 230 ขวด - - 3 690 
13 หมึกเตมิ EPSON 003 ยกชุด BK,C,M,Y 250 ขวด 12 3,000 12 3000 
14 ชุดแป้นพิมพ์+เม้าส์ไรส้าย 400 ชุด 2 800 - - 
15 ถ่าน Alkaline Panasonic LR6T/4 AA 95 แพ็ค 20 1,900 20 1900 
16 ถ่าน Alkaline Panasonic LR6T/4 AAA 95 แพ็ค 5 475 10 950 
17 แผ่นรองเมาส ์ 30 แผ่น 5 150 - - 
18 กระดาษการ์ดสี A4 120g. (แพ็ค 180 แผ่น) สีชมพู วีนัส 119 ห่อ 3 357 3 357 
19 กระดาษการ์ดสี A4 120g. (แพ็ค 180 แผ่น) สีเขียว วีนัส 119 ห่อ - - 3 357 
20 กระดาษการ์ดสี A4 120g. (แพ็ค 180 แผ่น) สีฟ้า วีนัส 119 ห่อ - - 3 357 
21 กระดาษการ์ดสี A4 120g. (แพ็ค 180 แผ่น) สีเหลือง วีนัส 119 ห่อ - - 3 357 
22 กระดาษปกการ์ดขาว Doublea 180g. 50 แผ่น 100 ห่อ - - 6 600 
23 เทปใส opp 1 น้ิว 24 mmx75 26 ม้วน - - 5 130 
24 โฟมเทป 3M 21mm.x5m. 269 ม้วน 3 807 4 1076 

25 เทปกาวสองหน้าบาง 1/2" 3M 40 ม้วน 5 200 5 200 

26 เทปกาวสองหน้าบาง 3/4" 3M 50 ม้วน 5 250 5 250 
27 คลิปดำ ตราม้า 109 70 กล่อง 3 210 3 210 
28 คลิปดำ ตราม้า 111 40 กล่อง 3 120 3 120 
29 เทปลบคำผิด 5 มมx8.5มม Grip 69 อัน 4 276 6 414 
30 ปกพลาสติกใส A4 219 ห่อ - - 3 657 
31 ปากกาหมึกเจล Large Capacity 1.0 สีดำ 250 โหล 4 1,000 5 1250 
32 ปากกาหมึกเจล Large Capacity 1.0 สีน้ำเงิน 250 โหล 2 500 3 750 
33 สติกเกอร์กระดาษขาวมัน A4 (แพ็ค 100 แผ่น) 169 ห่อ - - 3 507 

34 สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 (แพ็ค 100 แผ่น) 169 ห่อ - - 3 507 

35 สติ๊กเกอร์ใส A4  229 ห่อ - - 3 687 
36 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5 นิ้ว สีน้ำเงิน 370 โหล - - 2 740 
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ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ หน่วย ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 

หน่วย นับ จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

37 ผา้เทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5 นิ้ว สีชมพู 370 โหล 2 740 2 740 
38 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5 นิ้ว สีเขียว 370 โหล - - 2 740 
39 โพสต์-อิท โน้ต ตราช้าง 15 มม. x 50 มม. 79 ห่อ - - 5 395 
40 โพสต์-อิท โน้ต 3x3  (100 แผ่น)  55 ห่อ - - 5 275 
41 ไส้แฟ้มซองอเนกประสงค์ A4 ตราช้าง 26 แพ็ค 6 156 10 260 
42 กระดาษโฟโต้ 180g. A4 100 แผ่น 439 ห่อ - - 3 1317 
43 ลวดเสียบกลม E'sy 300 ตัว 65 กล่อง 4 260 5 325 
44 จัดจ้างทำตายาง 800 อัน 1 800 - - 
45 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น 1,000 รายการ 1 1,000 - - 

รวม 50,301 29,698 
รวมทัง้สิ้น 79,999 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. โรงเรียนมรีะบบการบรหิารจดัการงานวิชาการด้านการจัดการ
เรียนการสอนทีเ่พียงพอและมีประสิทธิภาพร้อยละ  90 
2. ครู นักเรียนและผูป้กครอง ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในงาน
บริการวชิาการ 

1. การประเมินโครงการ 1. เอกสารสรุปผลการดำเนิน
โครงการ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
ภายในสำนักงานฝ่ายบรหิารวิชกาการ มีวัสดุ อุปกรณส์ำนักงานใช้อย่างพอเพียง มีการใช้งานอย่างประหยัด และคุ้มคา่ 
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โครงการ  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม/จิตอาสา เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด  

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนวรัตน์   เหลือศรีจันทร์ และ นางสาวปวีณา โพตะโก 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
   และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ข้อที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน   
 ข้อที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง ปลูกฝัง
ผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  โดยใช้กระบวนการลูกเสือ 
และยุวการชาติ รวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นคุณภาพที่
เกิดขึ้นกับนักเรียนและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างแท้จริง   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้องรับผิดชอบงานท่ีปฏิบัติ คือ
กิจกรรมชุมชน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมซ่อมเสริม โดยกิจกรรมทั้งหมดเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนไดฝ้กึ
ปฏิบัติตนเองตามความต้องการของตนเอง และส่งเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอื้อ
อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิด   และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และยังส่งเสริมนักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. ส่งเสริมและเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ตามความถนัดของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
3. เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับผู้เรียน 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งภายนอกและภายใน 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

 นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมจำนวน 2,800 คน สามารถเข้าร่วมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ครบกิจกรรมตามที่หลักสูตรได้กำหนด  
-  ด้านคุณภาพ  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดระบบการเข้าร่วมกจิกรรมได้อย่างมีคณุภาพและครบตามที่หลักสตูรกำหนดนักเรียนสามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมตามถนัด-ความสนใจและผา่นเกณฑ์การประเมินทกุคน 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1.ประชุมคณะกรรมการง่าน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับครูที่เกี่ยวข้อง 

1-30 ก.ย. 64 - - นางสาวนวรัตน์   
เหลือศรจีันทร ์
- นางสาวปวีณา โพ
ตะโก 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3.จัดทำแฟ้มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
4.ครูที่ปรึกษาจัดทำสรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1 ต.ค 64 – 
1 ก.ย. 65 

10,586 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

1-15 ก.ย. 65 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

15-30 ก.ย. 65 - 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………10,586……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 หมึกเตมิ canon G2010 4สี สีละ 1 ขวด 300 ขวด 4 1,200 - - 
2 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 439 ห่อ 1 439 1 439 
3 กระดาษการ์ดสีฟา้ 120 แกรม A4 180แผ่น 119 ห่อ - - 15 1,785 
4 กระดาษการ์ดสีเหลือง 120 แกรม A4 180แผ่น 119 ห่อ - - 15 1,785 
5 กระดาษการ์ดสีชมพู 120 แกรม A4 180แผ่น 119 ห่อ - - 1 119 
6 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5" 37 ม้วน 6 222 6 222 
7 แฟ้มตราช้าง 3" ห่วง 109 อัน 5 545 5 545 
8 กระดาษปกการ์ดขาว 180g 50แผ่น 99 ห่อ 5 495 5 495 
9 เทปกาว 2 หน้าบาง  200 โหล 3 600 3 600 
10 คลิปหนีบตราม้า no.110  60 กล่อง 1 60 1 60 
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โครงการ  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
กิจกรรม  สมัครสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (นิติบุคคล ตลอดชีพ) 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี ,นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 2564  -  30 ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยตลอดชีพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
           ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

    ข้อที่ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ  
          คิดเห็นและแก้ปัญหา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ตามนโยบายการจัดการศกึษาของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้าสูยุ่คของการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาของ ประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่
มี ความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความ พร้อมท้ังกาย ใจ 
สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อด ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดีมีหลักคิดที่ถูกต้อง มี ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร มี
นิสัยรัก การเรียนรู ้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู ่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสู ง เป็น 
นวัตกรรม นักคิด ผู ้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ดังนั ้น  การอ่านคือเส้นทางสู่
ความสำเร็จ การอ่านเป็นนิสัยสำคัญในวิถีชีวิตก่อให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญตลอดชีวิต การใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็น
พื้นฐานของการปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน  ปัจจั ยสำคัญของการเรียนรู้คือการอ่านคนที่อ่านมาก
เรียนรู้มากก็ปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยได้ตลอดเวลา 

การอ่านจัดเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย    การอ่านทำให้เกิดการ
พัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตโดยพัฒนา
ไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง  2 ประการ คือ ประกา รแรกสำคัญต่อชีวิตประจำวัน 
กล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อนามาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ประการที่สองมีความสำคัญต่อการเรียน เพราะ
การอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอน และมีความ สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย การสร้างนิสัยรักการ
อ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการอ่านเป็นทักษะที่  จำเป็นสำหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น การ
อ่านเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา 
ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต 
การอ่านจึงมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย  การอ่าน
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หนังสือท่ีดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ  นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือท่ีดี  และตรงกับความสนใจ  การขาด
แรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่  ดังนั้น  การอ่านหนังสือ
จนเกิดเป็นนิสัย จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศ เจตนารมณ์ให้ปี  
“2549 เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
ใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและทำให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคมตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ จึงได้สมัครสมาชิกสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย นิติบุคคล ตลอดชีพ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมมี
นิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
            2.1  เพื่อใหไ้ด้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ สิ่งพิมพ์ของสมาคมฯ ได้แก่ วารสารห้องสมดุ 
            2.2  เพือ่ให้ได้รับส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่จัดโดยสมาคมฯ และชมรมในสังกัด 
            2.3  เพื่อให้ได้รับบริการต่าง ๆ จากสมาคมฯ เช่น การใหค้ำปรึกษาและแนะนำ การจัดตั้งและพัฒนาห้องสมดุ 
            2.4  เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารสมาคมฯ การพัฒนาวิชาชีพ และบริการทางวิชาการแก่สังคม อันแสดงถึงความรู้
ความสามารถของท่าน 
            2.5  เพื่อให้ได้รับส่วนลดในการจัดซื้อเอกสารสิ่งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ของสมาคมฯ ในราคาพิเศษ 
            2.6  เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการการประกวดห้องสมุดดีเด่น และบุคคลดเีด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร ์
            2.7  เพื่อพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รักการ
ค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ จากสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย 
             

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร้อยละ 80 ได้รับข้อมลูข่าวสารจากสมาคมหอ้งสมุด                    
แห่งประเทศไทย 
  3.1.2 นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร้อยละ 80 รู้จักแสวงหาความรู้จากสมาคมหอ้งสมุดแห่ง
ประเทศไทย 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  โรงเรียนเป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย นิติบคุคล ตลอดชีพ 
                        3.2.2  นักเรียนมีนิสัยใฝรู่้ ใฝ่เรียน รักการอ่านและสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ และใช้สื่อต่างๆ รอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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4. วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อวางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย  

ต.ค. 2564 
 
 
 

- 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
3.นักเรียนยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่านฯ 
4.นักเรียนชุมนุมห้องสมุด 
5.ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินการสมัครสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
นิติบุคคล ตลอดชีพ 

พ.ย. 2564- 
ธ.ค. 2564 

4,500 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม ม.ค. 2565 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ก.พ. 2565 - 

  

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………4,500…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ………………-……………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรยีนสรรพ
วิทยาคม ร้อยละ 80 ได้รับข้อมลูขา่วสารจาก
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

จำนวนสถิติการลงข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ความรู้
จากสมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทย 

แบบสอบถาม 

2.นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรยีนสรรพ
วิทยาคม ร้อยละ 80 รู้จักและแสวงหาความรู้
จากสมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทย 

จำนวนสถิติการลงข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ความรู้
จากสมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทย 

แบบสอบถาม 

 

 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2564 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. 
ค่าสมัครสมาชิกสมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทย        
(นิติบุคคล ตลอดชีพ) 

- - - 4,500 - - 

รวมทั้งสิ้น 4,500 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาการออกเสียงภาษาไทย (คลินิกหมอภาษา) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม    
                              มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม

มาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกฤษณ์ชรินทร์    คงกล่อม, นางจรวยพร  คงมี 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนมิถุนายน 2565 – สิงหาคม  2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
ข้อที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ข้อที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อที่ 1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของ
คนในชาติให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อ สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และความสมัพันธ์ท่ีดีต่อกัน ทำให้สามารถ
ประกอบกิจธุระ การงาน และดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันตสิุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหา ความรู้ 
เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคดิวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์นอกจากน้ียังเป็นสื่อ แสดงภูมิปญัญาของบรรพบุรุษด้าน
วัฒนธรรมประเพณี สุนทรียภาพเป็นสมบัตลิ้ำค่าควรแก่การ เรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาตไิทยตลอดไป   ซึ่งภาษาไทย
เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสือ่สารการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านและการเขียนมี
ความสำคญัอย่างมากและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไดร้ับการพัฒนา  ด้านการอ่าน การเขียน ซึ่งสอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน   ผูเ้รียนมผีลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นและแก้ปญัหา  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษาผู้เรียนคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน  ผู้เรยีนมคีุณลักษณะและค่านยิมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนดมคีวามภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  เกิดการยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายมสีุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย โรงเรียนสรรพวิทยาคมตระหนักถึงความสำคญั  จึงจัดทำกิจกรรมพัฒนาการออกเสียง
ภาษาไทย (คลินิกหมอภาษา) เพื่อแก้ปัญหานักเรียนมีปญัหาทางด้านการเขียนสะกดคำไม่ถูกต้องและอ่านไม่ออก เมื่อนักเรียน
เขียนสะกดคำไม่ได้ย่อมส่งผลให้อ่านไม่ออกตามมาด้วย  และเพื่อเรง่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และตอบสนอง
ต่อนโยบายดังกล่าว 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
     1. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้นักเรียน  ครู  และผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหา  และพัฒนา

ทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
      2.  เพื่อยกย่องและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่มีทักษะในการใช้ภาษาไทยดีเด่น 
      3.  เพื่อยกย่องและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่พัฒนาทักษะการอ่าน 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  นักเรียนท่ีมีปญัหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย  ร้อยละ 80 ไดร้ับการแก้ไขให้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน      
 -  ด้านคุณภาพ  

          นักเรียนสามารถพูดและอ่านภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อหลักสตูรอยู่ในระดับด ี
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและวางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ

มี.ค.-พ.ค.2565 - ครูกฤษณ์ชรินทร์  
คงกล่อม 
นางจรวยพร  คงม ี

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. รวบรวมรายช่ือนักเรียนที่มีปญัหาการอ่านและรับสมัคร
นักเรียนท่ีสนใจพัฒนาทักษะการอา่น.  
2. การดำเนินการพัฒนา 
    -  ทดสอบการอ่าน 
    -  แยกนักเรียนที่มีปัญหาเฉพาะด้าน   
    -  พัฒนาการอ่านโดยใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน พี่สอนน้อง 
    -  ทดสอบหลังดำเนินการ 
    -  วัดผล  ประเมินผล  รายงานผล 

พ.ค.-ส.ค.2565 4,508 ครูกฤษณ์ชรินทร์ 
คงกล่อม 
นางจรวยพร  คงม ี

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม ส.ค.2565 - ครูกฤษณ์ชรินทร์  
คงกล่อม 
นางจรวยพร  คงม ี

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ส.ค.2565 - ครูกฤษณ์ชรินทร ์
คงกล่อม 
นางจรวยพร  คงม ี

 
 
 
 
 



167 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

167 



168 

โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  ส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการความถนัด  

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ               นางสาวฐานิตา  อ่ิมวิมล, นางจรวยพร  คงมี 
ระยะเวลาดำเนินการ     ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2565 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ข้อที่ 2.2    มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     ข้อที่ 2.3    ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  

                              และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     ข้อที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     ข้อที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 เนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  และพัฒนา
ระบบการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตรงตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 1.1  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ด้านมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณและมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัยที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีคุณภาพ  จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  และให้สอดคล้องเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค ์(หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูและนักเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
2.2 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย มีระบบ มีความทันสมัย และประสิทธิภาพ 

       2.3 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลตุามวัตถุประสงค ์
 

3.  เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
  -  ครูกลุ่มสาระภาษาไทยจำนวน 17  คน 
  -  นักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาไทยจำนวน 2,800 คน 
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เชิงคุณภาพ   
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียน  อุปกรณ์ วัสดุ ในการผลิตสื่อนวตักรรมสามารถนำมาใช้ใน

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบ เกดิประโยชน์ในวงกว้าง และมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ

ต.ค.64 - นางสาวฐานิตา  อ่ิมวิมล 
นางจรวยพร  คงม ี

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ จดัหาสื่ออุปกรณ ์
เพิ่มประสิทธิภาพการเรยีนการสอนวิชาภาษาไทย 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน 

พ.ย.64 21,280 นางสาวฐานิตา  อ่ิมวิมล 
นางจรวยพร  คงม ี

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรม พ.ย.65-ธ.ค.64 - นางสาวฐานิตา  อ่ิมวิมล 
นางจรวยพร  คงม ี

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ธ.ค.64 - นางสาวฐานิตา  อ่ิมวิมล 
นางจรวยพร  คงม ี

 
 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………21,280…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ………………-…………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 (คอมพิวเตอร์ออลอินวัน) ASUS All in one 
PCV222GAK-BA273T 

14,000 เครื่อง 1 14,000 - - 

2 เครื่องปริ้น CANNON PIXMA E 4270 Print -Scan 
-Fax Injet  Cannon 

4,190 เครื่อง 1 4,190 - - 

3 สาย  HDMI  ยาว  20  เมตร 1,000 เส้น 1 1,000 - - 
4 รีโมทพรเีซนต์ laser pointer ปากกาเลื่อนสไลด์ 

พรีเซนเตอร์ wireless presenter 
260 ตัว 6 1,560   
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาสื่ออุปกรณ์ทางสาขาวิชาพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการความถนัด  

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายศุภฤกษ์ พลังฤทธิ์ , นายอาทิตย์ ธรรมแสน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
           ข้อที่ 5   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ข้อที ่1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
           ข้อที่ 4   สุขภาวะร่างกายและจิตสังคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

การพัฒนาท่ีสำคัญคือการพัฒนาคนในทุกมิติและในช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา 
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมุขภาวะที ่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื ่นเพื่อการพัฒนาผู้เร ียนสู่
มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาจะต้องสามารถบูรณาการ จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ตาม
กระบวนการในการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยครูผู้สอนจำเป็นท่ีจะต้องหาเทคนิควิธีเพื่อจะให้นักเรียนได้เกิดความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น 

การเรียนรู้จากกิจกรรมและกระบวนการที่มีคุณภาพด้านสุขศึกษาและพลศึกษาอย่างถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานสากล 
ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพและทันสมัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอตามความต้องการเพื่อให้ผู้เรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจและต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อที่จะสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพียงพอทั้งทางด้าน  ความรู้ 
คุณธรรม สติปัญญา  สังคม  อารมณ์  และร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ประสบผลสำเร็จตาม
เป้าหมายที่กำหนดจนส่งผลให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดใช้ในชีวติประจำวันได้ 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

1. เพื่อให้ครูดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกดิประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสรมิการจดักิจกรรม/โครงการที่มีคณุภาพต่อการเรียนการสอน 
3. เพื่อให้ครูพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ทีเ่หมาะสมเพียงพอต่อความต้องการ 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามสีื่ออุปกรณ์ที่เพียงพอกับจำนวนผู้เรียนร้อยละ 100 
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-  ด้านคุณภาพ  
- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมร้อยละ 100 ไดร้ับการพัฒนา/ส่งเสริมความรู/้การปฏิบัตเิกี่ยวกับวิชาพลศึกษา 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan)  

- ประชุมครูในโครงการ  เพื่อจัดเตรียมการจัดทำ
โครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 

ต.ค. 2564 - นายศุภฤกษ์ พลังฤทธิ์  
นายอาทิตย์ ธรรมแสน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- จัดหาสื่อ/อุปกรณ์  ในการจดัการเรียนการสอน 
- จัดทำสื่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 

พ.ย. 2564– 
ก.ย. 2565 

45,190 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ประชุมสรุปปัญหา  ก.ย. 2565 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action)  

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 2565 
 
 

- 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ………….45,190....…… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 
    ดังรายการต่อไปน้ี 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 วอลเล่ย์บอล Molten รุ่น  TV58SLC  720 ลูก 10 7,200 - - 
2 ลูกฟุตบอล Molten รุ่น F5V2000 660 ลูก 10 6,600 - - 
3 ลูกฟุตบอล Molten รุ่น F5A3400-TL 930 ลูก 10 9,300 - - 
4 เป้าชกมวยตั้งพื้น เป้าชกมวย เป้าล่อมวย 

Standing Punching Bag 
3,890 ชุด 1 3,890  

- 
 
- 

5 ลูกเปตอง FBT 750 ชุด 8 6,000 - - 
6 บาสเกตบอล Molten รุ่น B33T5000  1,400 ลูก 2 2,800 - - 
7 บาสเกตบอล Molten รุ่น B6G3800  1,600 ลูก 2 3,200 - - 
8 บาสเกตบอล Molten รุ่น B7G3800  1,600 ลูก 1 1,600 - - 
9 กระดานแม่เหล็กวางแผนฟุตบอล กระดาน

ฟุตบอล มีขาตั้ง Football Strategy Board 
3,350 ชุด 1 3,350 - - 

10 อุปกรณ์สบูลม Molten รุ่น AP50  800 อัน 1 800 - - 

11 
อุปกรณ์สบูลมแบบพกพา Molten รุ่น 
HPGB-AD  

450 อัน 1 450 - - 

รวม 45,190 - 
รวมทั้งสิ้น 45,190 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาสื่ออุปกรณ์ทางสาขาวิชาสุขศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการความถนัด  

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายศุภฤกษ์ พลังฤทธิ์ , นางสาวกรรณิการ์ ดิษชกรร 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานทีด่ำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          ข้อที่ 5   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ข้อที ่1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
          ข้อที่ 4   สุขภาวะร่างกายและจิตสังคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

การพัฒนาท่ีสำคัญคือการพัฒนาคนในทุกมิติและในช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา 
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมุขภาวะที ่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื ่นเพื่อการพัฒนาผู้เร ียนสู่
มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาจะต้องสามารถบูรณาการ จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ตาม
กระบวนการในการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยครูผู้สอนจำเป็นที่จะต้องหาเทคนิควิธีเพื่อจะให้นักเรียนได้เกิดความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น 

การเรียนรู้จากกิจกรรมและกระบวนการที่มีคุณภาพด้านสุขศึกษาและพลศึกษาอย่างถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานสากล 
ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพและทันสมัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอตามความต้องการเพื่อให้ผู้เรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจและต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อที่จะสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพียงพอทั้งทางด้ าน  ความรู้ 
คุณธรรม สติปัญญา  สังคม  อารมณ์  และร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ประ สบผลสำเร็จตาม
เป้าหมายที่กำหนดจนส่งผลให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

1. เพื่อให้ครูดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกดิประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสรมิการจดักิจกรรม/โครงการที่มีคณุภาพต่อการเรียนการสอน 
3. เพื่อให้ครูพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ทีเ่หมาะสมเพียงพอต่อความต้องการ 

3.  เป้าหมาย 

 -  ด้านปริมาณ  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามสีื่ออุปกรณ์ที่เพียงพอกับจำนวนผู้เรียนร้อยละ100 
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 -  ด้านคุณภาพ  
- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมร้อยละ100 ไดร้ับการพัฒนา/ส่งเสริมความรู/้การปฏิบัตเิกี่ยวกับ 
  วิชาสุขศึกษา 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan)  

- ประชุมครูในโครงการ  เพื่อจัดเตรียมการจัดทำ
โครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 

ต.ค. 2564 - นายศุภฤกษ์ พลังฤทธ์ิ  
น.ส.กรรณิการ์ ดิษชกรร 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- จัดหาสื่อ/อุปกรณ์  ในการจดัการเรียนการสอน 
- จัดทำสื่อการเรียนการสอนวิชาสขุศึกษา 

พ.ย. 2564– 
ก.ย. 2565 

10,000 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ประชุมสรุปปัญหา  ก.ย. 2565 - 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action)  

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 2565 
 
 

- 

 
 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ………….10,000....…… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 หุ่นฝึกCPR แบบครึ่งตัว 5000 ชุด 2 10,000 - - 
รวม 10,000 - 

รวมทั้งสิ้น 10,000 
 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิณ เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1) นักเรียนมีสื่อการเรยีนการสอนคุณภาพ 
2) ร้อยละ100ของนักเรียน มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนดีขึ้น  

1) ติดตาม ประเมิน การใช้สื่อ 
2) สังเกตจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

- แบบประเมินผลสื่อ 
- แบบสัมภาษณ์การจดักิจกรรม 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
7.1. การพัฒนาการเรียนการสอนที่เกิดประสิทธิภาพ 
7.2. การจัดกิจกรรม/โครงการที่มีคุณภาพต่อการเรียนการสอน 
7.3. การพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมเพียงพอต่อความตอ้งการ 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการความถนัด  

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายศุภฤกษ์ พลังฤทธิ์ , นายอาทิตย์ ธรรมแสน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ข้อที่ 2.5   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
       ข้อที่ 2.6   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

การพัฒนาที่สำคัญคือการพัฒนาคนในทุกมิติและในช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ มี ความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
สู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาจะต้องสามารถบูรณาการ จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
ตามกระบวนการในการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยจะให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งหมายให้นักเรียน
ความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

การพัฒนาการเร ียนรู ้จากกิจกรรมและกระบวนการที ่มีค ุณภาพทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษาที ่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล จึงเป็นสิ่งสำคัญที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจะต้องมีการพัฒนาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองกับกิจกรรมต่างๆของการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน โดยที่นักเรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนตนเอง
เพื่อที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพให้เพียงพอทั้งทางด้าน  ความรู้  สติปัญญา  สังคม  อารมณ์  และร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้  จนส่งผลให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อพัฒนาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนใหม้คีณุภาพและมาตรฐาน 
2. เพื่อส่งเสรมิการจดักิจกรรม/โครงการที่มีคณุภาพต่อการเรียนการสอน 
 

3.  เป้าหมาย 

 -  ด้านปริมาณ  
- ครูในกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 6 คน มีสื่ออุปกรณเ์ทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนากิจกรรม 
  การเรียนการสอนที่เหมาะสมในทุกรายวิชา 
- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมจำนวน 2,800 คนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 



178 

 -  ด้านคุณภาพ  
- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความรู/้ทักษะในการปฏิบัติเกีย่วกับวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan)  

- ประชุมครูแกนนำในโครงการ 
พัฒนาระบบบริหารจดัการที่ด ี
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- เตรียมเนื้อหากิจกรรม 

ก.ย. 2564 - นายศุภฤกษ์ พลังฤทธ์ิ  
นายอาทิตย์ ธรรมแสน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

  

- พัฒนาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีเกีย่วข้องกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวชิาสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

ต.ค. 2564 
–  

ส.ค.2565 

28,600 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ประชุม/เก็บข้อมลูหลังปฏิบัติกิจกรรม ก.ย. 2565 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action)  

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 2565 
 
 

- 

 
5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ……… 28,600…….…. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………………………. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………………………. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 HP คอมพิวเตอรต์ั้งโต๊ะ ออลอินวนั  
(21.5"  Core I3, RAM 4 GB, 1 TB)  

16,990 ชุด 1 16,990 - - 

2 ขาตั้งกล้องพร้อมตัวจับมือถือ 450 อัน 4 1,800 - - 
3 ลำโพงล้อลาก 18 นิ้ว 3,930 อัน 1 3,930 - - 

4 ไมโครโฟน ไมค์สาย ยี่ห้อน็อคโบ 890 อัน 1 890 - - 

5 เครื่องปรินเตอร์ Epson EcoTank L3250 4,990 เครื่อง - - 1 4,990 
รวม 23,610 4,990 

รวมทั้งสิ้น 28,600 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม การจัดหาหนังสือ/สื่อประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางกานต์ธีรา  มาแก้ว และนางสาวพรวรินทร์ วรโชคชัยรัตน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2564  -  กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

ข้อที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

   ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

ข้อที่ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ข้อที่ 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  (เงื่อนไข : ความรู้.คุณธรรม)        

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 มาตรา 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6)  ได้เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ใน
หลายๆ ด้าน  การจัดรูปแบบการเรียนการสอนต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  หลากวิธีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีทักษะ  มีความคิด ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  จึงได้จัดกิจกรรมการจัดหาหนังสือ/สื ่อประกอบการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์กลุ ่มสาระ
คณิตศาสตร์ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์  (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
      1. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
      2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณติศาสตร ์
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     3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 
     4. เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

             - นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ได้ใช้สื่อการเรยีนการสอนที่ทันสมยัและมีประสิทธิภาพ 
             - ครูทุกคนในกลุ่มสาระคณติศาสตร์มสีื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

      3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                   - ครูคณิตศาสตรม์ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
                   - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูงข้ึน 

 

4. วิธีการดำเนินการ  (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมครูกลุ่มสาระ ฯ 
2. ครูสำรวจข้อมูล 
3. เขียนโครงการ 
4. เสนอโครงการ 

ต.ค. 2564 - กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการตามโครงการ 
จัดซื้อสื่อประกอบการเรียนการสอน 

ต.ค.  64 – 
มี.ค. 65 

5,000 นางกานต์ธีรา  มาแก้ว 
นางสาวพรวรินทร์   
วรโชคชัยรัตน ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

ใบตรวจรับพสัด ุ
ลงบัญชีจำนวนสื่อกลุ่มสาระคณติศาสตร ์

ต.ค.  64 – 
มี.ค. 65 

- นางกานต์ธีรา  มาแก้ว 
นางสาวพรวรินทร์   
วรโชคชัยรัตน ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 
 
 

1. แบบสังเกต 
2. บันทึกการใช้สื่อ 
3. ทะเบียนคุมสื่อ 
4. แบบสรุปผลสมัฤทธ์ิ 
5. แบบประเมินโครงการ 
6. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ต.ค.  64 – 
มี.ค. 65 

- นางกานต์ธีรา  มาแก้ว 
นางสาวพรวรินทร์   
วรโชคชัยรัตน ์

 

5.  งบประมาณ  (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………5,000…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 
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โครงการ               ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม                การพัฒนาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน         กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน   
ผู้รับผิดชอบ  นายสมยศ  จิรกุลธรวณิช และนายโกศล  พิศุทธิ์ภักดี 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวทิยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

     ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการ
พัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยี
การเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นเอกสารในการจัดการเรียนการสอนเป็น
สิ่งที่สำคัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในทุกด้าน ทั้งทางด้านทักษะกระบวนการ กระบวนการคิด ทักษะการ
ทำงานเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิต ได้ การผลิตเอกสารและการพิมพ์ จึงมี
ความจำเป็นทั้งในทางด้านงานวิชาการ และงานทุกๆ ฝ่าย จึงขอจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการงานเอกสารและการ
พิมพ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลกัการ : ความมีเหตุผล) 
 1. จัดซื้อวัสดุ กระดาษ สำหรับการทำการผลิตสื่อการสอน และเอกสารการสอน 
 2. บำรุงเครื่องอัดสำเนาเอกสาร 
 

3. เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 

1. นักเรียน  จำนวน 2,800  คน 
2. ครู  จำนวน    200  คน 

 - ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีสื่อและเอกสารประกอบการเรียน 
2. ครูมีเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. เตรียมวางแผนดำเนินการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
3. จัดทำโครงการ 

ก.ย. 2564 
- 

นายสมยศ  จิรกุลธรวณิช 
และนายโกศล พิศุทธ์ิภักด ี

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินงานและติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 

ต.ค.2564 
- 

ก.ย..2565 
 

1,000,000 

คณะกรรมการฝา่ยบริหาร
วิชาการ 
งานเอกสารการพิมพ ์

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

สำรวจ, สังเกต, สอบถาม ก.ย. 2565 
- 

นายสมยศ  จิรกุลธรวณิช  
และนายโกศล พิศุทธ์ิภักด ี

4. ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action) 

- สำรวจ ติดตาม และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ 
- สรุปผลการดำเนินงาน 

ต.ค.2565 
- 

นายสมยศ  จิรกุลธรวณิช  
และนายโกศล พิศุทธิ์ภักด ี

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………1,000,000 …….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ...................................       บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อหน่วย หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร 97 รีม 3,000 291,000 3,000 291,000 
2 กระดาษไขเครื่องอัดสำเนา 2,000 กล่อง 25 50,000 25 50,000 
3 หมึกพิมพ์เครื่องอัดสำเนา 1,000 หลอด 30 30,000 30 30,000 
4 หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร 700 ถุง 10 7,000 10 7,000 
5 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Hi Speed Jet 

(หมึกสี) 
16,000 หลอด 

4 64,000 4 64,000 

6 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Hi Speed Jet 
(หมึกดำ) 

12,000 หลอด 
4 48,000 4 48,000 

7 ค่าซ่อมบำรุง 10,000 ภาคเรยีน 1 10,000 1 10,000 
รวม 500,000 500,000 

รวมทั้งสิ้น 1,000,000 
 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

ครู นักเรียน ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความพึงพอใจในการใช้บริการ 
งานเอกสาร  

สังเกต  สอบถาม แบบสำรวจ 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                   ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ             นางสาวฤชุอร คำประเสริฐ และ นางสาวจุลาพล แซ่ย่าง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564   –  กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ข้อที่ 4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       ข้อที ่5 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
            ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื ่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ซึ่งในภาคเรียนที่  1   
ปีการศึกษา  2564  โดยภาพรวมแล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่กำหนดไว้  และอยู่ในเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการสอนของครูผู้สอน  ท้ังนี้ต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึนไป  โดยมีการดำเนินการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนให้ดียิ่งขึ้น  พัฒนาและจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข  ควบคู่
กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พร้อมกับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
 ดังนั้นเพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนรายวิชา ท้องถิ่นของเรา ของนักเรียนสูงขึ้นและการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจึงสมควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาท้องถิ่นของเราในภาคเรียนต่อไปให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1.  เพื่อให้มีสื่อการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีคณุภาพ 

 2.  เพื่อยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนแตล่ะระดับชั้นใหสู้งขึ้น  

 

3.  เป้าหมาย 
- เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         -  ครู ร้อยละ 80  ได้มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคณุภาพ 
         -  ในปีการศึกษา  2564 – 2565  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
            ในวิชาสังคมศึกษามีผลสัมฤทธ์ิค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 60.00  และเพิ่มขึ้นจากเดมิ ร้อยละ  5 
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- เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทกุคนได้รบัการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งขึ้น นักเรียนไดร้ับการ

 ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงค์อย่างหลากหลาย มีทักษะในการดำรงชีวิต
 ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ซึง่ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น  
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมครูและแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ดำเนินงานเพื่อเสนอขออนุมัตโิครงการ 

ตุลาคม 2564 
มีนาคม 2565 

- หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษาฯและ
คณะครูในกลุ่มสาระ
สังคมฯ   

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินการจดัหาสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรยีน
การสอน 
2. ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอน 

พฤศจิกายน 2564 
มีนาคม 2565 

33,900 น.ส.ฤชุอร คำประเสริฐ 
น.ส.จุลาพล แซ่ย่าง 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ตรวจสอบคุณภาพของสื่อท่ีไดร้ับ 
ตรวจสอบการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 

พฤศจิกายน 2564 
มิถุนายน 2565 

- น.ส.ฤชุอร คำประเสริฐ 
น.ส.จุลาพล แซ่ย่าง 

4.ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผลโครงการ 
2. สรุปผลการดำเนินการ 
3.รายงานผู้บังคับบญัชา 

กุมภาพันธ์ 2564 
กันยายน 2565 

- น.ส.ฤชุอร คำประเสริฐ 
น.ส.จุลาพล แซ่ย่าง 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)   33,900    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ         -                 บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี               -                 บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรียนที ่2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ทีวี ขนาด 55 นิ้ว (ห้อง 526) 15,000 ตัว 1 15,000 - - 
2 เครื่องขยายเสียงไร้สาย แบบหิ้ว DECCON รุ่น 

PWS 210U (ประจำห้อง 522,523,524,525, 
526,527,528,531,532,) 

2,100 เครื่อง 9 18,900 - - 

รวม 33,900 - 
รวมท้ังสิ้น 33,900 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทย 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ 
                             ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายจิรายุส   คงเนตร นายบัญชา กรรขำ นายสงกรานต์ เขียวนา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
           ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อที ่2.  ความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                             ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
       ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทำงาน 
           ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 2 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
   ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
           ดนตรีไทยมีบทบาทสำคญัต่อวัฒนธรรมไทย แสดงออกถึงความมีอารยธรรมที่ดีงามของชนชาติไทยมีการจดัวางรูปแบบ
การฝึกทักษะอย่างเปน็ระบบและมีแบบแผน  ดนตรีไทยยังเสริมสรา้งสุนทรียภาพด้านอารมณ์ความรูส้ึกให้กับผู้บรรเลงและบคุคล
ทั่วไปท่ีไดร้ับฟัง  ช่วยเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่มีพร้อมทั้งสติ  สมาธิ ปัญญา  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติใน
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน และเป็นไปตามกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาผูเ้รยีนสู่มาตรฐานสากล  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรยีนรู้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ  ความถนัด  ความสนใจ  และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรยีน  ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะจึงได้จดัทำ
โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนขึ้น โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนดนตรีไทย เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไว้ให้
ผู้เรยีนไดฝ้ึกประสบการณ์ และสนองตอบมาตรฐานการศึกษาชาติทีมุ่่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคญั  คาดว่าเมื่อได้ดำเนินงานตาม
โครงการนี้แล้ว โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะได้พัฒนาคณุภาพการศึกษาด้านดนตรีไทย โดยเพิม่ผลสมัฤทธิ์และคุณภาพการศึกษา
ให้สูงข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1.  เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาดนตร ี
2.  เพื่อเพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพและพัฒนาผลสมัฤทธ์ิของวงดนตรีไทยของโรงเรียน 
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3. เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

1. โรงเรียนมีวงดนตรไีทย ที่สามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชนตลอดปีการศึกษา 
2. ครูจำนวน 2 คน และนักเรยีน 1,000 คน มีวัสดุอุปกรณส์ำหรับฝกึปฏิบัต ิ

 -  ด้านคุณภาพ  
1. โรงเรียนมีวงดนตรไีทย ที่สามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชนตลอดปีการศึกษา 

  2. บุคลากรและชุมชมมีเจตติที่ดีต่องานดนตรีไทย 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมคณะครูในกลุม่สาระฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ขาดแคลน 

ก.ย.- ต.ค.64 - นายจิรายสุ  คงเนตร 
นายบัญชา กรรขำ 
นายสงกรานต์ เขียวนา 

2.ดำเนินการ 
( Do) 

1.เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
2. ดำเนินงานตามโครงการ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณด์นตรไีทย 
- พัฒนาการเรียนการสอนดนตรไีทย 

 ต.ค.64 - มี.ค.65 
 
 

11700 นายจิรายสุ  คงเนตร 
นายบัญชา กรรขำ 
นายสงกรานต์ เขียวนา 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินตามโครงการ 

ต.ค.64 – มี.ค.
65 

- นายจิรายสุ  คงเนตร 
นายบัญชา กรรขำ 
นายสงกรานต์ เขียวนา 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ต.ค.64 – มี.ค. 
65 

- นายจิรายสุ  คงเนตร 
นายบัญชา กรรขำ 
นายสงกรานต์ เขียวนา 

 

5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                  11,700 บาท 
เงินนอกงบประมาณ                                     -        บาท 
เงินเรียนฟรี     15   ปี                                  - บาท        

 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ซออู้ 2,500 คัน 2 5,000 - - 
2 ซอด้วง 2,500 คัน 2 5,000 - - 
3 ยางสน 25 แท่ง 20 500 - - 
4 สายซออู ้ 60 ชุด 10 600 - - 
5 สายซอด้วง 60 ชุด 10 600 - - 

รวม 11,700 - 
รวมทั้งสิ้น 11,700 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ 
                              ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางรักษ์สุมล  โกศล,นายอภิชิต  คล้ามทุ่ง  และนายจันทร์จรินทร์  เอี่ยมละออ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  2564 - กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
           ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อที ่2  ความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                             ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
       ข้อที่ 5 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทำงาน 
           ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 2 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
   ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

จากพระราชบญัญัติการศึกษา  และหลักสตูรการศึกษาแกนกลางป ี 2565  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคดิ   
มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผดิชอบ  มีทักษะการปฏิบตัิงาน  มีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีศักภาพ มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในเวทีโลกได ้และกิจกรรมนี้ยัง
สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี 1 ด้านคณุภาพผู้เรยีน  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเป็นสำคัญ กลยุทธ์
ที่ 1 มุ่งพัฒนาคณุภาพผู้เรียนสูม่าตรฐานสากล   เพื่อสนองต่อความต้องการของมาตรฐานการศึกษาชาติและเป็นไปตามหลักสตูร
ของสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ จึงไดจ้ัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนนาฏศิลป์  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการ 

 

2.วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 ส่งเสริม  สนบัสนุนใหผู้้เรยีนมคีวามรู้และทักษะด้านนาฎศลิป์ทีสู่งขึ้น 
2.2 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมสีุนทรียภาพทางศิลปะในความเป็นนาฏศลิปไ์ทย 
2.3 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิด้านนาฏศิลป์สูงขึ้น  
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3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ 
  ครูผู้สอนนาฏศิลป์ จำนวน 3 คน  และนักเรยีน จำนวน 2,800 คน 
  -  ด้านคุณภาพ   

1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะมีสื่อท่ีใช้ประกอบการสอน 
2. นักเรียนทีเ่รียนวิชาศลิปะทุกดา้นและทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
3.นักเรียนมีวสัดุอุปกรณ์ใช้สร้างสือ่การเรียนการสอนด้านนาฏศลิปอ์ย่างเพียงพอ 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนิน
กิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

ตุลาคม 
2564 

- นางรักษ์สุมล  โกศล 
นายอภิชิต      คล้ามทุ่ง 
นายจันทร์จรินทร์ เอี่ยมละออ 

2.ดำเนินการ 
( Do) 
 

ดำเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั
กิจกรรมจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อพัฒนาการ
สอนด้านนาฏศิลป์พืน้ฐานของทุกระดับชั้น 

ต.ค. 2564 - 
ก.ย. 2565 

27,800 นางรักษ์สุมล   โกศล 
นายอภิชิต      คล้ามทุ่ง 
นายจันทร์จรินทร์ เอี่ยมละออ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ทดสอบความรู้ความสามารถจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ต.ค. 2564 - 
ก.ย. 2565 

- นางรักษ์สุมล   โกศล 
นายอภิชิต      คล้ามทุ่ง 
นายจนัทร์จรินทร์ เอี่ยมละออ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินกิจกรรมและ
รายงานผล 

ก.ย. 2565 
 

- นางรักษ์สุมล  โกศล 
นายอภิชิต      คล้ามทุ่ง 
นายจันทร์จรินทร์ เอี่ยมละออ 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
         เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                  27,800     บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                     -        บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                                  -  บาท        
ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 สร้อยคอลูกปืน 500 เส้น 10 5,000 - - 
2 หัวเทวดา 1,800 หัว 3 5,400 - - 
3 หัวนางฟ้า 1,500 หัว 3 4,500 - - 
4 ผ้าสไบเหนือ 200 ผืน 10 2,000 - - 
5 เสื้อเทวดา 700 ตัว - - 3 2,100 
6 ผ้าซิ่นอีสาน 600 ผืน - - 8 4,800 
7 ผ้าสไบอีสาน 500 ผืน - - 8 4,000 

รวม 16,900 10,900 
รวมท้ังสิ้น 27,800 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนดนตรีสากล 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ 
                             ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายจิรายุส คงเนตร นายบัญชา กรรขำ และนายสงกรานต์ เขียวนา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
           ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อที ่2.  ความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                             ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
       ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทำงาน 
           ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 2 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
   ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

อ้างถึงมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 ท่ีมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ให้เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีมคีุณภาพซึ่งสอดรับ
กับมาตรฐานท่ี 1 ด้านคณุภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  
และกลยุทธ์ท่ี 1 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล และด้วยสภาพปัจจุบันวงดนตรสีากลและวงโยธวาทิต ของโรงเรียน
สรรพวิทยาคมได้มีการจัดซื้อและได้รับมอบเครื่องดนตรีจากหน่วยงานอ่ืนบ้าง แต่ทางงานดนตรีสากลของโรงเรียนยังขาดวสัดุ
อุปกรณ์ที่จะใช้ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี ท่ีเป็นมาตรฐาน และสามารถใช้งานได้อย่างปกติ เพียงพอกับความต้องการใช้งาน  จึงได้
จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพือ่สนองตอบมาตรฐานการเรียนระดับชาตทิี่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  เพราะอุปกรณ์ตา่ง ๆ จะช่วยเอื้อให้
ผู้เรยีนสามารถฝึกประสบการณไ์ดเ้ป็นอย่างดีและมีคณุภาพ 

 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1.  นักเรียนมีเครื่องดนตรไีว้ฝึกซ้อมตามความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดนตรมีากขึ้น 

           2.  เพื่อเพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพและพัฒนาผลสมัฤทธ์ิของวงดนตรีสากลและวงโยธวาทิตของโรงเรียน 
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3. เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

1. โรงเรียนมีวงดนตรสีากลและวงโยธวาทิต ท่ีสามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชนตลอดปีการศึกษา 
2. งานดนตรีสากลมีความพร้อมในให้บริการผู้เรยีน 

 -  ด้านคุณภาพ  
1. โรงเรียนมีวงดนตรสีากลและวงโยธวาทิต ท่ีสามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชนตลอดปีการศึกษา 

  2. บุคลากรและชุมชมมีเจตติทีด่ีต่องานดนตรี 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมคณะครูในกลุม่สาระฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. สำรวจวัสดุอุปกรณ ์

 ต.ค.64 - นายจิรายสุ  คงเนตร 
นายบัญชา กรรขำ 
นายสงกรานต์ เขียวนา 

2.ดำเนินการ 
( Do) 

1.เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
2. ดำเนินงานตามโครงการ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน
ดนตรสีากล 

 ต.ค.64- ก.ย.
65 
 

 

44,340 นายจิรายสุ  คงเนตร 
นายบัญชา กรรขำ 
นายสงกรานต์ เขียวนา 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

ต.ค.64 -ก.ย. 
65 

- นายจิรายสุ  คงเนตร 
นายบัญชา กรรขำ 
นายสงกรานต์ เขียวนา 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ต.ค.64 -ก.ย. 
65 

- นายจิรายสุ  คงเนตร 
นายบัญชา กรรขำ 
นายสงกรานต์ เขียวนา 

 

 
5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 

เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                  44,340 บาท 
เงินนอกงบประมาณ                                     -        บาท 
เงินเรียนฟรี     15   ปี                                  - บาท        

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 หนังกลองสแนร์ Evans Marching บน (สีดำ) 2,500 ผืน - - 4 10,000 
2 หนังกลองสแนร์ Evans Marching ล่าง 2,500 ผืน - - 4 10,000 
3 ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องสาย 1 ชุด 1 1,000 - - 
4 น้ำมันเฟรนช์ ฮอร์น (French Oil) 250 ขวด 6 1,500 - - 
5 Key Oil 250 ขวด 6 1,500 - - 
6 ฟุตสวิทช์ พีวี่ (Foot Switch Peavey) 1,200 อัน 1 1,200 - - 
7 สายสญัญาณต่อพ่วงแอม์ 1.5 เมตร (XLR) 200 เส้น 8 1,600 - - 
8 ซ่อมหมวกวงโยธวาทิต 150 ใบ 10 1,500 - - 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสนใจในการเข้าร่วมกจิกรรม
ดนตรมีากขึ้น 
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพของวงดนตรีสากลและวง
โยธวาทิตของโรงเรยีน คิดเป็นร้อยละ 90 

-สังเกต    
-สอบถาม   
 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
 1.  นักเรียนมีเครื่องดนตรไีว้ฝึกซ้อมตามความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดนตรมีากขึ้น 
      2.  เพื่อเพ่ิมศักยภาพ ประสทิธิภาพและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของวงดนตรีสากลและวงโยธวาทิตของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

9 หนังกลองชุด 10 น้ิว 500 ผืน 1 500 - - 
10 หนังกลองชุด 12 น้ิว 600 ผืน 1 600 - - 
11 หนังกลองชุด 14 น้ิว 700 ผืน 1 700 - - 
12 หนังกลองชุด 16 น้ิว 800 ผืน 1 800 - - 
13 สายไมค์ 4 Core 30 เมตร 80 เมตร 30 2,400 - - 
14 หัวสายสัญญาณตัวผู้ สดีำ 

(Cannon LIDGE YM002X) 
40 ตัว 8 320 - - 

15 หัวสายสัญญาณตัวเมีย สีดำ 
(J.Cannon LIDGE 001B)  

40 ตัว 8 320 - - 

16 ไมค์เครื่องดนตรี (TAKSTAR Dms-DH8P) 6,000 ชุด 1 6,000 - - 
17 ไมค์ตู้กตีาร์ Condencer (Superlux PRA-

638) 
2,200 ตัว 2 4,400 - - 

รวม 24,340 20,000 
รวมทั้งสิ้น 44,340 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางรักษ์สุมล โกศล,นายสมาน โตสิงห์ และนายธิติกร   ปิยนุสรณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  2564 - กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
           ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อที ่2.  ความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                             ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
       ข้อที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาหลักสูตรสถานศึกษา 
       ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทำงาน 
           ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

     ข้อที่ 1.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      ข้อที่ 2.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     ข้อที่ 3.  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     ข้อที่ 4.  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     
1.หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
            จากพระราชบัญญัติการศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาแกนกลางปี  2551 และมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจา รณญาณ  มีการ
สร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม มีการใช้เทคโนโลยี มีความรู้ทักษะพื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ทั้งนี้ 
ยังมุ่งให้มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะการปฏิบัติงาน  มีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย  เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู ้  โดยจัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนด้านศิลปะสาขาทัศนศิลป์ขึ้น  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดรับกับกลยุทธ์และมาตรฐาน
การศึกษาชาติ ที่สำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการ 
 

2.วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 ส่งเสริม  สนบัสนุนใหผู้้เรยีนมคีวามรู้และทักษะด้านศิลปะที่สูงขึ้น 
 2.2 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมสีุนทรียภาพทางศิลปะ 
 2.3 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
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3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ    

1. นักเรียนท่ีเรียนวิชาศลิปะ จำนวน 2,800 คน มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ฝกึทักษะในการเรียน  
2. ครูในกลุ่มสาระศลิปะมีวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบการเรยีนการสอน 

     -  ด้านคุณภาพ   
1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะมีสื่อท่ีใช้ประกอบการสอนส่งให้การเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนที่เรียนวิชาศลิปะทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

 

4.วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนิน
กิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

ตุลาคม 
2564 

- นางรักษ์สุมล โกศล 
นายสมาน โตสิงห ์
นายธิติกร  ปิยนสุรณ ์

2.ดำเนินการ 
( Do) 
 

ดำเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั
กิจกรรมจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตสื่อ 
สื่อการสอนด้านทัศนศิลป์  
- เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
พื้นฐานทัศนศิลป์ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ต.ค. 2564 - 
ก.ย. 2565 

18,700 นางรักษ์สุมล โกศล 
นายสมาน โตสิงห ์
นายธิติกร  ปิยนสุรณ ์

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ทดสอบความรู้ความสามารถจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ต.ค. 2564 - 
ก.ย. 2565 

- นางรักษ์สุมล โกศล 
นายสมาน โตสิงห ์
นายธิติกร  ปิยนสุรณ ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินกิจกรรมและ
รายงานผล 

ก.ย. 2565 
 

- นางรักษ์สุมล โกศล 
นายสมาน โตสิงห ์
นายธิติกร  ปิยนสุรณ ์

 
 

5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
         เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                  18,700 บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                     -        บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                                  -  บาท        

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ชุดหุ่นปูนปลาสเตอร์เรขาคณิต  300 อัน 14 4200 - - 
2 สีบาติกแบบย้อมเย็น ชุด 12 ส ี 960 ชุด 2 1920 - - 
3 น้ำยากัดกระจกขนาด 200 มล. 125 ขวด - - 12 1,500 
4 ดินน้ำมันก้อนใหญ่ 500  กรัม 40 ก้อน - - 24 960 
5 สติ๊กเกอรส์ีขาว 40 แผ่น - - 24 960 
6 ผ้าป่านมสัลินสีขาว 100 เมตร 27 2,700 - - 
7 ดินญี่ปุ่น 95 ชุด 10 950 - - 
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โครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรม  นักเรียน ครู และบุคลากรยอดนักอ่าน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี ,นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 2564  -  30 ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
           ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

    ข้อที่ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ  
          คิดเห็นและแก้ปัญหา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ตามนโยบายการจัดการศกึษาของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้าสูยุ่คของการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาของ ประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่
มี ความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความ พร้อมท้ังกาย ใจ 
สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อด ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดีมีหลักคิดที่ถูกต้อง มี ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร มี
นิสัยรัก การเรียนรู ้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู ่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั ้นสูง เป็น 
นวัตกรรม นักคิด ผู ้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ดังนั ้น  การอ่านคือเส้นทางสู่
ความสำเร็จ การอ่านเป็นนิสัยสำคัญในวิถีชีวิตก่อให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญตลอดชีวิต การใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็น
พื้นฐานของการปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน  ปัจจัยสำคัญของการเรียนรู้ คือการอ่านคนที่อ่านมาก
เรียนรู้มากก็ปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยได้ตลอดเวลา 

การอ่านจัดเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย    การอ่านทำให้เกิดการ
พัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตโดยพัฒนา
ไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง  2 ประการ คือ ประการแรกสำคัญต่อชีวิตประจำวัน 
กล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อนามาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ประการที่สองมีความสำคัญต่อการเรียน เพราะ
การอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอน และมีความ สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย การสร้างนิสัยรักการ
อ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการอ่านเป็นทักษะที่  จำเป็นสำหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น การ
อ่านเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา 
ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต 
การอ่านจึงมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย  การอ่าน
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หนังสือท่ีดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ  นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือท่ีดี  และตรงกับความสนใจ  การขาด
แรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานท่ี  ดังนั้น  การอ่านหนังสือ
จนเกิดเป็นนิสัย จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ปี  
“2549 เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
ใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและทำให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคมเห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ จึงได้
จัดกิจกรรมนักเรียน ครู และบุคลากรยอดนักอ่าน บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
และบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีนิสัยรักการอ่าน 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อพัฒนานักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรยีนสรรพวิทยาคม เปน็บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสยัรักการอ่าน รักการ
ค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
  2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
  2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรยีนสรรพวิทยาคมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรยีนสรรพวิทยาคม รู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีดีมีประโยชน์ 
 อย่างหลากหลาย นำไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่าน ตามความคิดของนักเรยีน 

2.5 เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุดและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านรู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล 
  3.1.2 นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร้อยละ 80 รู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีนสิัยใฝรู่้ ใฝ่เรียน รักการอ่านและสามารถใช้ห้องสมดุเป็นแหล่งเรียนรู้ และใช้สื่อต่างๆ รอบตวั เพื่อ
พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ไดด้้วยตนเอง 
 

4. วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระการเรยีนรู้

ต.ค. 2564 
 
 
 

- 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
3.นักเรียนยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่านฯ 
4.นักเรียนชุมนุมห้องสมุด 
5.ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

ภาษาไทย คณุครูกลุ่มงานห้องสมดุ นักเรียนยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน/นักเรียนชุมนุม
ห้องสมุด  
3.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณา
และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  

2.ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน คร ูและบุคลากร
ยอดนักอ่าน (เก็บสถิติการยืม-คืนหนังสือ,สรุปสถิติ
นักเรียน ครู และบุคลากรยอดนักอ่านประจำปี) 
ร้อยละ 5 ของครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ 10 ของนักเรียน 

พ.ค. 2564  - 
ก.ย. 2565 

 

10,000  

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม ก.ย. 2565 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ก.ย. 2565 - 

  

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………10,000…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ………………-……………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. กระดาษปกมุกหอม (สำหรับนักเรยีน) 119 รีม - - 8 952 
2. หมึกปริ๊นเตอร์ EPSON L360 (4 สี )                         250 ขวด - - 4 1,000 
3. ถุงผ้า กิจกรรม “นักเรียน ครู และบุคลากรยอด

นักอ่าน” 
50 ใบ - - 160 8,000 

4. ลวดตดิป้ายกิจกรรม 16 ม้วน - - 3 48 
รวม - 10,000 

รวมทั้งสิ้น 10,000 
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โครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรม  สัปดาห์ห้องสมุด 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี ,นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 2564  -  30 ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
           ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

            ข้อที่ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

        ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
           ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่านทำให้เกิดการพัฒนา
ด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสูส่ิง่
ที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง 2 ประการ  คือ ประการแรกสำคัญต่อชีวิตประจาวัน กล่าวคือ 
การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อนามาใช้ ในการดำรงชีวิตประจำวัน ประการที่สองมีความสำคัญต่อการเรียน เพราะการอ่าน
เป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอน และมีความ สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่
เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการอ่านเป็นทักษะที่ จำเป็นสำหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น การอ่านเป็น
พื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วย ในการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีท่ีสุดของชีวิต การอ่าน
จึงมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย  การอ่านหนังสือที่
ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ  นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี และตรงกับความสนใจ การขาดแรงจูงใจ
และแรงกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่ ดังนั้น การอ่านหนังสือจนเกิดเป็น
นิสัย จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ปี “2549 เป็นปีแห่ง
การปฏิรูปการเรียนการสอน”เพื ่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน
การปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู ่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ ้นและทำให้การดำเนินการตามเจ ตนารมณ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน 
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  โรงเรียนสรรพวิทยาคมเห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ จึงได้
จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นและมีครูเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ทุกคน 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนสิัยรักการอ่าน รกัการค้นคว้า เกิดการใฝรู่้ และนำไปสู่การปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 
  2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
  2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเลอืกอ่านหนังสือท่ีดีมีประโยชน์อย่างหลากหลาย นำไปพัฒนาทักษะการ 
 เขียนบันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่าน ตามความคดิของนักเรียน 

2.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุดและ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรกัการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตผุล 
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีนสิัยใฝรู่้ใฝ่เรียน รักการอ่านและสามารถใช้ห้องสมดุ แหลง่เรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว เพื่อพัฒนา
ทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

4. วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน)  

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและ
วางโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
คุณครูกลุ่มงานห้องสมุด นักเรียนยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน/นักเรียนชุมนุมหอ้งสมุด  
3.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณา
และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  

ต.ค. 2564 
 
 
 

- 

1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา  บุญ
มา 
3.นักเรียนยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่านฯ 
4.นักเรียนชุมนุมห้องสมุด 
5.ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด   
1. การประกวดแต่งคำขวัญห้องสมุด  
2. ตอบคำถามวัดความรอบรูเ้กี่ยวกับการอ่าน และ
ห้องสมุด ด้วยระบบออนไลน ์
3. การประกวดแผ่นพับห้องสมดุ  
4. การประกวดเขียนเรียงความ หวัข้อ “การอ่าน
ของเด็กไทยในยุค IT 4.0 ในสถานการณโ์ควิด-19”  
5. การประกวดหนังสือเลม่เล็ก หวัข้อ “ห้องสมุด
ของฉัน”  
6.แข่งขันตอบคำถามจากการอ่านสารานุกรมไทยฯ 
7.แข่งขันประดิษฐ์ท่ีคั่นหนังสือ 
การแข่งขัน 7 รายการ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 รองชนะเลิศ อันดับ 2 (ระดับ ม.ต้น และ 
ม. ปลาย)  

ส.ค. 2565 
 

8,000  

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม ก.ย. 2565 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ก.ย. 2565 - 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………8,000…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ………………-……………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

 

 
 
 
 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. กระดาษปกมุกหอม 119 รีม - - 5 595 
2. หมึกปริ๊นเตอร์ EPSON L360 (4 สี )                         250 ขวด - - 4 1,000 
3. ถุงผ้า กิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุด” 50 ใบ - - 128 6,400 

รวมทั้งสิ้น 7,995 
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โครงการ  การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรม  วางทุกงาน  อ่านทุกคน 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                  ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายณรงค์  คงมี , นางจรวยพร  คงมี , นางสาวฐานิตา  อ่ิมวิมล 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนพฤษภาคม – เดือนมีนาคม  2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ข้อที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ตามนโยบายการจัดการศึกษาของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสูยุ่คของการ
เปลี่ยนแปลงการจดัการศึกษาของ ประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง
กลุ่มผูเ้รียนทีม่ี ความต้องการจำเปน็พิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความ 
พร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มสีุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผดิชอบต่อสังคมและผู้อื่น มธัยัสถ์ อด ออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีด่ีมีหลักคิดที่ถูกต้อง มี ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะสื่อสาร มีนิสัยรัก การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการคดิขั้น
สูง เป็น นวัตกรรม นกัคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมสีัมมาชีพตามความถนดัของตนเอง ดังนั้น  การอ่านคือเส้นทางสู่
ความสำเร็จ การอ่านเป็นนิสยัสำคญัในวิถีชีวิตก่อให้เกิดการใฝรู่้ใฝ่เรยีนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นท่ีสำคญัตลอดชีวิต การใฝ่รู้ใฝเ่รียนเป็น
พื้นฐานของการปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอยู่ในปัจจบุัน  ปัจจัยสำคญัของการเรยีนรู้คอืการอ่านคนท่ีอ่านมาก
เรียนรูม้ากก็ปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยไดต้ลอดเวลา 

การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานทีส่ำคญัของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย    การอ่านทำให้เกิดการ
พัฒนาด้านสติปญัญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตโดยพัฒนา
ไปสูส่ิ่งที่ดีท่ีสุดของชีวิต การอ่านจงึมีความสำคญัต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง  2 ประการ คือ ประการแรกสำคัญต่อชีวิตประจำวัน 
กล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อนามาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ประการที่สองมีความสำคัญต่อการเรียน เพราะ
การอ่านเป็นหัวใจของการจัดกจิกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอน และมีความ สำคญัยิ่งต่อความสำเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หากเริม่ตน้ดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดดี้วย การสร้างนิสัยรักการ
อ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการอ่านเป็นทักษะที่  จำเป็นสำหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น การ
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อ่านเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญของการเรยีนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านทำให้เกดิการพัฒนาด้านสติปญัญา 
ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลีย่นแปลงการดาเนินชีวิตพฒันาไปสูส่ิ่งที่ดีท่ีสุดของชีวิต 
การอ่านจึงมีความสำคญัต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมทีไ่ม่แพร่หลาย  การอ่าน
หนังสือท่ีดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ  นับตัง้แต่การขาดแคลนหนังสือท่ีดี  และตรงกับความสนใจ  การขาด
แรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความสำคญัของการอ่าน ตลอดจนนสิัยรักการอ่านท้ังในและนอกสถานท่ี  ดังนั้น  การอ่านหนังสือ
จนเกิดเป็นนิสัย จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ปี  
“2549 เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
ใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมส่งเสรมินิสยัรักการอ่าน   เป็นส่วนสำคัญทีจ่ะช่วย
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกดิผลเป็นรปูธรรมเร็วขึ้นและทำให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินงานโครงการส่งเสรมินิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคมเห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคญัในการปลูกฝังนสิัยรักการอ่านและการเรยีนรู้ จึงได้
จัดกิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน บรรจุไว้ในแผนปฏิบตัิการประจำปี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนสิัยรักการอ่าน
ให้กับนักเรียนทุกระดับช้ันและมีครูเข้าร่วมกจิกรรมของโครงการทุกคน 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนสิยัรักการอ่านของนักเรยีนและคุณครูให้ยั่งยืน 

 2.2  เพื่อศึกษาสภาพนิสัยรักการอ่านของนักเรียนและครูภายในโรงเรียน 
 2.3  เพื่อจัดกิจกรรมรักการอ่านทีม่ีความหลากหลายและสามารถบรูณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ี
 2.4  เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสรมิให้นักเรียนที่ขาดทักษะการอ่านได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รักการอ่านให้เกดิการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จำนวน  2,900  คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคนมีนิสัยรักการอา่น ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในการ
แสวงหาความรูไ้ดด้้วยตนเอง 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและวางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4 ติดต่อสอบถามราคาพสัดุ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 
คณะครูกลุม่สาระฯ 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาและกำหนด
แนวทางการดำเนินงาน   
 

ต.ค. 2564 - นางจรวยพร  คงม ี
นางสาวฐานิตา  
อิ่มวิมล 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา   
 - จัดกิจกรรม วางทุกงาน  อ่านทุกคน ณ  บริเวณหน้าเสาธง 
เพื่อให้นักเรียน คณะครคูรูและบุคลากรทางการศึกษาร่วม
กิจกรรม 100 เปอร์เซ็นต์  โดยจดักิจกรรมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
- นำถุงผ้า จำนวน 150 ใบ เพ่ือเป็นของรางวัลให้กับนักเรียน  
ครูและบุคลากรการศึกษา โดยแบง่รางวัลดังนี้ 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 จำนวน 140 รางวัลคณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 รางวัล   

พ.ย.2564 
-  

ส.ค.2565 

9,797 นางจรวยพร  คงม ี
นางสาวฐานิตา  
อิ่มวิมล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม ก.ย. 2565 - นางจรวยพร  คงมี
นางสาวฐานิตา  
อิ่มวิมล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ก.ย. 2565 - นางจรวยพร  คงม ี
นางสาวฐานิตา  
อิ่มวิมล 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………..…9,797…...…… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 กระดาษเกยีรตบิัตร (ปกการ์ดขาว) 99 แพค 3 297 - - 
2 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 

3 หมึกพิมพ์ EPSON L360  ( 4 สี: ชดุ) 250 ขวด 4 1,000 - - 
4. ถุงกิจกรรมผา้วางทุกงานอ่านทุกคน 50 ใบ 150 7,500 - - 

รวม 9,797 - แผ่น 
รวมทั้งสิ้น 9,797 300 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง  
2. นักเรียนร้อยละ 90 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความ
พึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

นักเรียนทำแบบทดสอบ 
นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจ 
สำรวจนักเรียน 
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 
แบบสำรวจรักการอ่าน 
แบบบันทึกการสังเกต 
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โครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรม  ส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน การจับใจความและการสื่อความ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                              ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกาญจนา  สมุทร์นาวี,นางจรวยพร  คงมี 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนพฤษภาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
ข้อที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

        ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสำคญัต่อการเรียนรู้  ด้วยเหตนุี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  
มาตรา  24  จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเท่านั้น  หากยังต้อง
ให้ผู้เรียนรักการอ่าน  เพื่อให้เกดิการใฝ่รู้อยา่งต่อเนื่องอีกด้วย 
 การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ทีค่รอบคลมุกิจกรรมหลายด้าน เช่น  การรับรู้  การตระหนัก  การพัฒนา  การ
สนองตอบ  และการใช้จินตนาการ  เป็นต้น  การอ่านจึงสมัพันธ์กับการทำงานของสมอง  การตอบสนองทางร่างกาย  และอารมณ์  
ซึ่งจะส่งผลไปถงึการเปลีย่นแปลงทัศนคติ   บุคลิกภาพตลอดจนการประพฤติปฏิบัติของผู้อ่านเอง  ด้วยคุณค่าดังกล่าว  โรงเรียนจึง
มุ่งจัดโครงการ  “รักการอ่าน” ข้ึน  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้  และการดำรงชีวิต  
ของนักเรียนท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนสิยัรักการอ่าน การจับใจความสำคญัและการเขียนของนักเรยีนและคณุครูให้ยั่งยืน 

 2.2  เพื่อศึกษาสภาพนิสัยรักการอ่านของนักเรียนและครูภายในโรงเรียน 
 2.3  เพื่อจัดกิจกรรมรักการอ่านทีม่ีความหลากหลายและสามารถบรูณาการเข้ากับกลุ่ม สาระการเรยีนรู้ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 2.4  เพือ่เปิดโอกาสและส่งเสรมิให้นักเรียนที่ขาดทักษะการอ่านได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รักการอ่าน ให้เกิดการพัฒนาอย่าง 
                  ต่อเนื่อง 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ   

นักเรียนจำนวน 2,800 คน ได้บันทึกการอ่าน 
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 -  ด้านคุณภาพ  
นักเรียนในโรงเรียนสรรพวิทยาคมรู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้  จากการอ่านหนังสือด้วยตนเองเสมอ 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาและ
กำหนดแนวทางการดำเนินงาน   

พ.ค.2565 - นางสาวกาญจนา   
สมุทร์นาว ี
นางจรวยพร  คงม ี

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ออกแบบสมุดบันทึกการอ่าน 
2. จัดจ้างทำสมุดบันทึกการอ่าน จำนวน 3,000 เล่ม 
3. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นแจกบันทึกรักการอ่านให้กับ
นักเรียนทุกระดับช้ันในภาคเรียนที่ 1 
4. นักเรียนอ่านหนังสือแล้วบนัทึกข้อมูลในบันทึกการอ่าน
ตลอดปีการศึกษาและนำมาจัดนิทรรศการไว้ท่ีศูนย์
ภาษาไทย โดยการคัดเลือกผลงานการเขียนท่ีดีนำเสนอ 
5. นักเรียนส่งบันทึกรักการอ่านใหค้รูประจำวิชาตรวจและ
ประเมินผลการอ่าน เขียน จากสมดุบันทึกรักการอ่าน  

พ.ค.- ก.ย. 
2565 

39,000 นางสาวกาญจนา   
สมุทร์นาว ี
นางจรวยพร  คงม ี

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม ก.ย. 2565 - นางสาวกาญจนา   
สมุทร์นาว ี
นางจรวยพร  คงม ี

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ก.ย. 2565 - นางสาวกาญจนา   
สมุทร์นาว ี
นางจรวยพร  คงม ี

 
 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………39,000………       บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล   
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 1.1 กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนและนักเรียนสู่

มาตรฐานสากล 
100,000 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 1.2 กิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ 
(English Camp) 

15,000 ม.1.1(2,6),1.2(1,3) 
ม.3(3.1) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 1.3 กิจกรรมละครประวัติศาสตร์และนิทานคุณธรรม 12,750 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ 

 1.4 กิจกรรมค่ายส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านทัศนศิลป ์

29,972 ม.3(3.1,3.5) กลุ่มสาระฯศิลปะ 

 1.5 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในงานวนั 
Merry Christmas & Happy New Year 2022 

35,000 ม.3(3.1,3.5) กลุ่มสาระฯ 
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

 1.6 กิจกรรมการแข่งขันส่งเสริมทักษะความเปน็เลิศ
วิชาการภาษาเมียนมาระหว่างโรงเรียน 

11,900 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) 
ม.3(3.1,3.4) 

กลุ่มสาระฯ 
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

2 โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 2.1 กิจกรรมพิธีรับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร ม.ต้น  

ม.ปลาย 
21,689 ม.1.2(1,2,3,4) ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 2.2 กิจกรรมจัดหาหนังสือเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอน 

100,000 ม.1.1(1,2,4,5) 
1.2(1) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 
- งานห้องสมุด 

 2.3 กิจกรรมจัดหาหนังสือพิมพ์และวารสาร 40,000 ม.1.1(1,2,4,5), 
1.2(1) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 
- งานห้องสมุด 

 2.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการคณะสีเขียว
และสีฟา้ 

10,000 ม.1.1(2,6), 
1.2 (1,3,4) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 
 

 2.5 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการคณะสชีมพู
และสีนำ้เงิน 

10,000 ม.1.1(2,6), 
1.2 (1,3,4) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 
 

 2.6 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการคณะสีแสด
และสีแดง 

10,000 ม.1.1(2,6), 
1.2 (1,3,4) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 
 

 2.7 กิจกรรมอบรมพัฒนาและสง่เสริมทักษะทางภาษาไทย 19,545 ม.1.1(1,2), 
ม.3(3.1) 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

 2.8 กิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ 43,887 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตรฯ์ 

 2.9 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน Coding ด้วย 
ROBOT 

30,000 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) 
1.2(1,3,4) 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตรฯ์ 
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กลยุทธ์ที่ 1(ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล   
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

  2.10 กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
ปีการศึกษา 2565 

42,905 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) 
1.2(1,2,3,4) 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตรฯ์ 

 2.11 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 

28,000 ม.1.1(2,3,4,5,6) 
1.2(1,2,3) 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตรฯ์ 

 2.12 กิจกรรมการแสดงผลงานความสามารถของผู้เรียน 
(โครงงานคณิตศาสตร์) 

24,500 ม.1.1(1,2,3,4) 
ม.3(3.1,3.5) 

กลุ่มสาระฯ คณติศาสตร ์

 2.13 กิจกรรม Unbox เปิดกล่องความรู้คณิตศาสตร ์ 14,088 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) 
1.2(1,2,3,4) 

กลุ่มสาระฯ คณติศาสตร ์

 2.14 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาชีพคหกรรม 

38,010 ม.1.1(5,6), 
1.2(1,2,3), 
ม.3(3.1) 

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 

 2.15 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาช่าง 

32,220 ม.1.1(5,6),1.2(2) 
ม.3(3.1,3.5) 

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 

 2.16 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชางานประดิษฐ ์

5,150 ม.1.1(5,6),1.2(2) 
ม.3(3.1,3.5) 

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 

 2.17 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาเกษตร 

9,040 ม.1.1(5,6),1.2(2) 
ม.3(3.1,3.5) 

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 

 2.18 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาการแกะสลักผักผลไม ้

10,000 ม.1.1(5,6),1.2(2) 
ม.3(3.1,3.5) 

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 

 2.19 กิจกรรมการแสดงผลงานและความสามารถของ
นักเรียน (Open House) 

9,998 ม.3(3.1,3.4) กลุ่มสาระฯศิลปะ 

 2.20 กิจกรรมศิลปะปริทรรศ 17,500 ม.1.1(2), 
ม.3(3.1,3.5) 

กลุ่มสาระฯศิลปะ 

 2.21 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 30,000 ม.1.1(1,5,6), 
1.2(3,4) 
ม.3(3.1,3.4,3.5) 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

 2.22 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยนานาชาต ิ 5,323 ม.3(3.1,3.2,3.3, 
3.4,3.5) 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

 2.23 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 10,825 ม.1.2(1,3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

 2.24 กิจกรรมเพชรน้ำหนึ่ง แห่งซีกตะวันตก 20,000 ม.1.2(1,2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรีย 
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กลยุทธ์ที่ 1(ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล   
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนอง

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
 3.1 กิจกรรมรู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ 13,600 ม.1.1(2,4,6), 

1.2(1) 
ม.3(3.1,3.2) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

 3.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ 4 

6,560 ม.1.1(2) 
1.2(1,2,3,4) 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

 3.3 กิจกรรมพัฒนางานลูกเสือ 11,220 ม.1.2(1,2,3,4) 
ม.3(3.1) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานลูกเสือ-เนตรนาร ี

 3.4 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2,500 ม.1.2(1,2,3,4) 
ม.3(3.1) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานลูกเสือ-เนตรนาร ี

 3.5 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 3,850 ม.1.2(1,2,3,4) 
ม.3(3.1) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานลูกเสือ-เนตรนาร ี

 3.6 กิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามวันคล้ายวนั
สถาปนายุวกาชาดไทย 

2,600 ม.1.2(1,2,3,4) 
ม.3(3.1) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานยุวกาชาด 

 3.7 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด 4,996 ม.1.2(1,2,3,4) 
ม.3(3.1) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานยุวกาชาด 

 3.8 กิจกรรมพิธีถวายสัตยาธษิฐาน ไหว้ครู การฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร 

7,900 ม.3(3.1,3.2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานนักศึกษาวิชาทหาร 

 รวม 840,528   
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ส่งเสริมโรงเรียนและนักเรียนสู่มาตรฐานสากล 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
 

แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

ผู้รับผิดชอบ    นางจริยา  บุญนายืน และ นางสาวกชวรรณ  ไวว่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 2564 –  ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่  1   คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1   มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   ข้อที่ 2   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
     ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   ข้อที่ 3   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ข้อที่ 4   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ข้อที่ 5   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 6   มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
 จากยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ข้อท่ี 4.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือ
เป็นเลิศทางวิชาการระดบันานาชาติ โดยเน้นการเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มคีวามเชี่ยวชาญและมีความ
โดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ ในการให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับ 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรยีน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภมูิภาค และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 กำหนดให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุ่งเนน้ การจัดการศึกษาทั้งด้านความรูค้วามคิด ความสามารถ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อ สังคมโดยยดึผู้เรยีนเป็นสำคัญ ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองไดต้ามธรรมชาติและเต็มตาม ศักยภาพซึ่งสอดคล้องกับการจดัการศึกษาในยุคปัจจุบันสถานศึกษาต้องการให้มีคณุภาพ และ
สามารถพัฒนา ผู้เรยีนเพื่อยกระดบัคุณภาพ สถานศึกษาสูม่าตรฐาน ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาคุณ ลักษณะของ ผู้เรียน คือ เก่ง ด ีมี
สุข ได้นั้น สถานศึกษาจำเป็นต้องจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติครผููส้อนได้นำทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ กิจกรรม และประสบการณ์ต่างๆจดัให้ผูเ้รียนอยา่งเต็ม ความสามารถ และโรงเรียนได้ส่งเสรมิให้นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในทุกระดับ ทุกหน่วยงานท่ีจัด แข่งขัน เพื่อส่งเสริมคณุภาพของผู้เรียนใหไ้ปสูค่วามเป็นเลศิทางวิชาการได้อย่างมี
คุณภาพ เต็มศักยภาพของผู้เรยีน โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนอย่าง
ต่อเนื่องในทุกระดับอีกท้ังด้านการบริหารจดัการ  โรงเรียนไดด้ำเนินการกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมจัดการศึกษาได้ประสบ
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ผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ  พัฒนาองค์กร  บุคลากร ผู้ปกครองเกิดความภาคภมูิใจในสถานศึกษาที่ทรงเกียรติ จึงได้จัดทำโครงการ  
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหม้ีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
       2. เพื่อให้นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา 

 
3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

 - นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564  จำนวน 2,783  คน 
 - ผลงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 -2565   

 -  ด้านคุณภาพ  
1. โรงเรียนได้รบัการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจดัการศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 
2. นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนเตรียมการ  ภายในกลุ่มงานท่ี
เกี่ยวข้อง   
2. เขียน /นำเสนอโครงการ 

ต.ค. 2564 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรยีนและครูที่เข้าร่วมการ
แข่งขันในแต่ละรายการ 
4. จัดเตรยีมรถ ที่พักและค่าเบีย้เลี้ยงในการเดินทาง 

พ.ย. 2564 
พ.ย. 2564 
ธ.ค. 2564 
ม.ค. 2565 

100,000 ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ผลการแข่งขันแตล่ะ
รายการ 

ม.ค. 2565 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นใน
ลำดับต่อไป 

ก.พ. 2565 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 
 

 

5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) .........100,000.............. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ………………-…………….. บาท 
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aโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ค่ายเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวแสงเดือน  กองยอด 
ระยะเวลาดำเนินการ   วัน Open House ประจำปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อ 2   ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
    คิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ข้อ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข: ความรู้, คุณธรรม) 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพั ฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมี
คุณภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลลัพธ์ที ่พึงประสงค์ของการศึกษาในมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 กล่าวถึง
คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้
ในเวทีโลก ดังนั้น โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้มีกำหนดการเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) เป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนที่สนใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมสนับสนุนอ่ืน ๆ ของโรงเรียน
ที่ได้จัดมาตลอดปีการศึกษา 2564 ในการนี้ฝ่ายบริหารวิชาการ โดยโปรแกรมพหุภาษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จะได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันเปิดรั้ว
โรงเรียนดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตอำเภอแม่สอด และ
อำเภอใกล้เคียง ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยตรงกับครูชาวต่างประเทศซึ่งเป็น
เจ้าของภาษา ฝกึภาษาในสถานการณ์จริง การทำกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา และกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และ
เป็นการส่งเสริมการรับนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ไปพร้อมกัน  
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ: ความมีเหตุผล) 
2.1  เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครอบคลมุทั้งสี่ด้าน กลา่วคือฟัง-พูด-อ่าน-เขียนและ

สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
2.2  เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนที่เข้ารว่มกิจกรรมสนใจเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรยีนโปรแกรมพหภุาษา (MP)  และ

ห้องเรียน MEP ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ในปีการศึกษา 2565  
2.3  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ ให้กับนักเรยีนกลุ่มเปา้หมายในการเลือกตัดสนิใจเข้าเรียนต่อตาม

ความถนัดของตนเอง  
 

3.  เป้าหมาย 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

3.1.2  นักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในเขตอำเภอแมส่อด  เข้าร่วมกิจกรรรมค่าย 
จำนวน 100 คน 

3.1.2  นักเรียนท่ีผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมคา่ย มีความสนใจในโปรแกรมพหุภาษา (MP)  และ MEP รอ้ยละ 40 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

3.2.1  นักเรียนในโครงการมีทักษะภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารได้ และมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาเป็นอย่างด ี

3.2.2  นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการดำเนินงานของห้องเรียนพิเศษประเภทต่าง ๆ และสามารถใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการเรียนต่อได้ในอนาคต 

 

4.  วิธีการดำเนินการ (หลักการ: ภูมิคุ้นกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัต ิ
2.  ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
     -  ผู้ประสานงานโครงการ 
     -  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
     -  ครูชาวต่างชาติผู้สอนในโครงการ 
     -  เจ้าหน้าท่ีโครงการ 

ตุลาคม 2564 - นางสาวแสงเดือน  
กองยอด 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1.  ประสานงานโรงเรียนที่จะเข้ารว่มกิจกรรม  
ส่งหนังสือเชิญพร้อมแบบตอบรับ 
2. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ในการจัดการค่าย
ภาษาอังกฤษ 
3. ดำเนินการจดัการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับ
นักเรียนช้ัน ป.6 และม.3 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 
วัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
            - Introducing yourself 
 - Ice-breaking 
 - Activity Bases 
            - ห้องเรียนพิเศษทุกโครงการ 

วัน 
Open House 

 

15,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
โปรแกรม MP 
โปรแกรม MEP  
ห้องเรียน SMAT 
ห้องเรียน ISM 
ห้องเรียนอาชีพ 
ห้องเรียนเมยีนมา 
ห้องเรียนจีน 



225 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

 1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

วัน Open 
House 

- นางสาวแสงเดือน  
กองยอด 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ภายใน 7 วัน 
หลังจัด
กิจกรรม 

- นางสาวแสงเดือน  
กองยอด 

 
5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   …………………15,000……………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน)  …………………...........….….…….... บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี    ……………………………………….… บาท 
 

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารสำหรับนักเรียนและครู 45 มื้อ 100 4,500 - - 
2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 50 มื้อ 100 5,000 - - 
3 ป้ายไวนิล 500 ผืน 1 500 - - 
4 กระดาษมุกปกหอม A4 180g 50 แผ่น 115 ห่อ 2 230 - - 
5 แฟ้มซองพลาสติก 1 กระดุม A4 15 เล่ม   100 1,500 - - 
6 ลูกโป่งยาง 12 น้ิว 50 ช้ิน 105 ถุง 4 420 - - 
7 ฟิวเจอร์บอร์ดโครงงานฉลลุาย 85 อัน    10 850 - - 
8 แฟ้มโชว์เอกสาร 180 อัน 1 180 - - 
9 สีไม้ 24 ส ี 155 กล่อง 4 620 - - 
10 หมึกเครื่องพิมพ์ Canon 4 ส ี 1,200 ชุด 1 1,200 - - 
 รวม 15,000 - 
 รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันถ้วน) 15,000 

 
 

6.  วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

1.  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษมีความสนใจเข้าศึกษาต่อ
ในโปรแกรมพหภุาษา และ MEP ร้อยละ 40 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษร้อยละ 100  
ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  
3.  นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อโครงการห้องเรียนพิเศษ และต้องการพัฒนา
ตนเองด้านการเรียนด้านภาษาเพิม่มากข้ึนร้อยละ 80 
4. นักเรียนร้อยละ 100 มีความเขา้ใจต่อการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนพิเศษทุกประเภท 

สังเกต 
แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 
 

แบบสังเกต แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม           ละครประวัติศาสตร์และนิทานคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่1พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก   
ผู้รับผิดชอบ    นายภิภพ สุทำแปง และนายธาราวุฒิ สุวรรณใจ 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 1 กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อที่  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1 ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 

                           ของแต่ละดับชั้น 
      ข้อที่ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                              ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
      ข้อที่ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทำงาน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ ซึ่งการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการมีความจำเป็นต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็น
อย่างมาก เพราะจะช่วยสนับสนุนครู และนักเรียนผลิตผลงานทางด้านการเรียนการสอนเป็นผลดีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ทำ
ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษามากขึ้น เช่นการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการซึ่ง
นำไปสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานต่อชุมชนและสังคม เตรียมความพร้อมของนักเรียนในการมีทักษะทางวิชาการของ
หน่วยงานการศึกษา และองค์กรต่างๆ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษานอกห้องเรียนซึ่งต้องใช้องค์ความ รู้ และ
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา และเกิดความเชื่อมั่นในตนเองต่อการก้าวสู่โลกภายนอก เกิดวุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม มีความ
เพียรพยายาม เสียสละ อดทน รอบคอบ ทำงานจนสำเร็จอย่างมีความสุข  

 

 2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1. เพื่อให้ครูและนักเรียนมีการจดัแสดงผลงานทางวิชาการเผยแพร่ความรู้ต่อชุมชน และสังคม 
 2.2. เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 2.3. เพื่อสร้างความสามัคคี อดทน เสียสละ และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1. ด้านปริมาณ  
   3.1.1. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 200 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3.2. ด้านคุณภาพ  
   3.1.2. ครูและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ทั้งระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ เกิดความภาคภูมิใจท่ีได้เผยแพร่ผลงานเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น ต่อชุมชน และสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

-จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 

ตุลาคม 2564 - - นายเอกชัย พันธุลี 
-คณะครูกลุ่มฯสังคมศึกษาฯ 
- หัวหน้าระดับช้ัน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

1.คณะกรรมการดำเนินงานร่วมกนัฝึกซ้อมนักเรียนใน
รายการแข่งขันการแสดงละครประวัติศาสตร์ในการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มโรงเรียน  
2. จัดทำฉากการแสดงในรายละครประวตัิศาสตร์และ
นิทานคุณธรรม ร่วมในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมใน
ระดับกลุ่มโรงเรยีน ในช่วงเดือนกันยายน 2565 

พฤษภาคม 
- 

กันยายน                
2565 

12,750 นายเอกชัย พันธุล ี
- คณะครูกลุ่มฯ 
สังคมศึกษาฯ 
- หัวหน้าระดับช้ัน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน พฤษภาคม  - 
กันยายน 
2565 

- -คณะครูกลุ่มฯสังคมศึกษาฯ 
 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

สรุปผล และรายงานผลการจดักิจกรรม กันยายน 
2565 

- -คณะครูกลุ่มฯสังคมศึกษาฯ 
 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 12,750   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      -         บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี          -          บาท 

ดังรายการต่อไปนี้ 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ 

หนว่ย 
หน่วย 
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 กระดาษโฟโต้ 150g (ปริ้นเกียรตบิัตร บัตร
ประจำตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ฝึกซ้อม) 

399 แพค - - 2 798 

2 กระดาษการ์ด สีขาว 120g (ปริ้นเกียรติบัตร  
บัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขนัและผูฝ้ึกซ้อม) 

119 แพค - - 3 357 

3 โฟมเทป (ละครประวัติศาสตร์) 270 โหล - - 1 270 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ 
หนว่ย 

หน่วย 
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

4 เทปกาว 2 หน้าบาง (ละครประวตัิศาสตร์) 200 โหล - - 1 200 
5 กระดาษโปสเตอรส์ี2หน้า 80G 52x77ซม.  

คละสี (ละครประวัติศาสตร์) 
15 แผ่น - - 36 540 

6 กล่องพลาสติก ขนาด 78 ลิตร (ละคร
ประวัติศาสตร์) 

550 กล่อง - - 2 1,100 

7 ดอกไม้ประดิษฐ์ (คละสี) (นิทานคณุธรรม) 30 ช่อ - - 25 750 
8 ใบไม้ประดิษฐ์ (นิทานคุณธรรม) 20 ใบ - - 25 500 
9 โอเอซีสสำหรับจัดดอกไม้แห้ง (นทิานคุณธรรม)  265 ลัง - - 1 265 
10 ไวนิล ขนาด 190 x 97.5 cm. (นิทานคุณธรรม) 300 ผืน - - 3 900 
11 เหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว x 1 น้ิว   

(ละครประวัตศิาสตร์) 
130 เส้น - - 15 1,950 

12 ไม้อัด ขนาด 240 cm. x 120 cm. หนา 6 
มิลลเิมตร (ละครประวัติศาสตร์) 

280 แผ่น - - 6 1,680 

13 สีน้ำอะครลิิก ขนาด 3.785 ลิตร  
(ละครประวัตศิาสตร์) 

350 แกลอน - - 7 2,450 

14 แปลงทาสี (ละครประวัติศาสตร์) 50 แปลง - - 6 300 
15 สีทากันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร (ละคร

ประวัติศาสตร์) 
390 แกลอน - - 1 390 

16 ล้อเลื่อน ขนาด 1.5 นิ้ว 150 กล่อง - - 2 300 
รวม - 12,750 

รวมทั้งสิ้น 12,750 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ครูและนักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการ
เรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ทั้งระดบัท้องถิ่นและระดับชาต ิ

ประเมินทักษะการแสดงละคร 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินทักษะการแสดงละคร 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
 7.1. ครูและนักเรียนมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการเผยแพร่ความรู้ต่อชุมชน และสังคม 
 7.2. นักเรียนมีความมั่นใจในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 7.3. นักเรียนมีความสามัคคี อดทน เสียสละ และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม 
 7.4 โรงเรียนได้มสี่วนร่วมในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางประวตัิศาสตร์ผ่านการแสดงละคร 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ค่ายส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                              กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ  นางรักษ์สุมล โกศล,นายสมาน โตสิงห์ และ นายธิติกร  ปิยนุสรณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์   2565 
สถานที่ดำเนินการ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                 ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                 ข้อที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
            ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 1 ผู้เรยีนรู้ เป็นผูม้ีความเพียร ใฝเ่รียนรูแ้ละมีทักษะการเรียนรูต้ลอด
ชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดจิิทัลและโลกอนาคต และมสีมรรถนะ ท่ีเกิดจากความรู้ ความรอบรูด้้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และ
ประยุกต์ใช้ภมูิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสมัมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียงความมั่นคงในชีวิต และ
คุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม  เพื่อสนองต่อความต้องการของหลักสตูร  กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ จึงได้
จัดทำโครงการส่งเสรมิควาเป็นเลศิทางวิชาการ  โดยจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์   
เป็นการเปดิโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงผลงานของตนเอง ผ่านทักษะปฏิบัติ  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนใหเ้ป็นไปตามที่
หลักสตูรต้องการ  ทั้งยังเป็นการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากล  ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการศึกษาชาติที่
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
 

2.วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 ส่งเสริม  สนบัสนุนใหผู้้เรยีนมคีวามรู้และทักษะทางด้านทัศนศลิป์ ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนที่มคีวามสามารถพิเศษทาง

ทัศนศิลป์มีความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
2.2 ส่งเสริมใหผู้้เรียนที่มีความสารมารถทางทัศนศิลปม์ีความสุนทรียภาพทางศิลปะ 

 

3. เป้าหมาย 
 

       - ด้านปริมาณ    
นักเรียนจำนวน 30 คน   มีความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสม 

-  ด้านคุณภาพ   
          1.  นักเรียน จำนวน30 คน สร้างสรรค์ผลงานด้านศลิปะอย่างเชื่อมัน่ และเหมาะสม 
         2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีเข้ารว่มกิจกรรมมีการพัฒนาศักยภาพและมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินกิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

ตุลาคม 
2564 

- นางรักษ์สุมล โกศล 
นายสมาน โตสิงห ์
นายธิติกร  ปิยนสุรณ ์

2.ดำเนินการ 
( Do) 

ดำเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั
กิจกรรมคา่ยส่งเสรมินักเรยีนที่มีความสามารถ
พิเศษทางด้านทัศนศิลป์ ณ อุทยานแห่งชาติขุน 
พะวอ จำนวน 1 คืน 2 วัน 
- จัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ ์
- จัดเตรยีมที่พัก 
- จัดเตรยีมอาหาร 
กิจกรรมที่จะจัดให้กับผู้เรยีนมีดังนี้ 
1.ทักษะการสเกตซ์ภาพ 
2.ทักษะการวาดภาพด้วยสีน้ำขั้นสูง 
3.ทักษะการวาดภาพด้วยสโีปสเตอร์ 
4.ทักษะการวาดภาพลายเส้นประกอบแสงเงา 

ต.ค.2564 - 
ก.พ. 2565 

29,972 นางรักษ์สุมล โกศล 
นายสมาน โตสิงห ์
นายธิติกร  ปิยนสุรณ ์

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ทดสอบความรู้ความสามารถจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต.ค.2564 - 
ก.พ.2565 

- นางรักษ์สุมล โกศล 
นายสมาน โตสิงห ์
นายธิติกร  ปิยนสุรณ ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินกิจกรรมและรายงาน
ผล 

ก.พ.  2565 - นางรักษ์สุมล โกศล 
นายสมาน โตสิงห ์
นายธิติกร  ปิยนสุรณ ์

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
          เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                  29,972      บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                     -        บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                                  -  บาท        
 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าเช่าพาหนะ 1,500 คัน 3 4,500 - - 
2 ค่าที่พัก 1 คืน 550 หลัง 16 8,800 - -- 
3 ค่าป้ายกจิกรรม 1,000 ผืน 1 1,000 - - 
4 ค่าอาหารหลัก 4  มื้อ 45 คน 30 5,300 - - 
5 ค่าอาหารว่าง 4  มื้อ 25 คน 30 3,000 - - 
6 กระดาษ100ปอนด ์ 20 แผ่น 50 1,000 - - 
7 ดินสอEE 240 โหล 3 720 - - 
8 สีน้ำซากุระชุด12 ส ี 155 กล่อง 36 5,580 - - 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในงานวัน Merry Christmas & Happy New Year 2022  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ  นางศรีสุดา   บัวบุตร ,  นางกุลภาภร   มีเงิน 
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2564-มกราคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ข้อที่ 3.5     มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 

การเรียนรู ้  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 การศึกษาในปัจจุบันต้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพฒันาและเสรมิสร้างทรัพยากรมนษุย์ 
มีเป้าหมายการพัฒนาทีส่ำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคณุภาพมทีักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม สอดคล้องกับนโยบายหลัก12 ด้านของรัฐบาลและนโยบายของสำนักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการศึกษาข้อที่ 8 ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยว่า
ให้จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่ให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาทีส่ามที่
สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา ข้อที่ 7 ท่ีเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ ที่ 21 
โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรยีนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงระบบการเรยีนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรม คณติศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ ภาษาตา่งประเทศ และสอดคล้องกับจดุเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 1.2 
ที่จัดการเรียนรูต้ลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสรมิและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for all) ให้กับทุกคน 

ดังนั้นการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพนัน้นอกจากการเรยีนการสอนตามหลักสูตรในช้ันเรียนแล้ว 
จะต้องจัดกิจกรรมเสริมทักษะควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้ วัฒนธรรม ประเพณีของ
เจ้าของภาษา ซึ่งปรากฏในหลักสตูรตามมาตรฐานที่ 3.1 สาระที่ 3 วัฒนธรรมดังนั้น กิจกรรมคริสต์มาส เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ควรจัด
เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และเปรยีบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกับวัฒนธรรมไทย 
แล้วนำมาใช้อย่างมีวิจารณญาณดว้ยเหตผุลนี้ทางกลุม่สาระภาษาต่างประเทศจึงจัดกิจกรรมนี้ข้ึนเพื่อให้ผู้เรยีนฝึกทักษะทางภาษา
ในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลายเพื่อให้ผู้เรยีนเข้าใจถึงประเพณีวฒันธรรม เปรียบเทียบ ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวฒันธรรมไทยเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้นกับนักเรียนจึงได้
ดำเนินการจัดกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2022 เพื่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน
และโรงเรียนต่อๆไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะทางภาษาในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 
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2. เพือ่ให้ผู้เรียนเขา้ใจถึงประเพณวีัฒนธรรม เปรียบเทียบ ความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของ 
    ภาษากับวัฒนธรรมไทย 
3. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้นกับนักเรียน 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมเีจคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม 2,783 คนได้มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม Merry Christmas & Happy 
New Year 2022 และการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ที่จัดมีขึ้นในโรงเรียน 

-  ด้านคุณภาพ  
- ครูและนักเรียนโรงเรยีนสรรพวทิยาคมเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทัว่ถึง 
- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับรางวลัจากการเข้าร่วมกจิกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ 
- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมครูในกลุม่สาระ เพื่อจัดเตรียมการจัดทำโครงการ 
และเสนอขออนุมัติโครงการ 
- เตรียมปฏิทินการแข่งขันในแต่ละรายการ 

พ.ย. 2564 - กลุ่มสาระฯ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ขออนุมัติดำเนินการ 
- จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษได้แก่  
ประกวดร้องเพลงสากล, ประกวดชุดรีไซเคิล, ประกวดวาด
ภาพ, ประกวดประดิษฐ์การ์ดอวยพรปีใหม่และกิจกรรม
Merry Christmas &Happy New Year2022 
- กิจกรรมการแสดงอาหารนานาชาติโดยนักเรียนช้ันม.4 
- ละครกำเนดิพระเยซ ู
- ประกวดตัวละครในนวนิยายต่างประเทศ 
- ประกวดรอบชิงชนะเลิศการประกวดร้องเพลงสากล 
- Quiz &Games  
- มอบรางวัลกับนักเรยีนที่เข้าร่วมและนักเรียนท่ีแข่ง 
ขันทักษะภาษาอังกฤษ 

ธ.ค. 2564 – 
 ม.ค. 2565 

35,000 กลุ่มสาระฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- รวบรวมผลการแข่งขันแตล่ะกิจกรรม 
 

ธ.ค. 2564 – 
 ม.ค. 2565 

- กลุ่มสาระฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action)  

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ม.ค-ก.พ.. 
2565 

- กลุ่มสาระฯ 
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5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  .............35,000…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ……………………………. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เซ็ตพอยส์บอลลูน Merry Christmas 
&Happy New Year2022 

300 ชุด 2 600 - - 

2 ค่าตัดชุดการแสดงละครกำเนดิพระเยซ ู 500 ชุด 9 4,500 - - 
3 กระดาษห่อของขวัญ 13 แผ่น 24 312 - - 
4 แฟ้มซองพลาสติก 1 กระดุม A4 15 เล่ม 66 990 - - 
5 ชุดซานตาครอส 600 ชุด 4 2,400 - - 
6 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ 5 แผ่น 50 250 - - 
7 แฟ้มสอดพลาสติก A4 30 ไส ้ 65 เล่ม 23 1,495 - - 
8 ผ้าต่วนสีแดง 2,000 ม้วน 1 2,000 - - 
9 ผ้าต่วนสีเขียว 2,000 ม้วน 1 2,000 - - 
10 ผ้าต่วนสีขาว 2,000 ม้วน 1 2,000 - - 
11 กระดาษกาว 2 หน้า 3 m 179 ม้วน 1 179 - - 
12 ตุ้กตาสโนว์แมน 1,200 ตัว 2 2,400 - - 
13 ตุ้กตากวางเรนเดียร ์ 2  ชุด 735 1,470 - - 
14 ลวดเส้นเล็ก 9 ม้วน 9 81 - - 
15 กระเป๋าเดินสอ 65 อัน 24 1,560 - - 
16 เครื่องเย็บ max no.HD10 เหล็ก 89 อัน 12 1,068 - - 
17 ปากกาลูกลื่น 219 กระป๋อง 9 1,971 - - 
18 สีไมย้าวมาสเตอร์อาร์ต 12 ส ี 70 กล่อง 24 1,680 - - 
19 กระดาษปกมุกหอม 120 รีม 2 240 - - 
20 ริ้วตกแต่งปีใหม ่ 20 เส้น 30 600 - - 
21 ต้นครสิมาสต์หิมะ 2,746 ต้น 1 2,746 - - 
22 ลูกโป่งทรงกลม 10 น้ิว 45 แพ็ค 10 450 - - 
23 เชือกฟาง 50 ม้วน 3 150 - - 
24 หมวกครสิต์มาส 450 โหล 3 1350 - - 
25 กระดาษทองเรยีบคละส ี 9 แผ่น 12 108 - - 
26 สายสนตกแต่งต้นคริสต์มาส 150 ชุด 5 750 - - 
27 แฟ้ม เอ 4 40 แฟ้ม 10 400 - - 
28 อาหารเบรค 1 มื้อ 25 ชุด 50 1,250 - - 

รวม 35,000 - 
รวมทั้งสิ้น 35,000 
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โครงการ                   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

กิจกรรม  การแข่งขันส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศวิชาการภาษาเมียนมาระหว่างโรงเรียน
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ          

เป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก 
ผู้รับผิดชอบ    1.นางสาวสุธิดา  คำภีระ  2.นางสาวธัญสินี  ต้นกลั่น  
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเมียนมา โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
                  ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                   ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
                   ข้อที ่2   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

   ข้อที่ 3   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ข้อที่ 4   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ข้อที่ 5   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 6   มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้      

       ข้อที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
          ปัจจุบันภาษาเมียนมามีความสำคัญตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ด้านผู้เรียนเพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่
ผู้เรียนให้เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีทักษะการเรียนรู้เพื่อก้าวทันโลกดิจิทัลและโลกอนาคตและมีสมรรถนะที่เกิดจาก
ความรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาชีพ บนพ้ืนฐานความ
พอเพียงและความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเองต่อครอบครัว และสังคม อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในเขตอำเภอ
แม่สอดมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของทุก ๆ คน มีการพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่
ตลอดเวลา ดังนัน้ การจัดการศึกษา จึงจำเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์
ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านภาษาเมียน
มา ในการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษา
เมียนมาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ (ดี  
เก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม) จึงสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ และสุนทรียภาพ  กิจกรรมสร้างสรรค์ 
ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้  ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็ม
ความสามารถ โดยกำหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านภาษาเมียนมา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่
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การศึกษาเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป็น
การสร้างประสบการณ์ในการเรียนการสอนภาษาเมียนมาต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้นักเรยีนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการด้านภาษาเมียนมาของนักเรียนในโรงเรียน 

 3. เครือข่ายศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเมียนมาโรงเรียนสรรพวิทยาคมและโรงเรียนท่ีสนใจ 
 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

     นักเรียนท่ีเรียนภาษาเมียนมา ระดับช้ันมัธยมต้น-ปลาย ทุกโรงเรียนท่ีมีความสนใจ 
             ด้านคุณภาพ 
     เป็นแรงกระตุ้นในการเกดิการแข่งขันให้เกิดแรงบันดาลใจและให้เด็กได้แสดงศักยภาพของตนและให้ครูแตล่ะโรงเรยีน
ได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกนัและกัน 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ 
/ ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
( Plan ) 

1. ประชุมครูแกนนำในโครงการพฒันาการเรยีน 
การสอนภาษาเมียนมา เพื่อจัดเตรยีมการจดัทำ 
โครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

ก.ค.65 - ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

2.ดำเนินการ 
( Do ) 

1. ประชุมจัด 
2. จัดหน้าที่มอบหมายงาน 
3. กำหนดเกณฑเ์นื้อหาในการแข่งขัน 
4. จัดเตรยีมอุปกรณ์ในการแข่งขนั 
5. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันไปในโรงเรียนเครือข่าย
ศูนย์ฯ ซึ่งประกอบด้วย  
- โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
- โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 
- โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 
- โรงเรียนแมร่ะมาดวิทยาคม 
- โรงเรียนแมจ่ะเราวิทยาคม 
- โรงเรียนแม่กุวิทยาคม  
และโรงเรียนทีส่นใจ 

 ส.ค –ก.ย. 65 11,900 ศูนย์ภาษาเมียนมา 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ 
/ ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2.ดำเนินการ 
( Do ) 

6. จัดการแข่งขันทักษะภาษาเมียนมาประกอบด้วย 
  6.1 คลิปโฆษณาภาษาเมยีนมา 
  6.2 การแข่งพูดสุนทรพจน์ 
7. คณะกรรมการตัดสิน 

8. การจดัการตัดสิน 

 ส.ค –ก.ย. 65 
 

ศูนย์ภาษาเมียนมา 
 
 
 

3.ตรวจสอบ 
( Check ) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
  การดำเนินงานตามโครงการ 

ม.ค.66 - ฝ่ายบรหิาร 
วิชาการ 

4.ประเมินผล 
และรายงาน 
( Action ) 

1. เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกิจกรรม 
2. สรุปและเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการ 

มี.ค.66 - ศูนย์ภาษาเมียนมา 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)        11,900    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ     -  บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี      -  บาท 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ 20 มี
การพัฒนาทักษะในภาษาเมยีนมา 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ท่ีเข้าร่วมแข่งขันมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  
3.นักเรียนร้อยละ 90 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการบูรณาการใน
ชีวิตประจำวันได ้

1. ตรวจสอบผลงานของนักเรียน 
2. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

1. แบบให้คะแนนผลงานนักเรียน 
2. แบบสอบถาม 
3. เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 

 

 
 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ / รายการใช้เงิน ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 600 คน - - 3 1,800 
2. กระดาษเกยีรตบิัตร 300 ริม - - 2 600 
3. ค่าอาหารกลางวัน 45 กล่อง - - 100 4,500 
4. ค่าอาหารว่าง 2มื้อ 25 ชุด - - 100 5,000 

รวม - 11,900 
รวมทั้งสิ้น 11,900 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พิธีรับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร ม.ต้น ม.ปลาย 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็น

พลเมืองไทย และพลเมืองโลก 
ผู้รับผิดชอบ    งานทะเบียน ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ    มีนาคม – เมษายน  2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรยีนมีความสำคัญทีสุ่ด 
กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทุก ๆ  
ปีการศึกษา ไดผ้ลิตนักเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ม.6)  ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาและ
เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนและในระดับอุดมศึกษาต่อไป เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนท่ีมุ่งมั่นและพยายาม จน
ประสบความสำเรจ็ ดังนั้นทางโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้จัดโครงการมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็น
แรงจูงใจและยกย่องนักเรียนท่ีเรยีนจบการศึกษา ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 มีความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน มีความสามัคคีในหมู่คณะนักเรียนรุ่นเดยีวกัน และเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูและลูกศิษย์ ซึ่งเคยอบรม สั่งสอนกันมา  

งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหารวิชาการ  จึงได้จดักิจกรรมพิธีรับประกาศนียบตัรจบหลักสูตร ม.ตน้ ม.ปลายให้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564   โดยมีผู้บริหาร และ 
คณะครู ร่วมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างพร้อมเพรียง 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้และประสบการณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตอ่ไป 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภมูิใจในสถาบนัการศึกษา และคณาจารย์ 
3. เพื่อจูงใจและยกย่องนักเรียนนกัศึกษาให้ตั้งใจเรียนและเรียนจนจบการศึกษา 
4. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นกัเรียน – นักศึกษาในการเรียน 
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3.  เป้าหมาย 

 -  ด้านปริมาณ  
- จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 490 คน และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6    
  จำนวน 461 คน 

                        - จำนวนครูในระดับชั้นม.3 ,6 และครูระดับช้ันอื่นๆ จำนวน 80 คน 
            -  ด้านคุณภาพ  
  - นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน ความภูมิใจในสถาบันการศึกษา และคณาจารย ์
  - จูงใจและยกย่องนักเรียนใหต้ั้งใจเรียน และเรยีนจนจบการศึกษา 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียน
โครงการ และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2. นำเสนอโครงการ 

ต.ค. 2564 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัด
กิจกรรม 
2. ดำเนินการจดัโครงการ 
  -  จัดเตรียมสถานท่ี  ตกแต่งแท่นรับ
ประกาศนียบตัร และซุ้มถ่ายรูปแสดงความยินดี
กับนักเรียน ณ หอประชุมสรรพการ  
  -  แบ่งนักเรียน ม. 6 รับประกาศนียบัตร ช่วง
เช้า และ ม. 3 รับประกาศนียบตัร ช่วงบ่าย 

มี.ค. 2565 
 

เม.ย. 2565 

21,689 - ฝา่ยบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนิน
ตามโครงการ 

เม.ย. 2565 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

4.ประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ เม.ย. 2565 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ........ 21,689..... บาท 

เงินนอกงบประมาณ  ......................... บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี   ......................... บาท 

ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 จัดจ้างทำโฟมบอรด์ป้ายงาน 4,500 ชุด 1 4,500 - - 
2 เก้าอี้หลุยส ์ 7,500 ตัว 1 7,500 - - 
3 จัดจ้างทำซุ้มถ่ายรูป 2,000 ชุด 1 2,000 - - 
4 ชุดอาหารเบรค 20 ชุด 80 1,600 - - 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  จัดหาหนังสือเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี ,นางสาวนภัสรดา บุญมา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 2564   -  30 ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ข้อที่ 1  มีความสารมารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
     ข้อที่ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

   คิดเห็นและแก้ปัญหา 
     ข้อที่ 4   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ตามนโยบายการจัดการศกึษาของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสูยุ่คของการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาของ ประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่
มี ความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความ พร้อมท้ังกาย ใจ 
สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อด ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดีมีหลักคิดที่ถูกต้อง มี ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21            มีทักษะ
สื่อสาร มีนิสัยรัก การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการคิดขั้นสงู เป็น 
นวัตกรรม นักคิด ผู ้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ดังนั ้น  การอ่านคือเส้นทางสู่
ความสำเร็จ การอ่านเป็นนิสัยสำคัญในวิถีชีวิตก่อให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญตลอดชีวิต การใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็น
พื้นฐานของการปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน  ปัจจัยสำคัญของการเรียนรู้คือการอ่านคนที่อ่านมาก
เรียนรู้มากก็ปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยได้ตลอดเวลา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสรมิ
การดำเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรูต้ลอดชีวิตทุกรูปแบบ ห้องสมุดเป็นแหล่งวิทยาการเพื่อการศึกษาค้นคว้าท่ีสำคัญ
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักเรียนแสวงหาความรูไ้ด้อยา่งกว้างขวางเพียงพอ และทันสมัย  ดังนั้นการจัดซื้อหนังสือ   
สื่อ โสตทัศนปูกรณ์ที่หลากหลาย ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนในโรงเรียนจึงเปน็สิ่งสำคญัที่ช่วยสนับสนุน
และส่งเสรมิให้นักเรยีนเกิดการพฒันาในด้านต่าง ๆ อย่างสมบรูณ์ ดังนั้นงานห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงไดจ้ัดกิจกรรมนี้ข้ึน 
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เพื่อให้ผู้เรียนมีสื่อการเรยีนรู้ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์นอกจากน้ีการมสีื่อการเรียนรู้ทีด่ีเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอ่านและเป็น
การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรยีนอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีหนังสือ สื่อโสตทัศนูปกรณไ์ว้บริการอย่างเพียงพอและทันสมัยเพิม่มากยิ่งขึ้น 
 2.2. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตลอดจนชุมชนได้รับความรู้ ข้อมลู ข่าวสารที่ทันสมัย และ
เป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู ้
 2.3 เพื่อให้นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม และชุมชนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดโรงเรยีนสรรพวิทยาคม 
เพิ่มมากข้ึน  
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีหนังสือ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ไว้บริการอย่างเพียงพอและทันสมยั ทันเหตุการณ ์

3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม และชุมชนได้รับความรู้ ข้อมลูข่าวสารที่ทันสมัย  
และเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้

  3.2.2 นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียน และชุมชนเข้าใช้บริการหอ้งสมุดเพิ่มมาก 

4. วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………100,000……….  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….…..  บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ………………-………………..  บาท 
 
 
 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- สำรวจสภาพปัจจุบันและปญัหาที่เกิดขึ้น 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนเขียนโครงการ
เสนอผู้บริหาร 
- สำรวจสถานท่ี/สำนักพิมพ์ในการจัดซื้อหนังสือ 

ต.ค. 2564 
 
 

 

- 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
 
 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- กำหนดวันเวลาในการจัดซื้อหนังสือ 
- ดำเนินการจดัซื้อหนังสือสื่อโสตทัศนูปกรณ ์

พ.ย. 2564  - 
ก.ย.2565 

100,000 
1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 

3.ตรวจสอบ 
(Check 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ/กิจกรร 

ก.ย. 2565 
 

- 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ก.ย. 2565 

 

- 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที ่1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 แนวข้อสอบ PAT 1 ทำได้ สอบได ้100% 239 เล่ม - - 2 478 
2 แนวข้อสอบ PAT 3 ทำได้ สอบได ้100% 249 เล่ม - - 2 498 
3 แนวข้อสอบ PAT 5 ทำได้ สอบได ้100% 245 เล่ม - - 2 490 
4 รวมสดุยอดโจทย์คณติสอบเข้ามหาวิทยาลัย 350 เล่ม - - 2 700 
5 รวมโจทย์ 9 วิชาสามญัทุกวิชา 355 เล่ม - - 2 710 
6 SHORT NOTE ภาษาไทย ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 

100% ภายใน 3 วัน 
280 เล่ม - - 2 560 

7 SHORT NOTE สังคม ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% 
ภายใน 3 วัน 

280 เล่ม - - 2 560 

8 SHORT NOTE สังคมศึกษา 120 เล่ม - - 2 240 

9 SHORT NOTE เคมี พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน 280 เล่ม - - 2 560 

10 SHORT NOTE ฟิสิกส์ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 
วัน 

199 เล่ม - - 2 398 

11 SHORT NOTE คณติ ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% 
ภายใน 3 วัน 

199 เล่ม - - 2 398 

12 SHORT NOTE วิทยาศาสตร์ ม.ตน้ พิชิตข้อสอบเต็ม 
100% ภายใน 3 วัน 

250 เล่ม - - 2 500 

13 SHORT NOTE OF SCIENCE สรปุวิทย์ ม.ต้น 220 เล่ม - - 2 440 
14 EASY BIOLOGY ชีวะ ม.ปลาย ง่ายนิดเดยีว 185 เล่ม - - 2 370 
15 เตรียมสอบความถนัดแพทย์ (ฉบบัอัปเดตแนวข้อสอบ

ล่าสดุปี 63-64) 
280 เล่ม - - 2 560 

16 พิชิต O-NET อังกฤษ ม.ปลาย 299 เล่ม - - 2 598 
17 HACK โจทย์ 9 วิชาสามญั ฟิสิกส์ ม.ปลาย 299 เล่ม - - 2 598 
18 HACK โจทย์ 9 วิชาสามญั เคมี ม.ปลาย 449 เล่ม - - 2 898 
19 HACK โจทย์ 9 วิชาสามญั คณติ ม.ปลาย 299 เล่ม - - 2 598 

20 ตีโจทย์ PAT 2 ฟิสิกส ์ 329 เล่ม - - 2 658 
21 ตีโจทย์ PAT 2 เคม ี 279 เล่ม - - 2 558 
22 ตีโจทย์ PAT 2 ชีวะ 259 เล่ม - - 2 518 
23 ตีโจทย์ กสพท 319 เล่ม - - 2 638 
24 ตีโจทย์เคมี ม.ต้น 219 เล่ม - - 2 438 
25 ตีโจทย์แตกฟิสิกส์ ม.4-5-6 220 เล่ม - - 2 440 
26 คู่มือเตรยีมสอบ บทสรุปแห่งความถนัดทางสถาปัตยกรรม 

PAT4 
345 เล่ม - - 2 690 

27 คู่มือเตรยีมสอบความถนัดทางศลิปกรรมศาสตร์ :
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

345 เล่ม - - 2 690 

28 LECTURE สรุปเข้มเคมี ม.ปลาย 209 เล่ม - - 2 418 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที ่1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

29 LECTURE สรุปเข้มฟสิิกส์ ม.ปลาย 269 เล่ม - - 2 538 
30 LECTURE สรุปเข้มสังคม ม.ปลาย 199 เล่ม - - 2 398 
31 LECTURE สรุปเข้มภาษาไทย ม.ปลาย 179 เล่ม - - 2 358 
32 LECTURE สรุปเข้มอังกฤษ ม.ปลาย 199 เล่ม - - 2 398 
33 LECTURE สรุปเข้มฟสิิกส์ ม.ต้น 199 เล่ม - - 2 398 
34 LECTURE สรุปเข้มชีวะ ม.ต้น 179 เล่ม - - 2 358 
35 ฝ่าด่านโจทย์คณิต พิชิต TCAS 399 เล่ม - - 2 798 
36 ตะลยุโจทยส์ังคม 9 วิชาสามัญ (ฉบับ 5 วันทันสอบ) 239 เล่ม - - 2 478 
37 O-NET ภาษาไทย ม.6 เก็งข้อสอบ เฉียบเรียบทุกคะแนน 199 เล่ม - - 2 398 
38 สูตรลับ UP คะแนน ภาษาไทย ม.ปลาย 289 เล่ม - - 2 578 
39 เตรียมสอบเขม้ 9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป มั่นใจเต็ม 

100 
200 เล่ม - - 2 400 

40 สรุปเขม้ + ข้อสอบ O-NET ม.6 ฉบับสมบูรณ์มั่นใจเต็ม 
100 

395 เล่ม - -- 2 790 

41 สรุปเขม้ 9 วิชาสามัญ เคมี+แนวขอ้สอบเสมือนจริง 269 เล่ม - - 2 538 
42 ติวชัวร์ภาษาอังกฤษ พิชิตทุกสนามสอบเรียนต่อ 395 เล่ม - - 2 790 
43 ตะลยุโจทย์เทพคณิต 1 พิชิต 9 วิชาสามัญ 295 เล่ม - - 2 590 
44 เทคนิค & ตะลุยโจทย์ GAT ภาษาไทย (คิด วิเคราะห์ 

เชื่อมโยง) 
220 เล่ม - - 2 440 

45 ชีวะระยะประชิด :สรุปเนื้อหาชีววิทยา ระดับ ม.ปลาย 4-6 
(BIOLOGY) 

195 เล่ม - - 2 390 

46 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แผนใหม่ล่าสุด สำหรับพิชิตข้อสอบ
ในระบบ TCAS 

350 เล่ม - - 2 700 

47 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ม.ต้น-ม.ปลาย 250 เล่ม - - 2 500 

48 หลักภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 450 เล่ม - - 2 900 
49 ลูกเล่นข้อสอบสังคม 299 เล่ม - - 2 598 
50 BIOLOGY EASY NOTE มั่นใจเตม็ 100 95 เล่ม - - 2 190 
51 พิชิต 150 คะแนนเต็ม GAT เชื่อมโยง โดยครูพี่โบว์ มั่นใจ

เต็ม 100 
275 เล่ม - - 2 550 

52 เตรียมสอบเขม้ 9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา มั่นใจเตม็ 100 220 เล่ม - - 2 440 

53 BIOFOCUS สรุปเนื้อหาชีววิทยา 235 เล่ม - - 2 470 
54 ติดชัวร์ :ข้อสอบฟิสิกส์ PAT2 ครบทุกปีถึงปัจจุบัน 279 เล่ม - - 2 558 
55 เฉลยข้อสอบ ENTRANCE ภาษาองักฤษ 15 พ.ศ. 

(ปรับปรุงใหม่ลา่สุดเตรียมสอบระบบ TCAS) 
299 เล่ม - - 2 598 

56 ลุยข้อสอบ 9 วิชาสามญัเคม ี 239 เล่ม - - 2 478 
57 ตำราเนื้อหาครอบจักรวาลสังคม ม.ปลาย 399 เล่ม - - 2 798 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที ่1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

58 คัมภีรส์อบตรง นิติศาสตร์ THEMIZLAW 209 เล่ม - - 2 418 
59 ติวฟิต พิชิต PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับ

สมบูรณ์ใหมล่่าสุด) 
279 เล่ม - - 2 558 

60 คู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลยัระบบใหม่ (TCAS) ภาษาอังกฤษ 
:สรุปเขม้ (เฉลยขส้อบ) เข้ามหาวทิยาลัย 10 พ.ศ. 

195 เล่ม - - 2 390 

61 สรุปพิเศษเนื้อหาเข้มที่ต้องรู้ก่อนสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 
4 เหล่า เลม่ 1 

195 เล่ม - - 2 390 

62 สรุปพิเศษเนื้อหาเข้มที่ต้องรู้ก่อนสอบโรงเรียนเตรียมทหาร 
วุฒิม.4 เล่ม 2 

220 เล่ม - - 2 440 

63 TCAS คณติศาสตร์ :คูม่ือสอบคณติศาสตร์ ม.4-5-6 เข้า
มหาลัยระบบใหม่ (TCAS) พร้อมเฉลยข้อสอบ 

195 เล่ม - - 2 390 

64 เทคนิคทำโจทย์ข้อสอบคณิตทลีะเรื่อง :ตรรกศาสตร์ 120 เล่ม - - 2 240 
65 เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่า 

วิชาคณิตศาสตร ์
125 เล่ม - - 2 250 

66 ผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP 295 เล่ม - - 2 590 
67 ผ่านฉลุย ตะลุยคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (พ้ืนฐาน) 395 เล่ม - - 2 790 
68 ENT MAPS ชีววิทยา 90 เล่ม - - 2 180 
69 ENT MAPS คณิตศาสตร ์ 70 เล่ม - - 2 140 
70 ENT MAPS เคม ี 70 เล่ม - - 2 140 
71 ENT MAPS ฟิสิกส์ & ดาราศาสตร์ 90 เล่ม - - 2 180 
72 ENT MAPS ภาษาอังกฤษ 80 เล่ม - - 2 160 
73 ENT MAPS ภาษาไทย 80 เล่ม - - 2 160 
74 GAT GET GET GAT เชื่อมโยง 150 เล่ม - - 2 300 
75 ENT MAPS สังคม 90 เล่ม - - 2 180 
76 ติวฟิต ฟิสิกส์ ม.4-5-6 TCAS 279 เล่ม - - 2 558 
77 TCAS วิชาฟิสิกส ์ 195 เล่ม - - 2 390 
78 TCAS ชีววิทยา ม.4-5-6 :สรุปเข้ม (เฉลยข้อสอบ)  

เข้ามหาวิทยาลัย 5 พ.ศ. 
195 เล่ม - - 2 390 

79 TCAS ภาษาไทย ม.4-5-6 :สรุปเขม้ (เฉลยข้อสอบ)  
เข้ามหาวิทยาลัย 10 พ.ศ. 

169 เล่ม - - 2 338 

80 TCAS เคมี ม.4-5-6 :สรุปเข้ม (เฉลยข้อสอบ)  
เข้ามหาวิทยาลัย 10 พ.ศ. 

195 เล่ม - - 2 390 

81 คู่มือเตรยีมสอบ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT 6 
(สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลยัระบบ TCAS รับตรง-โควตา- 

170 เล่ม - - 2 340 

82 ฟิสิกส์ สรุปเข้ม แนวข้อสอบ ม.ปลาย เล่ม 1 199 เล่ม - - 2 398 
83 ชีววิทยา สรุปเข้ม แนวข้อสอบ ม.ปลาย เล่ม 1 259 เล่ม - - 2 518 
84 ชีววิทยา สรุปเข้ม แนวข้อสอบ ม.ปลาย เล่ม 2 299 เล่ม - - 2 598 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที ่1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

85 ติวเข้ม เคมี 9 วิชาสามัญ : ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ 2551 

165 เล่ม - - 2 330 

86 เจาะข้อสอบ 9 วิขาสามญั ฉบับสมบูรณ์ สายวิทย์ 235 เล่ม - - 2 470 
87 เจาะข้อสอบ 9 วิชาสามญั ฉบับสมบูรณ์ สายศลิป ์ 180 เล่ม - - 2 360 
88 ตะลยุ 2,000 คลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา 315 เล่ม - - 2 630 
89 สนุกเรยีน ญี่ปุ่น-เกาหลี เก่งคันจิ PAT ภาษาญี่ปุ่น N5 N4 

N3 
195 เล่ม - - 2 390 

90 สรุปสังคม ม.ปลาย BY KRU P'BALL (ฉบับปรับปรุงใหม่) 240 เล่ม - - 2 480 
91 SMART ENGLISH สรุปเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 279 เล่ม - - 2 558 
92 ลับคมฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม 1 320 เล่ม - - 2 640 
93 แนวข้อสอบ GAT เชือ่มโยง พร้อมรูปภาพและคำเฉลย 129 เล่ม - - 2 258 
94 คัมภีร์พิชิตข้อสอบม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ 159 เล่ม - - 2 318 
95 ฟิสิกส์ สรุปเข้ม แนวข้อสอบ ม.ปลาย เล่ม 2 219 เล่ม - - 2 438 
96 คู่มือเตรยีมสอบ ฟิสิกส์ ม.4-5-6 (ฉบับเน้นเนี้อหา) 310 เล่ม - - 2 620 
97 100 จุดเน้น ฟิสิกส์ ม.4-5-6 (ฉบับปรับปรุงใหม่) 278 เล่ม - - 2 556 

98 คู่มือเตรยีมสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุงใหม่) 

215 เล่ม - - 2 430 

99 คลังข้อสอบแข่งขัน ชีววิทยา ม.4-5-6 (BIO. QUESTION 
BANK) 

350 เล่ม - - 2 700 

100 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.4-5-6 :คู่มือเตรียมสอบ
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

209 เล่ม - - 2 418 

101 คลังข้อสอบภาษาไทย ม.ปลาย รวมทุกสนามสอบ 349 เล่ม - - 2 698 
102 TOP SECRET ฟิสิกส์ ม.4-6 PAT 2 350 เล่ม - - 2 700 
103 แนวข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3: 

ENGINEERING SENSE 2 
199 เล่ม - - 2 398 

104 ตะลยุโจทย์ O-NET MATH 10 YEARS เตรียมสอบปี 62 189 เล่ม - - 2 378 
105 ปราชญ์วิชาชีพครู (สุ.จิ.ปุ.ลิ.) เตรยีมสอบ PAT 5 ความ

ถนัดทางวิชาชีพครู 
220 เล่ม - - 2 440 

106 360 CONCEPTS IN BIOLOGY PART 2  (สรุปชีววิทยา
สำหรับนักเรียน ม.ปลาย) 

295 เล่ม - - 2 590 

107 ชีวะทบทวน (THE BIOLOGY REVIEW) 270 เล่ม - - 2 540 
108 ถึงแก่น GAT เชื่อมโยง 249 เล่ม - - 2 498 
109 PAT 5 เหลาความถนัดทางวิชาชีพครู 240 เล่ม - - 2 480 
110 BIOLOGY: THE PROBLEMS BOOKS 249 เล่ม - - 2 498 
111 MOCK-UP BIOLOGY EXAMS 249 เล่ม - - 2 498 
112 แนวข้อสอบเสมือนจริง PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 279 เล่ม - - 2 558 
113 ติวเข้มสอบ GAT เชื่อมโยง ฉบับสมบูรณ ์ 229 เล่ม - - 2 458 



251 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที ่1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

114 ตะลยุโจทย์เข้านติิศาสตร ์ 295 เล่ม - - 2 590 
115 สรุปเขม้ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 + พร้อมแนว

ข้อสอบเสมือนจริง 
209 เล่ม - - 2 418 

116 สรุปเขม้ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย+ แนวข้อสอบเสมือนจริง 259 เล่ม - - 2 518 
117 ตะลยุแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย 199 เล่ม - - 2 398 
118 แนวข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท. รับตรงร่วมกัน 

TCAS รอบที่ 3 ปี 2562 
225 เล่ม - - 2 450 

119 แบบทดสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + 
เพิ่มเตมิ) (ระบบกลาง TCAS รับตรงร่วมกัน) 

175 เล่ม - - 2 350 

120 ตีแตก!!! พาร์ทเช่ือมโยง แพทย์ กสพท. 150 เล่ม - - 2 300 
121 สรุปหลักคิด พิชิตสอบ PAT 5 ความถนัดวิชาชีพครู ฉบับ

ตะลยุทุกแนวข้อสอบ มั่นใจเตม็ 100 ฉบับสมบูรณ ์
250 เล่ม - - 2 500 

122 สรุปเขม้ สาระ + ข้อสอบ สังคม ม.ปลาย มั่นใจเตม็100 285 เล่ม - - 2 570 
123 เตรียมสอบเขม้ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย มั่นใจเต็ม100 220 เล่ม - - 2 440 
124 คู่มือเตรยีมสอบพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ฉบับสอบได้

จริง 
295 เล่ม - - 2 590 

125 พิชิตสอบเข้า นักเรียนนายสิบทหารบกฉบับสอบได้จริง 295 เล่ม - - 2 590 
126 ตีแตก! ฟิสิกส์ 9 วิชาสามญั 220 เล่ม - - 2 440 
127 ปราบวิทย์ท่ัวไป ฉบับเด็กสายศิลป์ 239 เล่ม - - 2 478 
128 รู้ทัน PAT 5 วิชาชีพครู 279 เล่ม - - 2 558 
129 ตีป้อม ไทย 9 วิชาสามญั ม.ปลาย 279 เล่ม - - 2 558 
130 TCAS ขั้นเทพ ฉบับอัพเดต 2562 199 เล่ม - - 2 398 
131 แนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามญั (กสพท.) 175 เล่ม - - 2 350 
132 อ่านให้ตรงข้อสอบ (THE CLIMAX OF CHEMISTRY) 395 เล่ม - - 2 790 
133 SMART BIOLOGY สรุปเตรียมสอบชีวะ ม.ปลาย 279 เล่ม - - 2 558 
134 พิชิต O-NET ฟิสิกส์ ม.ปลาย 259 เล่ม - - 2 518 
135 จำสูตรได้ ใช้สูตรเป็น คณติ ม.ปลาย 399 เล่ม - - 2 798 
136 ตีป้อม เคมี 9 วิชาสามญั ม.ปลาย 409 เล่ม - - 2 818 
137 เตรียมสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร ์ 250 เล่ม - - 2 500 
138 ฟิสิกส์พิชิต TCAS 220 เล่ม - - 2 440 
139 สูตรคณติ ม.ต้น 120 เล่ม - - 2 240 
140 รวมสตูรคณิต 185 เล่ม - - 2 370 
141 แนวข้อสอบ ม.3 ทุกวิชา เตรียมสอบเข้า ม.4 235 เล่ม - - 2 470 
142 ESSENTIAL ENGLISH ม.ต้น (1-2-3) (ใหม่ล่าสุด) 140 เล่ม - - 2 280 
143 รวมสตูรคณิต ม.ต้น+แนวข้อสอบเสมือนจริง ฉบับสมบรูณ์ 169 เล่ม - - 2 338 
144 สรุปหลักวิชา O-NET ม.3 (ฉบับรวม 4 วิชาหลัก) 155 เล่ม - - 2 310 
145 คู่มือคณิตศาสตร์ EP ม.ต้น 1-2-3 สอบเข้า ม.4 350 เล่ม - - 2 700 



252 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 
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จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

146 แนะวิธีคิดพิชิตสอบ อังกฤษ ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 
100 

275 เล่ม - - 2 550 

147 ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียน (ไทย-อังกฤษ-จีน-เกาหลี-ญี่ปุ่น) 199 เล่ม - - 2 398 
148 ภาษา วัฒนธรรมกับการแปล :ไทย-อังกฤษ (LANGUAGE, 

CULTURE AND TRANSLATION: THAI-ENGLISH) 
190 เล่ม - - 2 380 

149 คำที่มักอ่านผิดและเขียนผดิ (มินิ) 50 เล่ม - - 2 100 
150 เรียนลัดอัศจรรย์วันเดียว...จบ ภาษาไทยครลูิลลี่ 325 เล่ม - - 2 650 
151 พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลาย 250 เล่ม - - 2 500 

152 พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรยีนมัธยมศึกษาตอนต้น 250 เล่ม - - 2 500 
153 คู่มือขั้นเทพ อักษรจีน ตัวเต็ม-ตัวย่อ สบายๆ ไม่ยาก 100 เล่ม - - 2 200 
154 เก่งจีน เล่มเดียวจบ 235 เล่ม - - 2 470 
155 เร็ว ง่าย พูดได้ทันใจ 100 ประโยคสนทนาภาษาจีน 139 เล่ม - - 2 278 
156 เกมคำศัพท์ภาษาจีน 139 เล่ม - - 2 278 
157 หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย 

ใช้ได้ทันใจ 
155 เล่ม - - 2 310 

158 ไวยากรณ์จีนกลาง สำหรบั HSK 1 HSK 2และ HSK 3 135 เล่ม - - 2 270 
159 สนทนาภาษาจีน-ไทย แบบเร่งรดั 375 เล่ม - - 2 750 
160 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน เริ่มต้นง่าย ๆ จนพูดไดส้ื่อสารเป็น 199 เล่ม - - 2 398 
161 เรียนไวยากรณ์อย่างง่ายเพื่อใช้ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่น 159 เล่ม - - 2 318 
162 เร็ว ง่าย พูดได้ทันใจ 100 ประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่น 165 เล่ม - - 2 330 
163 คำช่วย ใช้คู่คำกริยาญี่ปุ่น 225 เล่ม - - 2 450 
164 เก่งกริยา 3 ช่องแต่งประโยคสนทนาได้คล่องเหมือน

เจ้าของภาษา 
135 เล่ม - - 2 270 

165 PASSIVE VOICE + TENSE (ฉบับสมบูรณ์) 230 เล่ม - - 2 460 
166 ENGLISH WRITING (ฉบับสมบรูณ์) 230 เล่ม - - 2 460 
167 ONE DAY ENGLISH 1 วัน เปลี่ยนคนพูดอังกฤษไม่ได้ให้

พูดได้ในทันที 
250 เล่ม - - 2 500 

168 30 DAYS พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา 165 เล่ม - - 2 330 
169 ENJOY ENGLISH สนุกสนทนาภาษาอังกฤษ 175 เล่ม - - 2 350 
170 ติวเด็กหลังห้องให้คล่อง GRAMMAR 155 เล่ม - - 2 310 
171 ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ 101 ช่ัวโมง 295 เล่ม - - 2 590 
172 เก่งสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 175 เล่ม - - 2 350 
173 เรียนรูเ้รื่อง TENSE และกริยา 3 ช่อง แบบง่าย ๆ ให้สนุก 125 เล่ม - - 2 250 

174 เทคนิคพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ 195 เล่ม - - 2 390 
175 เก่งอังกฤษ พิชิต GRAMMAR + แบบฝึกหัด 249 เล่ม - - 2 498 
176 เก่งอังกฤษยังไงไม่ ERROR 149 เล่ม - - 2 298 
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177 อังกฤษไม่พร้อม แต่พร้อมเที่ยว! (HAVE A NICE TRIP!) 185 เล่ม - - 2 370 
178 ภาษาอังกฤษ ออกเสียงอย่างไร ฝรั่งจะเข้าใจง่าย 100 เล่ม - - 4 400 
179 อ่อนอังกฤษก็สอบติดมหาวิทยาลยัได ้ 195 เล่ม - - 2 390 
180 เรียนพูดอังกฤษ 96 ช่ัวโมง ด้วยตนเอง (ฉบับทันสมัยและ

สมบูรณ์ที่สดุ) 
250 เล่ม - - 2 500 

181 โครงสร้างภาษาอังกฤษ (ENGLISH STRUCTURE) 175 เล่ม - - 2 350 
182 พูดได้ พูดคล่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 120 เล่ม - - 2 240 
183 พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน กับน้องการ์ตูน 159 เล่ม - - 2 318 
184 เขียนอีเมลอย่างง่ายสไตล์นักธุรกิจ (EASY & PERFACT 

EMAIL WRITING) 
189 เล่ม - - 2 378 

185 เก่งอังกฤษ เก่งศัพท์ ฉบับภาพสุด CUTE! 199 เล่ม - - 2 398 
186 นิราศหนองคาย และวรรณคดี 5 เรื่อง 285 เล่ม - - 2 570 
187 อิเหนา ร้อยแก้วประกอบคำกลอน 350 เล่ม - - 2 700 
188 นววิถี :วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม 550 เล่ม - - 2 1100 
189 กว่าจะจบอักษรฯ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 

ฉบับอัปเดต 2563 
199 เล่ม - - 2 398 

190 กรี๊ดดด...อยากตดิจุฬาฯ 139 เล่ม - - 2 278 
191 BORN TO BE สัตวแพทย์ EXCLUSIVE 195 เล่ม - - 2 390 
192 เคมี เลม่ 1 (หลักสตูร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการ

ตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. 
300 เล่ม - - 2 600 

193 เคมี เลม่ 2 (หลักสตูร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :โครงการ
ตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. 

300 เล่ม - - 2 600 

194 หลักชีววิทยา เล่ม 1 395 เล่ม - - 2 790 
195 หลักชีววิทยา เล่ม 2 379 เล่ม - - 2 758 
196 PLANTS VS ZOMBIES 2 พิชิตปริศนาตรรกะ (การต์ูน

ความรู้วิทยาศาตร์) 
80 เล่ม - - 2 160 

197 PLANTS VS ZOMBIES 2 ไขความลับเคมี (การ์ตูนความรู้
วิทยาศาตร์) 

80 เล่ม - - 2 160 

198 PLANTS VS ZOMBIES 2 ตอน จกัรกลสมองและเชาวน์
ปัญญาสุดมหัศจรรย์ (ฉบับการต์ูน) 

80 เล่ม - - 2 160 

199 PLANTS VS ZOMBIES 2 ตอน ผจญภัยโลกสัตว์และพืช 
(การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์) (ราคาปกติ 159.-) 

80 เล่ม - - 2 160 

200 LARVA ลาร์วา WOW SURVIVAL เล่ม 1 :ความลับของ
ไดโนเสาร์ (การ์ตูนความรู้หมวดชวีวิทยา) 

169 เล่ม - - 3 507 

201 LARVA ลาร์วา WOW SURVIVAL เล่ม 2 :โลกของ
ไดโนเสาร์ (การ์ตูนความรู้หมวดชวีวิทยา) 

169 เล่ม - - 3 507 
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202 DRAGON VILLAGE SCIENCE เลม่ 1 ตอน ผจญสภาพ
อากาศสุดป่วน :การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร ์

199 เล่ม - - 2 398 

203 DRAGON VILLAGE BUTTERFLY WAR หนอนผีเสื้อ
ปะทะอัศวินศักดิส์ิทธ์ิ เล่ม 1 (การต์ูนความรู้วิทยาศาสตร ์

199 เล่ม - - 2 398 

204 DRAGON VILLAGE BUTTERFLY WAR หนอนผีเสื้อ
ปะทะอัศวินศักดิส์ิทธ์ิ เล่ม 2 (การต์ูนความรู้วิทยาศาสตร ์

199 เล่ม - - 2 398 

205 DRAGON VILLAGE BAT RACING ซิ่งสายฟ้า เล่ม 1 
(การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ จากเกมดังระดับโลก) 

199 เล่ม - - 2 398 

206 DRAGON VILLAGE BAT RACING ซิ่งสายฟ้า เล่ม 2 
(การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ จากเกมดังระดับโลก) 

199 เล่ม - - 2 398 

207 DRAGON VILLAGE SCIENCE เลม่ 2 ตอน ไวรัสมหาภัย :
การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร ์

199 เลม่ - - 2 398 

208 ตามรอยลำไส้ (FOLLOW YOUR GUT) 240 เล่ม - - 2 480 
209 คุกกี้รันวิทย์ เล่ม 14 ตอน การทดลองวิทย์สุดเพี้ยน :

การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร ์
158 เล่ม - - 2 316 

210 จรวดและยานอวกาศ :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ 
ฉบับการ์ตูน WHY? 

168 เล่ม - - 2 336 

211 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก :ชุดเก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ 265 เล่ม - - 2 530 
212 หุ่นยนต์ :ชุดเก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครตูกใจ 265 เล่ม - - 2 530 
213 คอมพิวเตอร์ :สารานุกรมความรู้วทิยาศาสตร์ ฉบับการต์ูน 

WHY? (การต์ูนความรู้วิทยาศาสตร์) 
168 เล่ม - - 2 336 

214 โลก :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการต์ูน WHY? 
(การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์) 

168 เล่ม - - 2 336 

215 แก๊งซ่าท้าทดลอง 36 ตอน ปริศนาระบบสุริยะ :การ์ตูน
ความรู้วิทยาศาสตร ์

158 เล่ม - - 2 316 

216 สิ่งแวดล้อม :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการต์ูน 
WHY? (การต์ูนความรู้วิทยาศาสตร์) 

168 เล่ม - - 2 336 

217 ลมฟ้าอากาศ :สารานุกรมความรู้วทิยาศาสตร์ ฉบับการต์ูน 
WHY? (การต์ูนความรู้วิทยาศาสตร์) 

168 เล่ม - - 2 336 

  รวม -  100,000 
  รวมท้ังสิ้น 100,000 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  จัดหาหนังสือพิมพ์และวารสาร 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี ,นางสาวนภัสรดา บุญมา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 2564   -  30 ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ข้อที่ 1  มีความสารมารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
     ข้อที่ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

   คิดเห็นและแก้ปัญหา 
     ข้อที่ 4   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา  25 รัฐต้องส่งเสรมิ
การดำเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ห้องสมุดเป็นแหล่งวิทยาการเพื่อการศึกษาค้นคว้ าที่สำคัญ
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้อย่างกว้างขวาง เพียงพอ และทันสมัย  ดังนั้นการจัดซื้อหนังสือ สื่อ 
โสตทัศนูปกรณ์ที่หลากหลาย ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์  ดังนั้นงานห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึง ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์นอกจากน้ีการมีสื่อการเรียนรู้ที่ดีเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอ่านและเป็น
การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียนอีกด้วย 

 

 2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อใหห้้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีวารสารและหนังสือพิมพ์ ไว้บริการนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 2.2 เพื่อให้นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมตลอดจนชุมชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและ 

     เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้
 2.3 เพื่อให้นกัเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมและชุมชนเข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มมากข้ึน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีวารสารและหนังสือพิมพ์ไวบ้ริการอย่างเพียงพอและทันสมยัทันเหตุการณ์ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมและชุมชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย  

และเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้
  3.2.2 นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม และชุมชนเข้าใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากข้ึน 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- สำรวจสภาพปัจจุบันและปญัหาที่เกิดขึ้น 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนเขียน
โครงการเสนอผู้บริหาร 
- สำรวจสถานท่ี/ห้างร้าน  ในการจัดซื้อวารสาร
และหนังสือพิมพ ์

ต.ค. 2564 
 
 
 

- 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
3.นักเรียนยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- กำหนดวันเวลาในการจัดซื้อวาสารและ
หนังสือพิมพ์ 
- ดำเนินการจดัซื้อวารสารและหนงัสือพิมพ์ เพื่อ
บริการครู บุคลากร และนักเรียน 

พ.ย. 2564  - 
ก.ย. 2565 

 

40,000 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
3.นักเรียนยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ตรวจสอบรายการจดัซื้อวารสารและ
หนังสือพิมพ์ 

ก.ย. 2565 
 

- 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 

4.ประเมินผล
และรายงาน

(Action) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนิน
ตามโครงการ/กจิกรรม 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

ก.ย. 2565 
 

- 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
3.นักเรียนยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………40,000……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ………………-…………….. บาท  
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 10 ฉบับ 150 1,500 150 1,500 
2. หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์ 10 ฉบับ 150 1,500 150 1,500 
3. หนังสือพิมพ์มติชน 10 ฉบับ 150 1,500 150 1,500 
4. หนังสือพิมพ์ข่าวสด 10 ฉบับ 150 1,500 150 1,500 
5. ซอคเกอร์รายสัปดาห ์ 25 ฉบับ 36 900 36 900 
6. Health Today 70 เล่ม 10 700 10 700 
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ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

7. ซีเคร็ต 70 เลม่ 10 700 10 700 
8. ประดดิ  ประดอย 60 เล่ม 10 600 10 600 
9. ชีวจิต 60 เล่ม 10 600 10 600 
10. หมอชาวบ้าน 60 เล่ม 10 600 10 600 
11. แม่บ้าน 99 เล่ม 10 990 10 990 
12. อ ส ท 85 เล่ม 10 850 10 850 
13. แพรว 100 เล่ม 10 1,000 10 1,000 
14. NATIONAL  GEO 120 เล่ม 10 1,200 10 1,200 
15. เทคโนโลยีชาวบ้าน 50 เล่ม 10 500 10 500 
16. HELLO 100 เล่ม 10 1,000 10 1,000 
17. CLEO 100 เล่ม 10 1,000 10 1,000 
18. My home 95 เล่ม 8 760 8 760 
19. บ้านและสวน 100 เล่ม 5 500 5 500 
20. อสท 85 เล่ม 10 850 10 850 
21. SCIENCE 130 เล่ม 1 130 1 130 
22. Lonely planet 100 เล่ม 10 1,000 10 1,000 
23. ศิลปวัฒนธรรม 120 เล่ม 1 120 1 120 

รวม 20,000 20,000 
รวมท้ังสิ้น 40,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรยีนร้อยละ 80  
มีการยืมหนังสือและมีนิสยัรักการอ่าน 

1.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินตามโครงการ/กิจกรรม 
2.สรุปและรายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

1.แบบประเมินผลการดำเนินงาน 
2.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดซื้อ
หนังสือ/วารสาร 
3.สถิติการยมืหนังสือ 
4.เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
 7.1 ห้องสมุดโรงเรียนมีวารสาร และหนังสือพิมพไ์ว้บริการเพียงพอแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา            
 7.2 ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรยีน และชุมชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 7.3  ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนเข้าใช้ห้องสมดุเพิม่มากข้ึน  

 
 
 
 
  



259 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

259 



260 

โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสีเขียวและสีฟ้า 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะ ของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลกชีวิต  
ผู้รับผิดชอบ    ประธานคณะสีเขียวและสีฟ้า 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2564– 1/2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 ข้อที่ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
   คิดเห็นและแก้ปัญหา 
                 ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
            ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
                ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ ปี พ.ศ.2542  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา 24 (2) กำหนดให้
จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะ  กระบวนการคดิ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  และ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดลุกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลติทาง
การศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ไดร้ับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคณุภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  
และจิตใจ   
 โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดม้ีการการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบเน้นการบริหารจัดการแบบอิงมาตรฐาน (Standard 
based Administration) โดยสถานศกึษาต้องยืดมาตรฐานเพื่อการประกันคณุภาพภายใน ในขณะเดยีวกันอาจกำหนดมาตรฐาน
งานด้านอื่นๆ ในระดับรายละเอยีด ดังนี ้1.)มาตรฐานการสอนของครูในโรงเรียนสรรพวิทยาคม Standard Teacher  2.) 
มาตรฐานงานประจาช้ัน(Classroom Teacher) และ 3.) มาตรฐานครอบครัวสรรพวิทยาคม (Sapphawittayakhom Family 
School) 

ทั้งนี้ ครอบครัวของผู้เรียนในโรงเรยีนสรรพวิทยาคมหรือ “ครอบครวัสรรพวิทยาคม” เป็นหน่วยแรกที่มีความใกล้ชิด
ผู้เรยีนมากที่สดุ มีโอกาสในการดแูลและเสริมสมรรถนะผู้เรยีนได้มากท่ีสุด จึงถือเป็นหน่วยที่ สำคญัในชีวิตของผู้เรียน หาก
ครอบครัว มีการดำเนินงานอยา่งเป็นระบบในการส่งเสริมสมรรถนะของบุตรหลานท่ีเป็นผู้เรียน จะมีโอกาสและความน่าจะเป็นใน
การสร้างความเป็นเลิศหรือสร้างพัฒนาการในตัวผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน ให้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ดแูลช่วยเหลือและเสรมิสมรรถนะผู้เรยีนไดม้ากที่สดุ ได้กำหนดมาตรฐานการ
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ดำเนินงานครอบครัวสรรพวิทยาคม ตลอดช่วงช้ัน 3 ปี ทางคณะกรรมการดำเนินงานจึงได้จัด “กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลศิทาง
วิชาการคณะสี” ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนแต่ละคณะสีไดร้ับพัฒนาทางสตปิัญญา  รา่งกาย  และจิตใจ   
2. เพื่อสร้างความเป็นเลิศ สร้างพฒันาการในตัวผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ  

นักเรียนสีเขียว จำนวน    30     คน  ครูสีเขียว        จำนวน    21     คน 
นักเรียนสีฟ้า    จำนวน    30     คน  ครูสีฟ้า          จำนวน    22     คน  

- ด้านเชิงคุณภาพ    
นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศ สร้างพัฒนาการในตัวผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.ดำเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัต ิ

ก.ย.–ต.ค.2564 
 

- ประธานคณะสีเขียว 
ประธานคณะสีฟ้า 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ 
- เชิญวิทยาการมาบรรยาย 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม 
   กิจกรรมที่ 1 สร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จ 
   กิจกรรมที่ 2 ตามหา Passion จุดเริม่ต้นของความสำเรจ็ 
   กิจกรรมที่ 3 เส้นทางอาชีพ 
- สรุปการจดักิจกรรมวางแผนสู่อาชีพ 

ต.ค.2564– 
ก.ย.2565 

 

10,000 ประธานคณะสีเขียว 
ประธานคณะสีฟ้า 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

 
ก.ย.2565 

 
- 

ประธานคณะสีเขียว 
ประธานคณะสีฟ้า 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 
ต.ค. 2565 

 

 
- 

ประธานคณะสีเขียว 
ประธานคณะสีฟ้า 

 

5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………10,000…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสีชมพูและสีน้ำเงิน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะ ของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลกชีวิต  
ผู้รับผิดชอบ    ประธานคณะสีชมพูและสีน้ำเงิน 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2564 – 1/2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 ข้อที่ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
   คิดเห็นและแก้ปัญหา 
                 ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
            ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
                ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ ปี พ.ศ.2542  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา 24 (2) กำหนดให้
จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะ  กระบวนการคดิ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  และ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดลุกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลติทาง
การศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ไดร้ับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคณุภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  
และจิตใจ   
 โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดม้ีการการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบเน้นการบริหารจัดการแบบอิงมาตรฐาน (Standard 
based Administration) โดยสถานศึกษาต้องยืดมาตรฐานเพื่อการประกันคณุภาพภายใน ในขณะเดยีวกันอาจกำหนดมาตรฐาน
งานด้านอื่นๆ ในระดับรายละเอยีด ดังนี ้1.)มาตรฐานการสอนของครูในโรงเรียนสรรพวิทยาคม Standard Teacher  2.) 
มาตรฐานงานประจาช้ัน(Classroom Teacher) และ 3.) มาตรฐานครอบครัวสรรพวิทยาคม (Sapphawittayakhom Family 
School) 

ทั้งนี้ ครอบครัวของผู้เรียนในโรงเรยีนสรรพวิทยาคมหรือ “ครอบครวัสรรพวิทยาคม” เป็นหน่วยแรกที่มีความใกล้ชิด
ผู้เรยีนมากที่สดุ มีโอกาสในการดแูลและเสริมสมรรถนะผู้เรยีนได้มากท่ีสุด จึงถือเป็นหน่วยที่ สำคญัในชีวิตของผู้เรียน หาก
ครอบครัว มีการดำเนินงานอยา่งเป็นระบบในการส่งเสริมสมรรถนะของบุตรหลานท่ีเป็นผู้เรียน จะมีโอกาสและความน่าจะเป็นใน
การสร้างความเป็นเลิศหรือสร้างพัฒนาการในตัวผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน ให้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ดูแลช่วยเหลือและเสรมิสมรรถนะผู้เรยีนไดม้ากที่สดุ ได้กำหนดมาตรฐานการ
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ดำเนินงานครอบครัวสรรพวิทยาคม ตลอดช่วงช้ัน 3 ปี ทางคณะกรรมการดำเนินงานจึงได้จัด “กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลศิทาง
วิชาการคณะสี” ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนแต่ละคณะสีไดร้ับพัฒนาทางสตปิัญญา  รา่งกาย  และจิตใจ   
2. เพื่อสร้างความเป็นเลิศ สร้างพฒันาการในตัวผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ  
   นักเรียนสีชมพ ู จำนวน  30  คน  ครูจำนวน  22  คน 
   นักเรียนสีน้ำเงิน จำนวน 30  คน   ครูจำนวน  22  คน 
- ด้านเชิงคุณภาพ    

นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศ สร้างพัฒนาการในตัวผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.ดำเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ 

ก.ย.–ต.ค.2564 
 

- ประธานคณะสีชมพู 
ประธานคณะสีน้ำเงิน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ 
- เชิญวิทยากรบรรยาย 
- นักเรียนร่วมกิจกรรม 
   กิจกรรมที่ 1 สร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จ 
   กิจกรรมที่ 2 ตามหา Passion จุดเริม่ต้นของความสำเรจ็ 
   กิจกรรมที่ 3 เส้นทางอาชีพ 
- สรุปการจดักิจกรรมวางแผนสู่อาชีพ 

ต.ค.2564– 
ก.ย.2565 

 

10,000 ประธานคณะสีชมพู 
ประธานคณะสีน้ำเงิน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

 
ก.ย.2565 

 
- 

ประธานคณะสีชมพู 
ประธานคณะสีน้ำเงิน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 
ต.ค. 2565 

 

 
- 

ประธานคณะสีชมพู 
ประธานคณะสีน้ำเงิน 

5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………10,000…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสีแสดและสีแดง 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะ ของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลกชีวิต  
ผู้รับผิดชอบ    ประธานคณะสีแสดและสีแดง 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2564– 1/2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 ข้อที่ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
   คิดเห็นและแก้ปัญหา 
                 ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
            ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
                ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ ปี พ.ศ.2542  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา 24 (2) กำหนดให้
จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะ  กระบวนการคดิ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  และ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดลุกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลติทาง
การศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ไดร้ับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคณุภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  
และจิตใจ   
 โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดม้ีการการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบเน้นการบริหารจัดการแบบอิงมาตรฐาน (Standard 
based Administration) โดยสถานศึกษาต้องยืดมาตรฐานเพื่อการประกันคณุภาพภายใน ในขณะเดยีวกันอาจกำหนดมาตรฐาน
งานด้านอืน่ๆ ในระดับรายละเอยีด ดังนี ้1.)มาตรฐานการสอนของครูในโรงเรียนสรรพวิทยาคม Standard Teacher  2.) 
มาตรฐานงานประจาช้ัน(Classroom Teacher) และ 3.) มาตรฐานครอบครัวสรรพวิทยาคม (Sapphawittayakhom Family 
School) 

ทั้งนี้ ครอบครัวของผู้เรียนในโรงเรยีนสรรพวิทยาคมหรือ “ครอบครวัสรรพวิทยาคม” เป็นหน่วยแรกที่มีความใกล้ชิด
ผู้เรยีนมากที่สดุ มีโอกาสในการดแูลและเสริมสมรรถนะผู้เรยีนได้มากท่ีสุด จึงถือเป็นหน่วยที่ สำคญัในชีวิตของผู้เรียน หาก
ครอบครัว มีการดำเนินงานอยา่งเป็นระบบในการส่งเสริมสมรรถนะของบุตรหลานท่ีเป็นผู้เรียน จะมีโอกาสและความน่าจะเป็นใน
การสร้างความเป็นเลิศหรือสร้างพัฒนาการในตัวผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน ให้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ดูแลช่วยเหลือและเสรมิสมรรถนะผู้เรยีนไดม้ากที่สดุ ได้กำหนดมาตรฐานการ
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ดำเนินงานครอบครัวสรรพวิทยาคม ตลอดช่วงช้ัน 3 ปี ทางคณะกรรมการดำเนินงานจึงได้จัด “กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลศิทาง
วิชาการคณะสี” ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนแต่ละคณะสีไดร้ับพัฒนาทางสตปิัญญา  รา่งกาย  และจิตใจ   
2. เพื่อสร้างความเป็นเลิศ สร้างพฒันาการในตัวผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ  
  นักเรียนสีแสด  จำนวน   30   คน    ครู จำนวน   22 คน 
  นักเรียนสีแดง   จำนวน   30   คน    ครู จำนวน   22 คน 
- ด้านเชิงคุณภาพ    

นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศ สร้างพัฒนาการในตัวผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

ก.ย.–ต.ค.2564 
 

- ประธานคณะสีแสด 
ประธานคณะสีแดง 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ 
- เชิญวิทยาการบรรยาย 
- นักเรียนร่วมทำกิจกรรม 
   กิจกรรมที่ 1 สร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จ 
   กิจกรรมที่ 2 ตามหา Passion จุดเริม่ต้นของความสำเรจ็ 
   กิจกรรมที่ 3 เส้นทางอาชีพ 
- สรุปการจดักิจกรรมวางแผนสู่อาชีพ 

ต.ค.2564– 
ก.ย.2565 

 

10,000 ประธานคณะสีแสด 
ประธานคณะสีแดง 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

 
ก.ย.2565 

 
- 

ประธานคณะสีแสด 
ประธานคณะสีแดง 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 
ต.ค. 2565 

 

 
- 

ประธานคณะสีแสด 
ประธานคณะสีแดง 

5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………10,000…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  อบรมพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                              กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางสุนีย์  ยะสุกิม , นางจรวยพร  คงมี 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ข้อที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้คุณธรรม) 

ตามนโยบายมาตรฐานการศึกษาชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหส้ถานศึกษา ทุกแห่ง ยึดเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาผู้เรียน
ไปสูผ่ลลัพธ์ที ่พึงประสงค์ของการศึกษา ช้ีนำ การเรียนรูด้้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต รู้ทันการเปลีย่นแปลง ปรับตัวใน
โลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุข
ภาวะการศึกษา การทำงาน อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  ดังนั้นทางกลุ่มสาระภาษาไทยจึงตระหนักถึงการพัฒนาและ
ส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยโดย  การฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนเป็นทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารเพื่อให้เกดิความรู้ 
ความเข้าใจ ความคดิ ความสามารถ เพื่อเป็นเครื่องมือการเรยีนรู้อนัจะนำไปสู่การพัฒนาสติปญัญา และองค์ความรู้ที่หลากหลาย
ตามความสนใจและความถนดัของผู้เรยีน เพื่อให้เกิดความรักในภาษาไทย ฝึกทักษะกระบวนการคดิ วิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการนำความรู้มาประยุกติใช้ในการป้องกันและแก้ปญัหา และวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียน
บรรลผุลสำเร็จตามหลักการดังกลา่วได้อย่างดยีิ่งคือ การสร้างแรงบนัดาลใจให้ผูเ้รียนรักการฟัง การด ูการพูด การอ่านและการ
เขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตระหนักถึงปัญหาและ
ความสำคญัของการจัดการเรียนการสอน 
           ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยจึงจัดทำโครงการ ส่งเสริมทักษะภาษาไทย โดยเชิญวิทยากรที่มคีวามสามารถให้การ
อบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และฝึกทักษะภาษาไทยแก่นักเรียนใหม้ีทักษะภาษาไทยทีม่ีคุณภาพมากยิ่งขึน้ 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อพัฒนาความรู้และกลวิธีดา้นทักษะภาษาไทยให้แก่นักเรียน  
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาไทย การฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน ได้ถูกต้อง 
2.3 เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ          
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  :  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านทักษะภาษาไทยในระดับชั้น ช้ันมัธยมศึกษาปี่ 1 – 6 จำนวน  100 คน        

-  ด้านคุณภาพ  : นักเรียนจำนวน  100 คน  ได้รับความรู้เกี่ยวกับกลวิธีด้านทักษะภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ และ
นำไป ฝึกฝนจนสามารถมีทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง การดู การพดู การอ่านและการเขยีนได้อย่างถูกต้อง 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ(บุคคล/
กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ / เจ้าหน้าท่ีฝา่ยโสตฯ 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาและ
ดำเนินงาน 

ธ.ค.2564 
 
 
 
 
 
 

 
 

- นางสุนีย์  ยะสุกมิ 
นางจรวยพร  คงม ี

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1  . ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา   
 คัดเลือก/ รับสมัครนักเรียนทีส่นใจเข้ารับการฝึกทักษะ 
2. จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมทักษะทาง
ภาษาไทย  จัดกิจกรรม  1 วัน  ให้กับนักเรียนระดับชั้น  
ม.1 – ม.6จำนวน 100  คน  โดยเน้นทักษะทางภาษาไทย 
-การฟัง การด ู
-การพูด 
-การอ่าน 
-การเขียน 

ม.ค.2565 19,545 นางสุนีย์  ยะสุกมิ 
นางจรวยพร  คงม ี

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1.  ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติกิจกรรม ม.ค.2565 - นางสุนีย์  ยะสุกมิ 
นางจรวยพร  คงม ี

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ม.ค.2565 - นางสุนีย์  ยะสุกมิ 
 
นางจรวยพร  คงม ี

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………19,545………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 หมึกพิมพ์ EPSON L220 250 ขวด 8 2,000 - - 
2 กระดาษการ์ดสี 120g A4 180 แผ่น 119 รีม 5 595 - - 
3 แฟ้มซองพลาสติก A4 เอลเฟ่น  

(สำหรับใสเ่นื้อหาเอกสารประกอบการอบรม) 
65 โหล 10 650 - - 

4 บากกาสีน้ำเงิน ลูกลื่นตราม้ากด  200 โหล 10  2,000 - - 
5 ค่าวิทยากร 300 ชม. 6 1,800 - - 
6 กรับ 5,200 คู ่ 1 5,200 - - 
7 กระดาษเกยีรตบิัตร 100 แพค 3 300   
8 ค่าอาหารหลัก 1 มื้อ 45 คน 100 4,500 - - 
9 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 25 คน 100 2,500 - - 

รวม 19,545 - 
รวมทั้งสิ้น 19,545 

 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 90 ท่ีเข้าร่วมกจิกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะภาษาไทย 
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพงึพอใจในการดำเนินกิจกรรม
การอบรมพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย 

แบบทดสอบทักษะภาษาไทย 
นักเรียนทำแบบประเมินความพึง
พอใจ   

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 
 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
นักเรียนท่ีเข้ารับการฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลวิธีการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 

และมโีอกาสไดฝ้ึกประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทำให้นักเรียนเกิดความชำนาญในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
สามารถส่งผลงานการเขยีนเชิงร้างสรรคเ์ข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล 
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272 



273 

โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียน  แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้

เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ                นางสายชล  สุกันทา , นางสาวณัชชา  จูรัตนากร 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2564 – ภาคเรียนที่ 1/2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   ข้อที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อที่ 3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 6   มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ ปี พ.ศ.2562  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา 24 (2) กำหนดให้
จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะ  กระบวนการคดิ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และ (3) จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัิให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น  
รักการอา่นและเกิดการใฝรู่้อย่างตอ่เนื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงได้จัดกจิกรรมจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
สารเคมี กลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น  
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์

2. เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ์
 3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

     1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  จำนวน 30 คน /นักเรียน จำนวน 2,783 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

  1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยสือ่วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ตามมาตรฐาน 
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ 80 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
เพื่อจัดเตรียมการ จัดทำโครงการ และเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 

ต.ค. 2564 - นางสายชล  สุกันทา , 
นางสาวณัชชา  จูรัตนากร 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- แต่งตั้งกรรมการดำเนินกิจกรรม 
- สำรวจวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี แตล่ะกลุม่วิชา  แต่
ละระดับช้ัน 
- ดำเนินการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี  

พ.ย. 2564 – 
ก.ย. 2565 

43,887 นางสายชล  สุกันทา , 
นางสาวณัชชา  จูรัตนากร 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-  ตรวจแบบประเมินหลังปฏิบัติกจิกรรม ก.ย. 2565 - นางสายชล  สุกันทา , 
นางสาวณัชชา  จูรัตนากร 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 2565 - นางสายชล  สุกันทา , 
นางสาวณัชชา  จูรัตนากร 

 

5.  งบประมาณ  (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณจาก (เงินอุดหนุน)  ………43,887……  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    …………-…………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    …………-…………..  บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ รายการ เทอม 1/2564 เทอม 2/2565 รวม 
1 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 1 - 3 8,629 0 8,629 
2 รายวิชาฟิสิกส์ ม.4 - 6 15,820 0 15,820 

3 รายวิชาเคมี ม.4 - 6 7,200 0 7,200 
4 รายวิชาชีววิทยา ม.4 - 6 12,238 0 12,238 

รวม 43,887 0 43,887 
 
รายละเอียดดังแนบ 

รายละเอียดแนบวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ม.1 - 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จำนวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 

1 สีผสมอาหาร 3 ส ี 24332 5 ช้ิน 25 125 
2 สารละลายไอโอดีน 1 % 23014 2 ขวด 120 240 
3 เมทิลแอลกอฮอล์  23141 10 ขวด 70 700 
4 โซเดียมคลอไรด ์ 23209 2 กระปุก 45 90 
5 โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50 % 23213 2 กระปุก 75 150 
6 ดินน้ำมัน  24131 3 โหล 18 54 
7 จานหลุมโลหะ 24114 10 ช้ิน 27 270 
8 บีกเกอร์ 50 ซีซี 22076 20 ช้ิน 170 3,400 
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ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จำนวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
9 บีกเกอร์ 100 ซีซี 22077 10 ช้ิน 170 1,700 
10 บีกเกอร์ 250 ซีซี 22078 10 ช้ิน 190 1,900 

รวมท้ังสิ้น 8,629 
 

รายละเอียดแนบวิชา ฟิสิกส์ ม.4 - 6ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จำนวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
1 มัลตมิิเตอร์แบบเข็ม SUNWA รุ่น 360 TRD 21153 3 ช้ิน 600 1,800 
2 มัลตมิิเตอร์แบบ Digital 21035 3 ช้ิน 600 1,800 
3 เครื่องช่ังสปริง 1,000 กรัม 24080 10 ช้ิน 110 1,100 
4 ชุดส้อมเสียงความถี่พ้อง 26147 2 ชุด 1,400 2,800 
5 หม้อแปลงไฟฟ้า  21222 1 เครื่อง 4,200 4,200 
6 การต่อวงจรไฟฟ้า 21126 1 เครื่อง 770 770 
7 ชุดแสดงการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร 21253 6 อัน 200 1,200 
8 ชุดสาธิตเรื่องความร้อนและการขยายตัวของโลหะ 21571 1 ชุด 300 300 
9 ไดโอดเปล่งแสง LED 24401 20 ช้ิน 40 800 
10 รอกเดี่ยว 24269 5 ช้ิน 60 300 
11 สายไฟยาว 60 ซม. พร้อมแจ๊คและคลิปจระเข ้ 24324 3 ชุด 250 750 

รวมค่าวัสดุ 15,820 
 

รายละเอียดแนบวิชา เคมี ม.4 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จำนวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
1 เครื่องวัด PH แบบปากกา 2C4244 2 เครื่อง 2,800 5,600 
2 แยกน้ำด้วยไฟฟ้า 21026 3 ชุด 350 1,050 
3 ตระกร้าพลาสติก 24140 10 ช้ิน 55 550 

รวมค่าวัสดุ 7,200 
 

รายละเอียดแนบวิชา ชีววิทยา ม.4 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จำนวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
1 สไลด์ปลายรากหอมแสดงการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส 25007 6  แผ่น 60 360 
2 สไลด์อับละอองเกสรการแสดงการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 25026 6 แผ่น 60 360 
3 สไลด์ใบพืชเลี้ยงคูต่ัดขวาง 25073 4 แผ่น 60 240 
4 สไลด์ใบพืชเลี้ยงเดี่ยวตดัขวาง 25074 4 แผ่น  60 240 
5 สไลดล์ำต้นพืชใบเลีย้งคู่ตามยาว 25079 4 แผ่น 60 240 
6 สไลดส์าหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว 25401 4 แผ่น 60 240 
7 สไลด์ราเพนิซิเลียม 25444 4 แผ่น 60 240 
8 สไลดล์ำต้นพืชใบเลีย้งเดี่ยวตดัตามขวาง 25458 4 แผ่น 60 240 
9 สไลดล์ำต้นพืชใบเลีย้งคู่ตัดตามขวาง 25459 4 แผ่น 60 240 
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ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จำนวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
10 สไลด์รากพืชใบเลี้ยงคู่ตดัตามขวาง 25460 4 แผ่น 60 240 
11 สไลด์ปลายยอดตัดตามยาว 25461 4 แผ่น 60 240 
12 สไลด์รากพืชใบเลี้ยงเดีย่วตัดตามขวาง 25475 4 แผ่น  60 240 
13 สไลด์รากพืชใบเลี้ยงคู่ตดัตามขวาง 25476 4 แผ่น  60 240 
14 สไลด์พารามีเซยีม 25011 4 แผ่น 60 240 
15 สไลด์พลานาเรยี 25012 4 แผ่น 60 240 
16 สไลดไ์ฮดรา 25029 4 แผ่น 60 240 
17 สไลด์แบคทีเรียแบบรูปกลม 25032 4 แผ่น 60 240 
18 สไลด์แบคทีเรียแบบรูปท่อน 25033 4 แผ่น 60 240 
19 สไลด์อมีบา 25420 4 แผ่น 60 240 
20 สไลด์ยูกลีนา 25421 4 แผ่น 60 240 
21 สไลด์เม็ดเลือดแดงกบ 25003 4 แผ่น 60 240 
22 สไลด์รังไข่หน ู 25078 4 แผ่น 60 240 
23 สไลด์อณัฑะหน ู 25081 4 แผ่น 60 240 
24 สไลด์การแบ่งเซลล์แบบไมโทซสิของสัตว์ 25530 6 แผน่ 60 360 
25 สไลด์เซลล์อสุจิของคน 25025 8 แผ่น 60 480 
26 สไลด์เซลล์ประสาทและไขสันหลัง 25071 4 แผ่น 60 240 
27 สไลด์เซลล์เมด็เลือดคน 25435 4 แผ่น 60 240 
28 สไลด์เซลล์เมด็เลือดคน 25436 4 แผ่น 60 240 
29 สไลด์เซลล์อัณฑะ 25538 4 แผ่น 60 240 
30 สไลด์เซลล์รังไข ่ 25539 4 แผ่น 60 240 
31 ที่ตัดเนื้อเยื่อแบบมือถือ 21021 3 ชุด 990 2970 
32 ถุงมือแพทย ์เบอร์ M 24503 3 กล่อง 250 750 
33 กล่องบรรจสุไลด์ (100 แผ่น) 24034 2 กล่อง 359 718 

รวมค่าวัสดุ 12,238 
  

6. วิธีการประเมิน (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยสือ่
วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
ร้อยละ 80 

1. การประเมินความพึงพอใจ 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

    

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แบบสรุปผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

 
 
 
 

 



277 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอน Coding ด้วย ROBOT 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียน  แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้

เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล , นางสาวรุ่งทิพย์  จันดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2564 – ภาคเรียนที่ 1/2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

      ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

              ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   ข้อที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
            ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อที่ 3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ข้อที ่5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

     ข้อที่  1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ข้อที่ 4   สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ ปี พ.ศ.2562  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา 24 (2) กำหนดให้

จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะ  กระบวนการคดิ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  และ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดลุกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลติทาง
การศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ไดร้ับการศึกษาตามลักษณะดังกลา่ว จะต้องเป็นผู้มีคณุภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  
และจิตใจ   
 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ จึงใช้มาตรา 24 เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อพฒันานักเรียนโดยดำเนินกิจกรรมการส่งนักเรียนร่วมการ
ประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. เพือ่ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรูไ้ปใช้ในการแก้ปัญหา 
2. สร้างสรรคผ์ลงานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ในรูปของการแข่งขันหุน่ยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อตัโนมตัิ และโครงงานหุ่นยนต ์
3. เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. 

 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  
   นักเรียนจำนวน 90 คน 
- ด้านเชิงคุณภาพ  

 1. นักเรียนสนใจการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ,หุ่นยนต์อตัโนมตัิและโครงงานหุ่นยนต์ จำนวน 6 ประเภท   
      2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อตัโนมตัิ และโครงงานหุ่นยนต์ จำนวน 6 ประเภท 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4 .ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

พ.ย. 2564  
- 

นายธนสิน  ชูเกียรตติกุล ,  
นางสาวรุ่งทิพย์  จันด ี

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ  
   -  สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีต้องการในการประกอบ
หุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมตัิ และโครงงาน
หุ่นยนต์  
   - มีการและพัฒนาการเรียนการสอน Coding 
ด้วย ROBOT 
   - จัดหา อุปกรณ์ ในการประกอบหุ่นยนต์บังคับ
มือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ และโครงงานหุ่นยนต์ เพื่อเข้า
ร่วมการประกวดแขง่ขันหุ่นยนต์ สสท. และกิจกรรม
แข่งขันทักษะวิชาการ  

พ.ย. 2564 
–  

ส.ค. 2565 

30,000 นายธนสิน  ชูเกียรตติกุล , 
นางสาวรุ่งทิพย์  จันด ี

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ส.ค. 2565  
- 

นายธนสิน  ชูเกียรตติกุล ,  
นางสาวรุ่งทิพย์  จันด ี

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

ส.ค. 2565  
- 

นายธนสิน  ชูเกียรตติกุล ,  
นางสาวรุ่งทิพย์  จันด ี
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5.  งบประมาณ  (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณจาก (เงินอุดหนุน) ……………30,000……... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-……………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 บอร์ด control ระบบArduino 4500 ช้ิน 1 4500 - - 
2 Servo moter 5 volt 400 ช้ิน 10 4000 - - 
3 มอเตอร์ 6 V 650 ชุด 10 6,500 - - 
4 แบต Li – po 500 ช้ิน - - 5 2,500 
5 ล้อโอม ิ 800 ช้ิน - - 5 4,000 
6 บอร์ดไดร์มอเตอร ์ 1,500 ช้ิน - - 2 3,000 
7 บอร์ดเพิ่มแรงดัน 200 ช้ิน - - 15 3,000 
8 Servo moter 625 ช้ิน - - 15 2,500 

รวม 15,000 15,000 
รวมท้ังสิ้น 30,000 

 

6. วิธีการประเมิน  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการ Coding ด้วย ROBOT โดยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจีัดทำในรูปหุ่นยนต์ สามารถนำความรูไ้ปใช้ในการ
แก้ปัญหา ตามมาตรฐานสูงขึ้น ร้อยละ 80 
2. นักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. ตามมาตรฐาน  
ร้อยละ 100 

หุ่นยนต์ที่นักเรยีนจัดทำ 
รางวัลที่ไดร้ับจากการ
แข่งขัน 

 ช้ินงาน 
รางวัลที่ไดร้ับ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. นักเรียนสามารถผลิตผลงานทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ Coding ด้วย ROBOT ได้อย่างมีคณุภาพ 
2. พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การคดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
3. ตระหนักถึงความสำคญัของวิทยาศาสตร์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
4. สร้างเจตคติที่ดตี่อวิทยาศาสตร ์
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565                     
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา , นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง 
ระยะเวลาดำเนินการ  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม  2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   ข้อที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อที ่3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 6   มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการเปลี่ยนแปลง 

ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่ประเทศต้องการ 
ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถพัฒนาทั้งการ
เรียนรู้  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการเรยีนการสอนรูปแบบ
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตาม
ลกัษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 
 กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์จัดเป็นกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถศึกษา สืบเสาะ เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยเสริมให้ผู้เรียนรูจ้ักคิดวางแผนการทำงานเป็นระบบ และทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพตามวัยของตนเอง 
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ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจัดกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมการทดลองและ
กิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนให้ดีขึ้นและ
มีเจตคติที่ดีและให้ความสนใจต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งยังปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ผู้เรียนจะสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลกัการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 2. เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
 4. เพื่อให้นักเรียนไดร้่วมจดันิทรรศการและเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

  1. นักเรียนจำนวน 2,783 คน 
  2. ครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 40 คน 

-  ด้านคุณภาพ  
  1. นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการจัดนิทรรศการและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ และ มคีณุภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สงูขึ้น 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมคร ู
2. ครูสำรวจข้อมูล 
3. เขียนโครงการ 
4. เสนอโครงการ 

กุมภาพันธ์ 2565
กุมภาพันธ์ 2565 
กุมภาพันธ์ 2565
พฤษภาคม 2565 

- นายศักดิ์นรินทร์   
สุกันทาและนางกัลยา  

ประทีป ณ ถลาง 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการตามโครงการนิทรรศการสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์
นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร ์
    - นิทรรศการเทิดพระเกียรต ิ
    - วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
    - หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 
    - เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    - นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก 
กิจกรรมการแข่งขัน 
    - กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ 
    - กิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายส ี
    - กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร ์
    - กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร ์

พฤษภาคม 2565 
พฤษภาคม 2565 
สิงหาคม  2565 

 

42,905 นายศักดิ์นรินทร์  
สุกันทา 

และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
 



284 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

    - กิจกรรมการประกวดชุดรไีซเคิล 
    - กิจกรรมการแข่งขันสะเต็มศกึษา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ประเมินโครงการนิทรรศการสปัดาห์
วิทยาศาสตร ์

สิงหาคม 2565 - นายศักดิ์นรินทร์   
สุกันทาและนางกัลยา  
ประทีป ณ ถลาง 

4.ประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

1. สรุปผลการจัดนิทรรศการสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์

สิงหาคม 2565 - นายศักดิ์นรินทร์   
สุกันทาและนางกัลยา  
ประทีป ณ ถลาง 

 

5.  งบประมาณ  (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณจาก (เงินอุดหนุน)  ………42,905……  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    …………-…………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    …………-…………..  บาท 
 

ดังรายการต่อไปนี้ 
ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที ่1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าเช่าเต้นท์ 800 หลัง - - 18 14,400 
2 ป้ายเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4  , 9 และ 10 800 ป้าย - - 9 7,200 
3 ค่าฐานจรวดขวดนำ้ 6,000 ชุด - - 2 12,000 
4 ค่าอุปกรณ์แข่งขันวาดภาพระบายสี        

กระดาษ 100 ปอนด์ A 3 900 ห่อ - - 1 900 
กระดาษปกการ์ดขาว 99 ห่อ - - 25 2,475 

5 หมึกเตมิ Epson สีดำ สีเหลือง สฟี้า สีชมพู  
(สีละ 2 ขวด) 

285 ขวด - - 8 2,280 

6 ป้ายไวนิล กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ 1,000 ป้าย - - 1 1,000 
7 ค่าเช่าอุปกรณเ์ชื่อมต่อระบบไฟ 2,650 ชุด - - 1 2,650 

รวม - 42,905 
รวมท้ังสิ้น 42,905 

 

6. วิธีการประเมิน (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2. การประเมินโครงการ 

1. แบบสรุปผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
2. แบบประเมินโครงการ 

 

 



285 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

285 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียน  แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้

เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา , นางสาวเสาวลักษณ์  หน่อคาสุก 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2564 – 1/2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อที่ 3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 6   มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ ปี พ.ศ.2562  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา 24 (2) กำหนดให้

จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะ  กระบวนการคดิ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  และ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดลุกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลติทาง
การศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ไดร้ับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคณุภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  
และจิตใจ   
 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ จึงใช้มาตรา 24 เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อพฒันานักเรียนโดยดำเนินกิจกรรมการส่งนักเรียนร่วม
แข่งขันทักษะในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับภมูิภาค ระดับชาติงานศิลปหัตกรรมนักเรียน และโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
(YSC) เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการพฒันาต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรูไ้ปใช้ในการแก้ปัญหา 
2. สร้างสรรคผ์ลงานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรูปของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. เพื่อนำโครงงานวิทยาศาสตร์เขา้ร่วมแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมภิาค งานศิลปหตักรรมนักเรียน และ

โครงงานนักวิทยาศาสตรร์ุ่นเยาว์ (YSC) 
 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ  
นักเรียนท่ีเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ และนักเรียนที่ท่ัวไปสนใจในการทำโครงงานวิทยาศาสตรจ์ำนวน 3 ประเภท 

ได้แก่ประเภทกายภาพ ประเภทชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
- ด้านเชิงคุณภาพ    
สร้างสรรคค์วามรู้และผลงานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดทำในรปู 

โครงงานวิทยาศาสตร ์
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

ก.ย.–ต.ค.2564 
 

- นายศักดิ์นรินทร์   
สุกันทาและ 

นางสาวเสาวลักษณ์  
หน่อคาสุก 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ 
   - ดำเนินการจ้างเหมาทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ / 
โครงงาน และจดัทำชุดอุปกรณ์ Science Show เพื่อเข้า
ร่วมประกวดแข่งขันงานทักษะวิชาการ/ งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ / งานศิลปหัตถกรรม   
      - ดำเนนิการจัดจา้งทำป้ายแผงโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขันงานทักษะวิชาการ / งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ / งานศิลปหัตถกรรม   

พ.ค.2565 – 
ก.ย.2565 

 

28,000 นายศักดิ์นรินทร์   
สุกันทาและ  

นางสาวเสาวลักษณ์  
หน่อคาสุก 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

 
ก.ย.2565 

 
- 

นายศักดิ์นรินทร์   
สุกันทาและ  

นางสาวเสาวลักษณ์  
หน่อคาสุก 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 
ต.ค. 2565 

 

 
- 

นายศักดิ์นรินทร์   
สุกันทาและ  

นางสาวเสาวลักษณ์  
หน่อคาสุก 
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5.  งบประมาณ  (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ……………28,000…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
ดังรายการดังต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

 1 โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น /ม.ปลาย 3,000 ช้ิน - - 2 6,000 
 2 ค่าป้ายแผงโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น / ม.ปลาย 3,000 แผง - - 2 6,000 
3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร ์

 ม.ต้น / ม.ปลาย 
3,000 ช้ิน - - 2 6,000 

4 ค่าป้ายแผงโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น / ม.ปลาย 3,000 แผง - - 2 6,000 
5 ชุดอุปกรณ์ Science Show ม.ตน้ / ม.ปลาย 2,000 ช้ิน - - 2 4,000 

รวม - 28,000 
รวมท้ังสิ้น 28,000 

 

6. วิธีการประเมิน  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ตามมาตรฐานสูงขึ้น ร้อยละ 80 
2. นำโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ระดับภมูิภาค งานศลิปหัตกรรมนักเรียน และ
โครงงานนักวิทยาศาสตรร์ุ่นเยาว์ (YSC) ตามมาตรฐาน ร้อยละ 
100 

โครงงานวิทยาศาสตร์ที่นักเรียน
จัดทำผลการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์/ศลิปหตัถกรรม
นักเรียน /โครงงานนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว ์

1. ช้ินงาน 
2. รางวัลที่ไดร้ับ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. นักเรียนสามารถผลิตผลงานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคณุภาพ 
2. พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
3. ตระหนักถึงความสำคญัของวิทยาศาสตร์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
4. สร้างเจตคติที่ดตี่อวิทยาศาสตร ์
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  การแสดงผลงานความสามารถของผู้เรียน (โครงงานคณิตศาสตร์)  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2     ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                              กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก  
ผู้รับผิดชอบ    นางวิไลพร  ศรีนิล , นางสาวกุลปรียา  ม่ันอยู่ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2564  -  มีนาคม  2565 
สถานที่ดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

    ข้อที่ 2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
    ข้อที่ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ข้อที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้.คุณธรรม)        
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ ปี พ.ศ.2562  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา 24 (2) กำหนดให้

จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะ  กระบวนการคดิ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  และ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดลุกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลติทาง
การศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนท่ีไดร้ับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ทั้งทาง
สติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงใช้มาตรา 24 เป็นหลักปฏิบตัิ เพื่อพัฒนานักเรียนโดยดำเนินกิจกรรมการส่งนักเรียน
ร่วมแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน  เพื่อให้นักเรยีนได้รบัการพัฒนาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์  (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1.   พัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ด้วยการนำหลักคณติศาสตรม์าประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
2.   เพื่อเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
3.   เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 
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3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

               ครู จำนวน 10 คน และนักเรยีน จำนวน 25 คนมีการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์อย่างน้อย  4  โครงการ 
-  ด้านคุณภาพ 

     ครูและนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ มผีลการแข่งขันได้รับรางวัลระดับภูมิภาค / ประเทศ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมครูกลุ่มสาระ ฯ 
2. ครูสำรวจข้อมูล 
3. เขียนโครงการ 
4. เสนอโครงการ 

ก.ย. – ต.ค. - กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการตามโครงการ 
 เพื่อจัดทำโครงงานสำหรับทำการแข่งขันในระดับเขต/
ระดับภาค/โครงงานสะเตม็ศึกษา/โครงงานชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ ประกอบดว้ยโครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
และโครงงานทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ต.ค. 64 – 
มี.ค. 65 

24,500 นางวิไลพร  ศรีนลิ 
นางสาวกุลปรยีา  มั่นอยู ่

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ใบตรวจรับพสัด ุ
จำนวนโครงงานท่ีจัดทำ 

ต.ค. 64 – 
มี.ค. 65 

- นางวิไลพร  ศรีนลิ 
นางสาวกุลปรยีา  มั่นอยู ่

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 
 

1. แบบสังเกต 
2. บันทึกการใช้สื่อ 
3. ทะเบียนคุมสื่อ 
4. แบบประเมินโครงการ 
5. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการต่อผู้บังคับบัญชา 

ต.ค. 64 – 
มี.ค. 65 

- นางวิไลพร  ศรีนลิ 
นางสาวกุลปรยีา  มั่นอยู ่

 

5.  งบประมาณ  (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………24,500…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิลโครงงาน 1,300 อัน 4 5,200 - - 
2 ค่าจ้างเหมาทำช้ินงานของโครงงานสิ่งประดิษฐ์  5,000 ช้ิน 2 10,000 - - 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  Unbox เปิดกล่องความรู้คณิตศาสตร์  
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่2     ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาววริยา พิเชฐเกียรติกุล และนางสาวกุลปรียา ม่ันอยู่ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที ่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อที ่1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   ข้อที ่2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อที ่3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ข้อที ่4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ข้อที ่5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที ่6   มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ข้อที ่1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที ่1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ข้อที ่2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ข้อที ่3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ข้อที ่4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  (เงื่อนไข : ความรู้.คุณธรรม)        

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาสุขภาวะการศึกษา/การทำงาน/อาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน เป็นคุณสมบัติของนักเรียนท่ีประเทศต้องการประกอบ
กับการพัฒนาชีว ิตเป็นกระบวนการที ่สามารถใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียนได้เป็นอย่างดี  โดยสามารถพัฒนาทั ้งการ
เรียนรู้  โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ไว้ในทุกวิชานั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้ เห็นได้ชัดเจนว่า นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตามลักษณะ
ดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ทั้งทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 
 กิจกรรม Unbox เปิดกล่องความรู้คณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถแสดงความสามารถในการ
นำทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการทำกิจกรรม ซึ่งจะช่วยเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
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กระบวนการแก้ปัญหา การคิดที่เป็นระบบ ดังนั ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงจัดกิจกรรม Unbox เปิดกล่องความรู้
คณิตศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้ดีขึ้นและมีเจตคติที่ดีและให้ความสนใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังปลูกฝังให้กับผู้เรียนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมผู้เรียนจะสามารถใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อส่งเสรมิทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 2. เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณติศาสตร ์
 3. สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตรศ์าสตร ์
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

  1. นักเรียนจำนวน 2,784 คน 
  2. ครูจำนวน 21 คน 

-  ด้านคุณภาพ  
  1. นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการแข่งขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร ์
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ และ มคีณุภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาสงูขึ้น 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ  (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมคร ู
2. ครูสำรวจข้อมูล 
3. เขียนโครงการ 
4. เสนอโครงการ 

ตุลาคม 2564 - นางสาววริยา พิเชฐ
เกียรติกลุ 
นางสาวกุลปรยีา มั่นอยู ่

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแต่งตั้งคณะทำงาน 
3.ดำเนินการตามโครงการนิทรรศการ 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
- กิจกรรมแข่งขันการแก้ปัญหาระดับ ม.ต้น 
- กิจกรรมแข่งขันการแก้ปัญหาระดับ ม.ปลาย 
- กิจกรรม A-MATH 
- กิจกรรม 180 IQ 
- กิจกรรมการแข่งขัน Creative Poster เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร ์
- กิจกรรมการแข่งขัน GSP 
- กิจกรรมการแข่งขัน Sudoku 
- กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณติศาสตร์ 
 
 

พฤษภาคม 
2565 

- 
สิงหาคม  2565 

14,088 นางสาววริยา พิเชฐ
เกียรติกลุ 
นางสาวกุลปรยีา มั่นอยู ่
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ประเมินกิจกรรม Unbox เปดิกล่องความรู้
คณิตศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

สิงหาคม 2565 - นางสาววริยา  
พิเชฐเกียรติกลุ 
นางสาวกุลปรยีา มั่นอยู ่

4.ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1. สรุปผลกิจกรรม Unbox เปิดกรุความรูค้ณติศาสตร์ 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

สิงหาคม 2565 - นางสาววริยา  
พิเชฐเกียรติกลุ 
นางสาวกุลปรยีา มั่นอยู ่

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณจาก (เงินอุดหนุน) ………14,088……  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………-…………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………-…………..  บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. กระดาษปกการ์ดขาว 99 ห่อ - - 10 990 
2. หมึกเตมิ Epson สีดำ สีเหลือง สฟี้า สีชมพ ู 

(สีละ 3 ขวด) 
285 ขวด - - 12 3,420 

3. กระดาษโฟโต้ 180g. ขนาด A4 439 ห่อ - - 2 878 
4. บอร์ดสำหรับนำเสนอโครงงานคณติศาสตร์ ระดับ 

ม.ต้น  และ ระดับ ม.ปลาย 
1,000 แผ่น - - 6 6,000 

5 ไวนิลของกิจกรรม Unbox เปิดกล่องความรู้
คณิตศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์

1,000 ผืน - - 1 1,000 

6. ของรางวัลสำหรบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 
Unbox เปิดกล่องความรูค้ณติศาสตร์ สัปดาห์
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์

      

6.1 รูบิค 20 อัน - - 24 480 
6.2 สมุดโน้ต 20 เล่ม - - 32 640 
6.3 ปากกาเจลลลูอยด์ควอนตั้ม 0.7 mm  
(1x50 ด้าม) 

240 กระป๋อง - - 2 480 

6.4 กระดาษ POST-IT 3x4 M&G 20 แพค - - 10 200 
รวม - 14,088 

รวมทั้งสิ้น 14,088 
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โครงการ   เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม   พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มวิชาชีพคหกรรม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสิริมนัส    พุ่งโตมร  , นางสถิรดา   กิติเวียง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน                                                                                                                    
  ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                                                                                
    ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                                                                        
    ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                                                                      
  ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                                             
    ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด                                                              
    ข้อที่ 2  ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย                                                                                    
    ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย                                          
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                               
  ข้อที่ 3.1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 1 ผู้เรียนรู้ เป็นผูม้ีความพากเพียร ใฝเ่รียนรู้ และมีทักษะการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดจิิทัลและโลกอนาคต และมสีมรรถนะที่เกดิจากความรู้ ความรอบรูด้้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และ
ประยุกต์ใช้ภมูิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสมัมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความมั่นคงในชีวิตและคณุภาพชีวิตที่ดี ต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม 

การเรยีนวิชาทางด้านการงานอาชีพต้องมีทักษะในการปฏิบัติงาน จงึจำเป็นต้องฝึกฝนตามความสนใจ ความถนัดของ
นักเรียนทางด้านงานบ้าน งานอาหาร งานประดิษฐ์ นักเรียนต้องมีความรู้ และประสบการณเ์ป็นพื้นฐาน สามารถนำความรูไ้ปใช้ใน
การดำรงชีวิตอย่างมคีวามสุขและเกิดคุณค่าต่อตนเองและครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจึงจำเป็นต้องมีการฝึกฝน
และลงมือปฏิบัติจริง แต่กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพยังขาดวสัดุฝึก และอุปกรณ์ยังไมเ่พียงพอซึ่งมีความจำเป็นในการสอน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ ดังนัน้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจึงขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้การเรียนการสอน
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1.พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานบ้าน งานอาหาร งานประดิษฐ)์ 
2.เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพ (งานบ้าน งานอาหาร งานประดิษฐ์) 
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3.เพื่อให้มีอปุกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
4.เพื่อให้มีวัสดฝุึกสำหรับฝึกในภาคปฏิบัต ิ
5.เพื่อการประกอบอาชีพ และมีรายไดร้ะหว่างเรียน 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  
    1. นักเรียนจำนวน 2,700 คน 
    2. ครูจำนวน 5 คน 
-  ด้านคุณภาพ  
    1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
    2. นักเรียนได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาการเรียนการสอนในดา้นงานบ้าน งานอาหาร งานประดษิฐ์  
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

-ขออนุมัติโครงการ 
-ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

ต.ค.64 
ต.ค.64 

 
- 

นางสาวสิรมินัส พุ่งโตมร   
นางสถิรดา   กิติเวียง 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

-ดำเนินการตามโครงการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6เรียนวิชา Block 
Cross 
1. ทำอาหารจานเดยีว /อาหารสำรับ /เครื่องดื่ม
สมุนไพร 
2. การตัดเย็บเบื้องต้น  
3. การประดิษฐ์บรรจภุัณฑ ์
4.นักเรียนท่ีเลือกเรียนได้ทำอาหาร เครื่องดื่ม 
และสามารถจัดตกแต่งอาหารและเครื่องดื่มได้ 
5.นักเรียนมีทักษะการจัดบริการอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อรับรองแขก 
6.พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพรกุ้งไข่เค็ม 
7.พัฒนาบรรจุภณัฑภ์ัณฑ์นำ้พริกสมุนไพรกุ้ง  ไข่
เค็ม 

พ.ย.64 - ก.พ. 
65 

38,010 นางสาวสิรมินัส พุ่งโตมร   
นางสถิรดา   กิติเวียง 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

-ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนิน
ตามโครงการ 
-ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
-ประเมินกิจกรรม 

มี.ค.65 - นางสาวสิรมินัส พุ่งโตมร   
นางสถิรดา   กิติเวียง 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action)  

-สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ  
เม.ย. 65 

 
- 

นางสาวสิรมินัส พุ่งโตมร  
นางสถิรดา   กิติเวียง 
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5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   …………38,010………  บาท 
เงินนอกงบประมาณ    ……………………………..  บาท 
เงินเรียนฟรี15 ปี     ……………………………..  บาท 

ดังรายการต่อไปนี้ 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 น้ำปลา (ทิพรส) 400 โหล 1 400 2 800 
2 น้ำมันพืช (องุ่น) 680 โหล 1 680 2 1,360 
3 ซีอิ๊วขาว 360 โหล 1 360 1 360 
4 เกลือ (ปรุงทิพย์) 150 โหล 1 150 1 150 
5 น้ำตาลทราย 25 กิโลกรมั 34 850 34 850 
6 น้ำยาล้างจาน 380 โหล 2 760 2 760 
7 สก็อตไบร ์ 240 โหล 1 240 1 240 
8 ฟองน้ำ 70 โหล 3 210 3 210 
9 น้ำมันหอย 570 โหล 1 570 1 570 
10 แก๊ส 485 ถัง 6 2,910 6 2,910 
11 กะทิกล่องใหญ ่ 725 โหล 1 725 1 725 
12 หอมแดง 40 กิโลกรมั 5 200 5 200 
13 กระเทียม 120 กิโลกรมั 2 240 2 240 
14 พริกช้ีฟ้าแห้ง 120 กิโลกรมั 1 120 1 120 
15 ไข่เค็มดิบ 7 ฟอง 50 350 50 350 
16 มะขามเปยีก 70 กิโลกรมั 3 210 3 210 
17 กุ้งแห้งเนื้อ 550 กิโลกรมั 2 1,100 2 1,100 
18 ข้าวสารหอมมะลิเบญจรงค์ (5 ก.ก.) 180 ถุง 3 540 3 540 
19 งาขาว 25 ถุง 2 50 1 25 
20 ปลาทูน่าในน้ำแร ่ 50 กระป๋อง 24 1,200 24 1,200 
21 น้ำตาลมะพร้าวบ้านตาลปึก 50 กิโลกรมั 3 150 3 150 
22 ถั่วแดง 50 กิโลกรมั 7 350 7 350 
23 แป้งสาลีบัวแดง 55 กิโลกรมั 6 330 6 330 
24 แป้งท้าวยายม่อม 50 กิโลกรมั 4 200 4 200 
25 ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก 50 กิโลกรมั 4 200 4 200 
26 นมข้นหวาน 30 กระป๋อง 6 180 6 180 
27 แป้งเค้กพัดโบก 50 กิโลกรมั 2 100 2 100 
28 แป้งข้าวเจ้า 50 กิโลกรมั 2 100 2 100 
29 กล่องข้าว 3 ช่องมีฝาปิด 190 ห่อ 1 190 1 190 
30 ถ้วยพลาสติกฝาล็อค  160 ml (25 ใบ) 85 แถว 2 170 2 170 
31 ถุงหิ้วพลาสติกขนาด 6x14 40 ห่อ 2 80 2 80 
32 ถ้วยพลาสติกฝาล็อค  210 ml (25ใบ) 90 แถว 2 180 2 180 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

33 กาวสองหน้า(บาง) 360 โหล 1 360 1 360 
34 สก็อตเทปใส(ใหญ่) 40 ม้วน 2 80 2 80 
35 กระดาษสาสลี้วน 300 โหล 1 300 1 300 
36 กรรไกรด้ามพลาสติก 9 น้ิว (ตราคนป่า) 150 อัน 3 450 3 450 
37 เข็มสอย 30 ห่อ 10 300 10 300 
38 เข็มหมุดหัวมุกกล่องพลาสติก (400ตัว) 120 โหล 4 480 4 480 
39 ไม้บรรทัดพลาสติก 5 อัน 2 10 3 15 
40 มีดหั่น Kiwi ขนาด8 นิ้ว (ด้ามไม้) 100 เล่ม 10 1,000 10 1,000 
41 เขียงพลาสติกสีขาวหนา1/2นิ้ว 

(22x30ซม.) 
200 อัน 5 1,000 5 1,000 

42 ผ้าขนหนูผืนเล็กคละส ี 400 โหล 1 400 1 400 
รวม 18,475 19,535 

รวมทั้งสิ้น 38,010 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
-นักเรียนร้อยละ 90 ที่เรียนวิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน งาน
ประดิษฐ์ งานอาหาร) มคีวามรูไ้ปใช้ในชีวิตประจำวันได ้
-นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงานอาชีพสูงข้ึนร้อยละ 
90 

- ติดตาม สังเกต / สอบถาม -วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ฝึกปฏิบัต ิ

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 

1. นักเรียนได้รับความรู้ทางทฤษฏแีละสามารถฝึกปฏิบตัิงานของกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพได ้(งานบ้านงานประดิษฐ์) 
2. นักเรียนสามารถนำความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้ในชีวิตประจำวัน 
3. นักเรียนสามารถนำความรู้ทีไ่ดไ้ปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้  
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โครงการ   เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม   พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มวิชาช่าง 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็น 
    พลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายกิตติพงศ์   กันตีมูล , นายปริญ  วันธนานันต ์
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                          

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
       ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียน  

   ข้อที ่5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                                                               
   ข้อที ่6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                                                            
ข้อที ่1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                              
   ข้อที ่2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย                                                                
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                  
ข้อที ่3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจำวันได้ 
ข้อที ่3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 1 ผู้เรียนรู้ เป็นผูม้ีความพากเพียร ใฝเ่รียนรู้ และมีทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อก้าวทันโลกยุคดจิิทัลและโลกอนาคต และมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มสีุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความมั่นคงในชีวิตและคณุภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม  

ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดเ้น้นให้ผู้เรียนมีทักษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน ตามความถนัดความสนใจของผูเ้รียน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้และทักษะพื้นฐาน มเีจตคติ
ทีด่ีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข มปีระสบการณ์ เห็นแนวทาง
ในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา ทักษะทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีเจตคติที่ดตี่ออาชีพ มีคุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการทำงาน มีจติสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

ดังนั้น ทุกปีการศึกษากลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพจึงขอจัดซื้อวัสดุฝึก เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดการเรียนรู้ใน
กลุ่มวิชางานช่าง เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดังกล่าว อีกท้ังเป็นการสนองนโยบายการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกดิสมรรถนะสำคญั คือ 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณเ์หล่านี้ นอกจากใช้ในกจิกรรมการเรียนการสอนแล้ว ยังสามารถใช้ในการ
ให้บริการในกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียนอีกด้วย 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในรายวิชางานช่าง 
2. เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชางานช่าง 
3. เพือ่ให้มีวัสดุฝึก เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบตัิงาน 
4. เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

นักเรียนจำนวน 150 คน ครูจำนวน 2 คน ได้ใช้เครื่องมือ และวัสดุ ในการจัดการเรียนรู้งานช่าง 
-  ด้านคุณภาพ  

1. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในกลุม่งานช่างได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำงานด้านงานช่าง 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/
ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
- สำรวจความต้องการของครูผูส้อน 

ต.ค.64 
 

- นายกิตติพงศ์   กันตีมูล นาย
ปริญ  วันธนานันต์กลุม่สาระ
การเรยีนรู้การงานอาชีพ 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- ขออนุมัติดำเนินการ 
- จัดหาวัสด ุ
- ดำเนินการตามโครงการ เพื่อพฒันาทักษะของนักเรียนใน
รายวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, ช่าง
เครื่องปรับอากาศ ,ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร, งานโลหะ
เบื้องต้น, ผลติภณัฑ์โลหะ, งานไม้เบื้องต้น, งานไม้ประดิษฐ ์

พ.ย.64-
ก.พ. 65 

32,220 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ/ตรวจสอบครุภณัฑ์/ทำบัญชีคุม 

ม.ีค.65 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action)  

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ  

เม.ย. 65 

 

- 
 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
เงินงบประมาณ (อุดหนุน)         32,220   บาท 
เงินนอกงบประมาณ ……………-…………….   บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี ………………-…………      บาท 

ดังรายการต่อไปนี้ 
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ที ่ รายละเอียดของพัสด ุ ราคาต่อ/
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เหล็ก 1x2 นิ้ว-2.3mm. 280 เส้น 15 4,200 - - 
2 เหล็ก 4x4นิ้ว-2.3mm. 1,670 เสน้ 6   10,020 - - 
3 ชุดบานแฟร1์/4-3/4 พร้อมคัตเตอร์ตัด 950 ชุด 1  950 - - 
4 เครื่องแวคคั่มแอร์ DSZH 115N 1,500 ชุด 1  1,500 - - 
5 เครื่องมือดัดท่อทองแดง 150 ชุด 1  150 - - 
6 ชุดเกจ์วัดน้ำยา wk-p7203b 1,400 ชุด 1  1,400 - - 
7 ท่อทองแดงขนาด 1/4 นิ้ว 400 ม้วน 1  400 - - 
8 ท่อทองแดงขนาด 3/8 นิ้ว 570 ม้วน 1  570 - - 
9 ท่อทองแดงขนาด 1/2 นิ้ว 830 ม้วน 1  830 - - 
10 ท่อทองแดงขนาด 5/8 นิ้ว 1,085 ม้วน 1  1,085 - - 
11 ท่อทองแดงขนาด 3/4 นิ้ว 1,315 ม้วน 1  1,315 - - 
12 ชุดฝึกเครื่องปรบัอากาศ 9,000BTU 9,800 ชุด 1  9,800 - - 

 รวม 32,220 - 
 รวมท้ังสิ้น 32,220 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

- นักเรียนไดฝ้ึกปฏบิัติงานช่าง 
- นักเรียนมีผลงานเป็นช้ินงานจากการเรยีนในกลุ่มวิชางานช่าง 

-  - ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีเรียนงานช่าง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่
น้อยกว่า 3.00 

- การสังเกต - แบบประเมินผลงาน 
- เอกสารสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 

1. นักเรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์งานช่าง 
2. นักเรียนสามารถนำความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้ในชีวิตประจำวัน 
3. นักเรียนสามารถนำความรู้ทีไ่ดไ้ปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้  
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มวิชางานประดิษฐ์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางสถิรดา  กิติเวียง  
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                         
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน                                                                                                                    

     ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                                                                          
          ข้อที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                                                                         
          ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                                                          
     ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                        
          ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย                                                               
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                             
     ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจำวันได้ 
    ข้อที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

เพื่อสนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จึงได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตาม
ความถนัดความสนใจของผู้เรียน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้และทักษะพื้นฐาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อาชีพ เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ
ทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 

โดยทุกปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดซื้อวัสดุฝึก เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดการเรียนรู้ในกลุ่ม
วิชางานประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดั งกล่าว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) คือ ความสามารถใน
การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี และนอกจากใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว เครื่องมือแล ะวัสดุ
อุปกรณ์เหล่านี้ ยังสามารถให้บริการในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอีกด้วย 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในรายวิชางานประดิษฐ์ 
 2. เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชางานประดิษฐ ์
 3. เพือ่ให้มีวัสดุฝึก เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบตัิงาน 
 4. เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการประกอบอาชีพ 

3.  เป้าหมาย 

 -  ด้านปริมาณ  
นักเรียน จำนวน 100 คน , ครู  จำนวน 5 คน มีวัสดุฝึกในการจัดการเรียนรู้งานประดิษฐ์ 

 -  ด้านคุณภาพ  
 1. นักเรียนมีความสามารถในงานประดิษฐ์จากวัสดุที่หลากหลาย  

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำงานด้านการประดิษฐ์ 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/

ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 

- ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

ต.ค.64 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินการตามโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะของ
นักเรียนในรายวิชางานประดิษฐ์  
- นักเรียนไดเ้รียนรู้วิธีการประดิษฐ์โดยการใช้วัสดุ
ที่หลากหลายในท้องถิ่น เช่น ช่อดอกไม้ประดิษฐ์
สำหรับมอบเป็นของขวัญ เข็มกลดัติดเสื้อ 

พ.ย.64 –ก.พ.65 5,150 นางสถิรดา  กิติเวยีง 
นางสาวสิรมินัส  พุ่งโตมร 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

-ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

ม.ีค.65 - นางสถิรดา  กิติเวยีง 
นางสาวสิรมินัส  พุ่งโตมร 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action)  

-สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ เม.ย. 65 - นางสถิรดา  กิติเวยีง 
นางสาวสิรมินัส  พุ่งโตมร 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (อุดหนุน)  ………5,150…..………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ปืนยิงกาว 150 อัน 6 900 - - 
2 คัสเตอร ์ 35 อัน 10 350 - - 
3 ริบบิ้นผ้า  100 ม้วน 10 1,000 - - 
4 เทปใส  1/2 นิ้ว 28 ม้วน 25 700 - - 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มวิชาเกษตร 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                              ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายปริญ  วันธนานันต์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                         
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน                                                                                                                    
              ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                                                                          
          ข้อที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                                                                         
          ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                                                          
     ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                        
          ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย                                                               
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                             
     ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจำวันได้ 
    ข้อที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 การเรียนวิชาทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี ต้องมีทักษะในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องฝึกฝนตามความสนใจ 
ความถนัดของนักเรียนทางด้านงานเกษตร นักเรียนต้องมีความรู้ และประสบการณ์เป็นพื้นฐาน สามารถนำความรู้ไปใช้ใน        
การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและเกิดคุณค่าต่อตนเองและครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
 จึงจำเป็นต้องมีการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติจริง แต่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยียังขาดวัสดุฝึก และอุปกรณ์ยัง
ไม่เพียงพอซึ่งมีความจำเป็นในการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
จึงขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้การเรียนการสอนประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) 
2. เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) 
3. เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรบัการปฏิบตัิงาน 
4. เพื่อให้มีวัสดุฝึกสำหรับฝึกในภาคปฏิบัต ิ
5. เพื่อการประกอบอาชีพ และมรีายไดร้ะหว่างเรียน 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  นักเรียนจำนวน 1,300 คน และ ครูจำนวน 5 คน ได้รบัประโยชน์จากโครงการนี ้
 -  ด้านคุณภาพ  
  1. ผู้เรียนวิชาการงานอาชีพมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในด้านงานเกษตร 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

ต.ค. 64 
 

 
- 

-ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินการตามโครงการ 
- จัดซื้อเมลด็พันธ์ุ  ดิน  กล่องโฟม  ฟองน้ำ 
ฯลฯ  
-เพาะเมล็ดพันธ์ุผัก เมลด็พันธ์ุดอกไม้ นำไปปลูก
บริเวณเรือนเพาะชำใกล้ๆ อาคารฝึกงาน 
- จัดซื้อถาดเครื่องปั้นดินเผาจัดสวนถาดชื้น
นำมาให้นักเรียนจัดสวนถาด 
- จัดซื้อแก้วแชมเปญปากกว้าง แคสตสั ดิน 
ทรายสี เพื่อนำมาให้นักเรียนจัดสวนแก้ว 

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 9,040 -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

-ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนิน
ตามโครงการ 

ก.ย. 65 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action)  

-สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ  
ก.ย. 65 

 
- 

- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ..........9,040…………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ รายการช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เมลด็พันธ์ุผัก 25 ซอง 10 250 10 250 
2 เมลด็พันธ์ุดอกไม ้ 25 ซอง 10 250 10 250 
3 กล่องโฟมขนาด 250 กิโลกรมั 2 500 - - 
4 ถังใส่น้ำมีฝาปิด 220 กิโลกรมั 1 220 1 220 
5 พันธุ์ไม้จัดสวนช้ืน 50 ต้น - - 100 500 
6 ดินดำปลูกต้นไม ้    20 ถุง 25 500 - - 
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ที ่ รายการช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

7 ปุ๋ยน้ำสูตร AB (ผักไฮโดรโปรนิกส์) 180 ขวด 4 720 - - 
8 จอบ 7.5 นิ้ว พร้อมด้ามจับ 370 ด้าม 2 740 1 370 
9 เสียมหน้ากว้าง 3.0 นิ้ว พร้อมด้ามเหล็กยาว  

1.0 เมตร 
130 ด้าม 1 130 1 130 

10 ถาดเครื่องปั้นดินเผาสำหรับจัดสวนถาด   
ขนาด 15  นิ้ว 

150 ใบ 2 300 - - 

11 แก้วใสแชมเปญปากกว้างจัดสวนแก้วขนาด
กว้าง 7 นิ้ว 

1,000 ใบ 1 1,000 - - 

12 ฟองน้ำหนาสี่เหลีย่มผืนผ้า 160 โหล 1 160 - - 
13 ทรายสีแบบละเอียดสำหรับจัดสวนแก้ว 

แบบคละส ี
30 ถุง 30 900 30 900 

14 ต้นแคสตสั 150 ต้น - - 5 750 
รวม 5,670 3,370 

รวมทั้งสิ้น 9,040 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

- ผู้เรยีนวิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร) ไดร้ับประโยชน์จากโครงการนี้ 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพ (เกษตร) มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่น้อยกว่า 3.00 

- ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

- แบบประเมินผลงาน 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
- เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 

1. นักเรียนได้รับความรู้ทางทฤษฏแีละสามารถฝึกปฏิบตัิงาน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได ้(งานเกษตร) 
 2. นักเรียนสามารถนำความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 3. นักเรียนสามารถนำความรู้ทีไ่ดไ้ปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้  
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มวิชาการแกะสลักผักผลไม้ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสิริมนัส  พุงโตมร 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                           

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน                                                                                                      
              ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                                                                          
       ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                                                          
     ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                        
          ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย                                                               
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                             
     ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจำวันได้ 
    ข้อที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 1 ผู้เรียนรู้ เป็นผูม้ีความพากเพียร ใฝเ่รียนรู้ และมีทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อก้าวทันโลกยุคดจิิทัลและโลกอนาคต และมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มสีุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความมั่นคงในชีวิตและคณุภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จึงได้จัดการเรยีนรู้ที่เน้นใหผู้้เรยีนมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตามความ
ถนัดความสนใจของผูเ้รียน อันจะส่งผลใหผู้้เรียนมีทั้งความรู้และทักษะพื้นฐาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยเีพื่อพัฒนาอาชีพ 
เข้าใจการทำงาน มีความคดิสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะทำงาน
ร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคณุธรรม และลักษณะนสิัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

โดยทุกปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดซื้อวัสดุฝึก เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดการเรียนรู้ในกลุม่
วิชาแกะสลักผักผลไม้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานดังกล่าว อีกทั้งเป็นการส่งเสรมิให้ผูเ้รียนเกิด
สมรรถนะสำคัญตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) คือ ความสามารถใน
การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี และนอกจากใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว เครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์เหล่านี้ ยังสามารถให้บริการในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอีกด้วย 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากการปฏิบตัิเรยีนรู้จริง 
2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนทางสงัคม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคณุภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

นักเรียน จำนวน 100 คน , ครู  จำนวน 3 คน มีวัสดุฝึกในการจดัการเรียนรู้วิชาแกะสลักผักผลไม ้
-  ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียนมีความสามารถในการแกะสลักผักและผลไม้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา  
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำงานด้านการแกะสลักผักผลไม้ 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

ขออนุมัติโครงการ 
ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

ต.ค.64 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินการตามโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะของ
นักเรียนในรายวิชาแกะสลักผักและผลไม ้
-ดำเนินการจดัซื้อวัสด ุ
- นักเรียนท่ีเลือกเรียนได้ทำอาหาร เครื่องดื่ม และ
สามารถจัดตกแต่งอาหารและเครือ่งดื่มได้ 
- นักเรียนมีทักษะการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อรับรองแขก 

พ.ย.64 - ก.พ. 
65 

10,000 นางสาวสิรมินัส  พุ่งโตมร 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

-ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

ม.ีค.65 - นางสาวสิรมินัส  พุ่งโตมร 

4.ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action)  

-สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ เม.ย. 65 - นางสาวสิรมินัส  พุ่งโตมร 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
เงินงบประมาณ (อุดหนุน)   ………10,000…………. บาท 
เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี    …………………………….. บาท 

ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 แตงโม 25 กิโลกรมั 20 500 20 500 
2 แคนตาลูป 40 กิโลกรมั 20 800 20 800 
3 ฟักทอง 20 กิโลกรมั 40 800 40 800 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  การแสดงผลงานและความสามารถของนักเรียน (Open House) 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับ 
                             การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ  นายจิรายุส คงเนตร, นางรักษ์สุมล โกศล, นายสมาน โตสิงห์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        ข้อที่ 3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

                  ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

อ้างถึงมาตรฐานการศึกษาชาติ ระดับขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มาตรฐานท่ี1 ด้านคุณภาพผู้เรียน และมาตรฐานท่ี 3 ด้าน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ และกลยุทธ์ท่ี 1 ด้านพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนสูม่าตรฐานสากล จะแสดง
ให้เห็นว่าศิลปะมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างเอนกอนันต์ แสดงออกถึงความมีอารยธรรมที่ดีงามของชนชาติไทยและ
สังคมโลก ทั้งยังเสริมสรา้งสุนทรียภาพด้านต่าง ๆ ให้กับมวลมนุษย์    ช่วยเสริมสร้างความเป็นมนุษยท์ี่มีพร้อมทั้งสติ  สมาธิ 
ปัญญา  อารมณ์ ดังนั้นกลุม่สาระการเรยีนรู้ศลิปะจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรูข้ึ้น โดยผ่านกิจกรรมการ
แสดงผลงานและความสามารถของนักเรียน(Open House) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณไ์ว้ให้ผู้เรียนไดฝ้ึกประสบการณ์ เพื่อ
สนองตอบมาตรฐานการศึกษาชาติที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 

คาดว่าเมื่อได้ดำเนินงานตามโครงการนี้แล้ว โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะได้พัฒนาคณุภาพการศึกษาดา้นศิลปะ โดยเพิ่ม
ศักยภาพของผู้เรยีนและคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1.  เพื่อจัดแสดงผลงานนักเรยีนและการแสดงออกของนักเรียนดา้นศิลปะทุกสาขา 

           2.  เพื่อเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพของผู้เรียน 
 

3. เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

1. นักเรียน 2,878 คน ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับสุนทรียภาพทางอารมณ์จากการชมผลงานท่ีจัดแสดง 
2. นักเรียนจำนวน 100 คน ได้พัฒนาทักษะด้านศิลปะทุกสาขา ท่ีตนไดเ้ข้าร่วมแสดงผลงาน 

-  ด้านคุณภาพ  
1. ร้อยละ 90  ของนักเรียนท่ีเข้ารว่มชมงานมีการพัฒนาด้านสุนทรียภาพ 
2. ร้อยละ 90  ของนักเรียนท่ีร่วมแสดงงาน ไดร้ับการพัฒนาทักษะและศักยภาพที่สูงข้ึน 
3. ร้อยละ 90  ของนักเรียนท่ีเข้ารว่มแข่งขันได้พัฒนาศักยภาพของตนเองสูงขึ้น 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมคณะครูในกลุม่สาระฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. จัดทำกำหนดการ 

ก.ย.- ต.ค.64 - นายจิรายสุ คงเนตร
นางรักษ์สุมล โกศล, 
นายสมาน โตสิงห ์

2.ดำเนินการ 
( Do) 

1.เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
2. ดำเนินงานตามโครงการ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์แข่งขันทักษะ 
- จัดหาผลงานมาแสดง 
กิจกรรมที่จะดำเนินการแข่งขันประกอบด้วย 
1 .แข่งขันวาดภาพ  
2. แข่งขันขับร้องเพลงไทยและสากล 
3. แข่งขันด้านนาฏศิลปไ์ทย 
4. แข่งขันดนตรีไทยและสากล 

 ต.ค.64- มี.ค.65 
 

ต.ค.64 – มี.ค. 
65 

9,998 นายจิรายสุ คงเนตร
นางรักษ์สุมล โกศล, 
นายสมาน โตสิงห ์

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 
 

ต.ค.64 – มี.ค. 
65 

- นายจิรายสุ คงเนตร
นางรักษ์สุมล โกศล, 
นายสมาน โตสิงห ์

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ต.ค.64 – มี.ค. 
65 

- นายจิรายสุ คงเนตร
นางรักษ์สุมล โกศล, 
นายสมาน โตสิงห ์

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                  9,998 บาท 
เงินนอกงบประมาณ                                     -        บาท 
เงินเรียนฟรี     15   ปี                                  - บาท  

 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 สีโปสเตอร์120มล. Toto 900 โหล 2 1,800 - - 
2 สีน้ำซากุระ 24 สี 440 กล่อง 8 3,520 - - 
3 ดินสอEE  Staedler 255 โหล 3 765 - - 
4 คัทเตอร์ช้างเล็ก(32) 324 โหล 1 324 - - 
5 ดินสอ2B มาสเตอร์อาร์ต 40 โหล 2 80 - - 
6 กล่องผสมส ี 60 อัน 10 600 - - 
7 พู่กันกลมเบอร์0 54 โหล 1 54 - - 
8 พู่กันกลมเบอร์2 75 โหล 1 75 - - 
9 พู่กันกลมเบอร์10 259 โหล 1 259 - - 
10 พู่กันกลมเบอร์12 367 โหล 1 367 - - 



318 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

318 



319 

โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ศิลปะปริทรรศ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                              กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผดิชอบ  นางรักษ์สุมล โกศล นายสมาน โตสิงห์ และนายธิติกร ปิยนุสรณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - กุมภาพันธ์   2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
              ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
          มาตรฐานที่  3  กระบานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
               ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               ข้อที่ 3.5   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้องกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

จากพระราชบัญญัติการศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาแกนกลางปี  2551 และมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนปน็สำคัญ และกลยุทธ์ที่ 1 
ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล แผนงานที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้
เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความ
รับผิดชอบ  มีทักษะการปฏิบัติงาน  มีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย  เพื่อสนองต่อความต้องการของหลักสูตร  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสรา้งบุคคลแห่งการเรยีนรู้  โดยจัดกิจกรรมศิลปะปริทรรศ  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
จัดแสดงผลงานของตนเอง  ของท้องถิ่น  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการ   ทั้งยังเป็นการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  ซึ่งเป็นไปตาเจตนารมณ์ของการศึกษาชาติที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

2.วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. ส่งเสรมิ  สนับสนุนใหผู้้เรียนมีความรู้และทักษะ มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมพร้อมท้ังมี

     พัฒนาการด้านศิลปะ 
2. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางศิลปะที่สูงข้ึน 

 

3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ    

นักเรียนระดับช้ัน ม. 6 จำนวน 461 คน ที่เรียนวิชาศิลปะร้อยละ 80 มีความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกอย่าง 
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 -  ด้านคุณภาพ   
         1. นักเรียนระดับชั้น ม. 6 จำนวน 461 คน ร้อยละ 80 แสดงออกด้านศิลปะอย่างเชื่อมั่น และเหมาะสม 
        2. นักเรียนระดับชั้น ม. 6 จำนวน 461 คน ร้อยละ 80 ที่เรียนวิชาศิลปะทุกด้านและทุกคนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินกิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

ตุลาคม 
2564 

- นางรักษ์สุมล โกศล 
นายสมาน  โตสิงห ์
นายธิติกร ปิยนสุรณ ์

2.ดำเนินการ 
( Do) 

ดำเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดักิจกรรม
ศิลปะปริทรรศ 
  1.แจกแผ่นไม้อัดให้นักเรียนแต่ละห้องไปทำฉาก
ประกอบการแสดง 
  2.แจกสีสำหรบัทารองพื้นแผ่นไม่อัด 
  3. จัดซื้อของที่ระลึกให้นักเรียน 
  4. นักเรียนจัดการแสดงขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประกอบแดนเซอร์  (สรุปองค์รวมความรู้ด้านศิลปะที่
เรียนมาทั้ง 3 สาขา ) 

ม.ค. - ก.พ. 
2565 

17,500 นางรักษ์สุมล โกศล 
นายสมาน  โตสิงห ์
นายธิติกร ปิยนสุรณ ์

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ทดสอบความรู้ความสามารถจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ม.ค. - ก.พ.. 
2565 

- นางรักษ์สุมล โกศล 
นายสมาน  โตสิงห ์
นายธิติกร ปิยนสุรณ ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินกิจกรรมและรายงานผล ก.พ.  2565 - นางรักษ์สุมล โกศล 
นายสมาน  โตสิงห ์
นายธิติกร ปิยนสุรณ ์

 

5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
          เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                  17,500 บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                     -        บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                                  -  บาท        
 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ไม้อัดยาง ขนาด 4 มลิ 280 แผ่น 24 6,720 - - 

2 สีน้ำพลาสติกสีขาว 780 ถัง 1 780 - - 
3 ของที่ระลึกมอบนักเรียน ม.6 25 ช้ิน 500 10,000  - 

รวม 17,500 - 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก  
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ  นายพันตรี สีขาว   นางสาวหทัยนัทธ์ มณฑา   นางสาวมลฤดี นิลทัพ  
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - มีนาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
     ข้อที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ข้อที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ข้อที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู้     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

การศึกษาในปัจจุบันต้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพฒันาและเสรมิสร้างทรัพยากรมนษุย์ มีเป้าหมาย การ
พัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนด ีเก่งและมีคณุภาพมีทักษะที่จำเปน็ในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม สอดคล้องกับนโยบายหลัก12 ด้านของรัฐบาลและนโยบายของสำนักงานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานท่ีเกี่ยวกับการศึกษาข้อท่ี 8 ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยว่าให้จัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรยีนท่ีให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามทีส่ามารถ
สื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา ข้อที่ 7 ท่ีเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ ท่ี 21 โดยสรา้ง
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แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงระบบการเรียนรูมุ้่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยดี้าน
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ ภาษาต่างประเทศ และสอดคล้องกับจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 1.2 ท่ี
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for all) ให้กับทุกคน 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่นิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศตา่งๆ ทั่วโลก และมีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทย
มากขึ้น กระทรวงศึกษาธกิารไดต้ระหนักถึงความสำคัญของการใช้ ภาษาอังกฤษ จึงได้ประกาศนโยบาย เรื่อง การปฏริูปการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ สำหรับสำนักงาน เขตพื้นท่ีและสถานศึกษาได้ใช้เป็นกรอบในการดำเนินการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ กำหนดให้ ทุกหน่วยงานในสังกัด ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ 
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียน เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ และเปน็สมาชิกประชาคมอาเซียน
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษข้ึนมา 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 นักเรียนมีโอกาสไดฝ้ึกทักษะการเรยีนรู้การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
2.2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน 

 2.3 เพื่อเป็นสมาชิก AEC อย่างมคีุณภาพ 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อภาษาต่างประทศ 
 

3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- นักเรียนช้ัน ม.1 – ม.2 จำนวน 200 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

- นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการสือ่สารทางภาษา 
-พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

วัน/เดือน/ปี 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

-ประชุมครูและคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- กำหนดเนื้อหา/หลักสูตร 
ในการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละฐาน 

- กำหนดครูในการดำเนินการในแต่ละฐาน 

มกราคม  
2565 

- นายอำพล  ยาโนยะ 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ประชาสมัพันธ์โครงการค่าย 

- รับสมคัรนักเรียนระดับช้ัน ม. 1- 2 จำนวน 200 คน 

- จัดกิจกรรมจำนวน 1 วัน ที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ในแตล่ะฐาน 
1. กิจกรรมฐาน Listening and Speaking Skills 
2. กิจกรรมฐาน Animal sound Base 
3. กิจกรรมฐาน Laser songs 
4. กิจกรรมฐาน General Knowledge Quizzes 

- ดำเนินการคา่ยตามแผนท่ีกำหนดไว้ 

กุมภาพันธ์ 
2565 

30,000 นายอำพล  ยาโนยะ 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
วัน/เดือน/ปี 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

- ทำแบบสอบถามนักเรียนถึงความพึงพอใจในการเข้า
ค่าย 

- ทำแบบสอบถามครูถึงความพึงพอใจในการเข้าค่าย 
และแนวทางแก้ไขและพัฒนา 

กุมภาพันธ์ 
2565 

- นายอำพล  ยาโนยะ 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  

4.ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action) 

-   เขียนรายงานสรุปผลการจดัทำกิจกรรม 
-   เสนอรายงานผลการจดักิจกรรม 

มีนาคม  
2565 

- นายอำพล ยาโนยะ 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  30,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                 -  บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี                  -  บาท 
ดังรายการดังต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าอาหารหลัก 200 คน 45 9,000 - - 
2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 200 คน 50 10,000 - - 
3 ค่าป้ายไวนลิโครงการ 500 แผ่น 1 500 - - 
4 กระดาษปกมุกหอม 119 ห่อ 3 357 - - 
5 กระดาษปรู๊ฟยาว 31*43  5 แผ่น 45 225 - - 
6 กระดาษขาวเทา 17 แผ่น 30 510 - - 
7 สีเทียนตราม้า 24 ส ี 36 กล่อง 14 504 - - 
8 กระดาษกาวย่นใหญ่”3x20y.สเนล 65 ม้วน 12 780 - - 
9 กรรไกรด้ามพลาสติก 8.5” ตราช้าง 55 อัน 6 330 - - 
10 กระดาษมันปูคละสี 12 ส ี 6 แผ่น 50 300 - - 
11 เชือกม้วน 30 ม้วน 10 300 - - 
12 ปากกาเคมี 2 หัวตราม้า 17 ด้าม 25 425 - - 
13 แฟ้มซองพลาสติก 1 กระดุม  15 เล่ม 230 3,450 - - 
14 กาว UHU 21 กรัม No.189 99 หลอด 6 594 - - 
15 ปากกาลูกลื่นกด 0.5mm.  218 กระป๋อง 1 218 - - 
16 หมึกคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ CanonG2010 สีดำ 

เหลือง น้ำเงิน  
300 ขวด 6 1,800 - - 

17 ลูกโป่งยาง 12 น้ิว 50 ช้ิน 2 ถุง 102 204 - - 
18 หมึกดำเครื่องปริ๊น EPSON  2 หลอด 251.5 503   

รวม 30,000 - 
รวมท้ังสิ้น 30,000 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  แลกเปลี่ยนเยาวชนไทยนานาชาติ  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ นางกัลยา  พัทยาวรรณ นางสาวรัชนี  นภาปทุม 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ1 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     ข้อที่ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     ข้อที่ 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     ข้อที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     ข้อที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข:  ความรู้, คุณธรรม) 
 การจัดการเรยีนการสอนในปัจจุบนัต้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งทรัพยากรมนุษย์ 
โดยมเีป้าหมายการพัฒนาทีส่ำคัญ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคณุภาพ มีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 คือมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลัก12 ด้านของรัฐบาล และนโยบายของ
สำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการศึกษาข้อท่ี 8 ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัยว่าให้จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนท่ีให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม
ที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา ข้อท่ี 7 ท่ีเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ ท่ี 21 
โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรยีนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงระบบการเรยีนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรม คณติศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ ภาษาตา่งประเทศ และสอดคล้องกับจดุเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อ 1.2 
ที่จัดการเรียนรูต้ลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสรมิและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for all) ให้กับทุกคน 

ดังนั้นทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ี 1 จึงมีความประสงค์จะพัฒนาให้นักเรียนได้มโีอกาสในการทดสอบทาง
ภาษาอังกฤษกับสถาบันต่าง ๆเช่น มูลนิธิเพ่ือการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ เอเอฟเอส ประเทศไทย โครงการ
แลกเปลีย่นภาษาและวัฒนธรรม AYC /YES/UCE/YFU เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ และมีโอกาสไปศึกษาต่อ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในต่างประเทศ จะเป็นการพัฒนานักเรียนในสถานการณ์จริงและนักเรียนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ใน
ปัจจุบันและอนาคต ส่วนกิจกรรมรับอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลีย่นชาวต่างประเทศ ได้มาศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในโรงเรียน 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างประเทศในระดับสากลด้วย มีนอกจากนี้กิจกรรมเสริมให้นักเรียนท่ีผา่นกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ออกไปช่วยกิจกรรมจิตอาสาในชุมชนต่าง ๆ เช่นค่ายภาษาอังกฤษ งานประชาสมัพันธ์องค์กรต่าง ๆ เปน็ต้น 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนจากการแบบทดสอบในระดับมาตรฐานสากล 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไทยและต่างประเทศมีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา 

ในต่างประเทศ 
 

3.  เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 - 5 จำนวน 120 คน 
 - ด้านคุณภาพ  

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 - 5  จำนวน 120 คน ผ่านการฝึกทักษะการทำข้อสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 75  

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลกัการ: ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน กลุม่สาระ
และเขียนเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-ประชาสัมพันธ์ รับสมัครติวข้อสอบ และแจ้งผู้ปกครอง
นักเรียน 

ต.ค. 2564 
 

เม.ย-พค. 2565 
 

- คณะกรรมการ 
โครงการ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

*กิจกรรม Sending ส่งนกัเรียนไปศึกษาต่างประเทศ 
-รับสมัครนักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรม 
-จัดทำข้อสอบติว AFS/ AYC /YES/UCE/YFU 
-ติวข้อสอบ นักเรียน 
-แจ้งผู้ปกครองนักเรียน 
-นักเรียนสอบข้อเขียน  
-นักเรียนสอบสัมภาษณ์  
-นักเรียนรายงานตัวและเข้าร่วมกจิกรรมใน 
 ต่างประเทศ 
-นักเรียนกลับมารายงานตัวในประเทศไทย/โรงเรียน 
**กิจกรรมHostingรับอุปถัมภ์นกัเรียนชาว
ต่างประเทศ 
- ประชุมประสานงานกับมลูนิธิและจัดหาครอบครัว
อุปถัมภ ์
- รับนักเรียนจากมูลนิธิมาสู่ครอบครัว 
- จัดให้นักเรียนเข้าเรียนและร่วมกจิกรรมต่าง ๆทั้งใน
และนอกโรงเรียน 
- ส่งนักเรียนประชุมสามครั้ง Enrichment 
/COC/Farewell Camp 
- จัดประเมินพฤติกรรมและผลการเรียนของนักเรียนและ
ส่งรายงานให้มลูนิธ ิ

 
มิ.ย. 2565 

 
ก.ค.2565 

 
ส.ค.2565 

 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 2564 
 

ก.ค.2564 
ส.ค 2564 

 
ก.พ.2565 

 
มี.ค.2565 

 

5,323 คณะกรรมการ 
โครงการ 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

- อำลาและมอบเกียรติบัตรให้ นักเรียน Host school, 
teachers, and Host Family 
- ส่งนักเรียนกลับประเทศของตนเองโดยมูลนิธ ิ

 
 

พ.ค.2565 
3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ติดตาม ตรวจสอบตามโครงการ ก.ย.2565 - คณะกรรมการ 
โครงการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุป และประเมินผลการดำเนินตามโครงการ ก.ย.2565 - คณะกรรมการ 
โครงการ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  5,323  บาท 
เงินนอกงบประมาณ                -  บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี                 -  บาท 

 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 กระดาษปกมุกหอม A4 180g 119 รีม 3  357 - - 
2 ซองน้ำตาลขยายข้างไม่ครุฑ 10 ซอง - - 12  120 
3 กระดาษโฟโต้ ขนาด 180 แกรม 399 ห่อ 1  399 - - 
4 กระดาษกาวสองหน้าขนาด24 mm x 20y 26 ม้วน - - 3 78 
5 แฟ้มสอดเอกสาร ขนาด A4 95 แฟ้ม - - 4 380 
6 ซองพลาสติกสำหรบัสอดเอกสาร ขนาด A4 20 ห่อ   5 100 
7 กาวลาเท็ก 32 ออนซ์ 79 ขวด - - 1 79 
8 ทำป้ายไวนิลสรุปงาน Best Practice ขนาด 

84x184 cm 
1,000 ผืน 1  1,000 - - 

9 หมึกสี cannon รุ่น MP287สีแดง/เหลือง/น้ำ
เงิน/ดำ 

250 ชุด - - 4 1,000 

10 ปลั๊กไฟยาว 5 เมตร 175 ราง - - 2 350 
11 กรอบรูปขนาด A 4 พลาสติกใส 250 อัน 4 1,000 - - 
12 ปากกาไวท์บอร์ด 25 ด้าม - - 4 100 
13 กระดาษกาวย่น ขนาด 1.5” 30 ม้วน - - 1 30 
14 เทปใสขนาด 1.5” 40 ม้วน - - 1 40 
15 ปากกา 120 โหล - - 1 120 
16 ดินสอ 2B 50 โหล - - 2 100 
17 น้ำยาลบคำผิดลิขวิดปากการุ่นจุเนยีร3.5 ml 70 ด้าม - - 1 70 

รวม 2,756 2,567 
รวมทั้งสิ้น 5,323 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  การปัจฉิมนิเทศ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                             กับการเปน็พลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางเพลินพิศ   ศรีสุวรรณ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์  2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 

 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศใหผู้้เรยีนมีโอกาส ไดร้ับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสยัใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สทิธิและหน้าท่ี มีความรับผดิชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  โดยมีวสิัยทัศน์คือ สร้างคุณภาพทนุมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน   

โรงเรียนสรรพวิทยาคม มปีณิธานในการผลตินักเรยีน ให้เป็นผู้ถึงพรอ้มด้วยคณุธรรมและคุณวุฒิ เข้าใจในการปฏิบัตติน
และสร้างทัศนคติที่ดี  แนะนำแนวทางในการเรียน  การปฏิบัติตนทีถู่กต้องเหมาะสม  และเพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมลูพื้นฐานใน
การดำเนินชีวิต เป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะเตรียมตัวและปรับตัวให้พร้อมกับการเผชิญกับ
สถานการณ์ใหม่ ๆ ท้ังในด้านการเรียนและความเป็นอยู่  และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นนักเรียนช้ันสูงสดุของ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งจะต้องสำเรจ็การศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป  ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะชีวิต การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และเสรมิสร้างความสมัพันธ์อันดีระหวา่งครูและลูกศิษย์ ซึ่งเคยอบรม 
สั่งสอนกันมา ให้นักเรียนมีความรกั ความภาคภมูิใจในสถาบัน และมีความสามัคคีในหมูค่ณะนักเรยีนรุ่นเดียวกันงานแนะแนว 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนเิทศ ให้กับนักเรียนช้ัน ม.6  ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563   โดยมี
ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างพร้อมเพียง 

 
2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

  1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นต่อไป 
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภมูิใจในสถาบนัการศึกษา และคณาจารย ์
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จำนวน 455 คน 
  -  ครู จำนวน 60 คน 

-  ด้านคุณภาพ  
  - นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจในสถาบันการศึกษา และคณาจารย์ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan)  
 

1.ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ 
และแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
2. นำเสนอโครงการ 

ธ.ค. 2564 - งานแนะแนว 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
2. ดำเนินการจดักิจกรรมตามโครงการ 
- จัดจ้างทำป้ายและซุ้มแสดงความยินด ี
- จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนช้ัน ม.6 
- มอบดอกไม้กลดัเสื้อ      
- การกราบคร ู
- บายศรีสู่ขวัญ           
- กีฬาสานสัมพันธ์ 

ก.พ. 2565 10,825 งานแนะแนว 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

ก.พ. 2565 - งานแนะแนว 

4.ประเมินผล 
และรายงาน
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.พ. 2565 - งานแนะแนว 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 

 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนนุ)       …….…..10,825…...... บาท 
เงินนอกงบประมาณ  .................................. บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี   ................................... บาท 

ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 จัดจ้างทำป้าย 1 ผืน 1 1,000 - - 
2 จัดซุ้มแสดงความยินด ี 1,500 ชุด 2 3,000 - - 
3 ดอกไม้กลัดเสื้อ  15 ช้ิน 455 6,825 - - 

รวม 10,825 - 
รวมท้ังสิ้น 10,825 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  เพชรน้ำหนึ่ง แห่งซีกตะวันตก 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ   ว่าที่ร้อยตรีปรเวศน์  มงคลวราจารย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ     ธันวาคม 2564 – สิงหาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อที่ 1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 

 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศใหผู้้เรยีนมีโอกาส ไดร้ับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่าทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสยัใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สทิธิและหน้าท่ี มีความรับผดิชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  โดยมีวสิัยทัศน์คือ สร้างคุณภาพทนุมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  

โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายรองรับกับนโยบายดังกล่าวโดยมีเปา้ประสงค์ที่สำคัญ
คือ นักเรียนเป็นคนดี มีความสามารถในการเรยีนรู้ เป็นเลิศวิชาการสู่มาตรฐานสากล มสีุขภาพกายสุขภาพจิตดี ภาคภมูิใจในความ
เป็นไทย รูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
การจบการศึกษาในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ม.6  ถือเป็นขั้นบันไดขั้นแรกสู่ความสำเร็จในอนาคต การพัฒนาผู้เรียนให้มคีวาม
รอบรู้และทักษะชีวิตเป็นสิ่งสำคญั โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่จะต้องเดินไปสู่โลกกว้าง ไปสอบเข้าศึกษา
มหาวิทยาลยัต่างๆ ตามที่วางแผนไว้  ซึ่งถ้านักเรียนสอบได้ถือเป็นความภูมิใจและความสำเร็จขั้นต้นของนักเรียนและยังแสดงให้
เห็นถึงการจัดเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนอีกด้วย  การไดร้ับความช่ืนชมจากคณะครู  เพื่อนๆ และรุ่นน้อง  โดยการ
มอบรางวัลหรือเกียรติบัตร  ถือเป็นการให้กำลังใจต่อนักเรียนท่ีสามารถประสบความสำเร็จไปได้อีกข้ันหนึ่ง  
 ดังนั้น งานแนะแนวโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จึงจัดกิจกรรมนี้ข้ึนเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและชื่นชม นักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถสอบเข้าศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ตามที่ตนเองคาดหวังไว้  โดยการมอบเกียรติบตัรให้แก่นักเรียน  
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อเสรมิสร้างกำลังใจและชื่นชมความสามารถ ต่อนักเรียนท่ีสอบเขา้มหาวิทยาลยั  
2. เพื่อให้รุ่นพ่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่รุน่น้องในรุ่นต่อไป 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 200 คน 
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 -  ด้านคุณภาพ  
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 นักเรียนเกดิความภูมิใจในตนเอง 
 

4.  วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน  
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ 
และแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
2. นำเสนอโครงการ 

ก.ย.. 2564 - งานแนะแนว 

2. ดำเนินงาน 
(Do) 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
2. ดำเนินการจดัโครงการ 
- รวบรวมรายชื่อนักเรียนช้ัน ม.6 ที่สอบติดสถาบัน 
การศึกษาต่างๆ 
- คัดเลือกและส่งรายชื่อไปยังโรงพิมพ์ 
- จัดทำป้ายและมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง 
- จัดทำบอร์ดนิเทศประชาสมัพันธ์จำนวน. 4 บอร์ด  

พ.ค. – ก.ค 2565 20,000 งานแนะแนว 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการ ก.ค. 2565 - งานแนะแนว 

4.ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ส.ค. 2565 - งานแนะแนว 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)      ............... 20,000........... บาท 

เงินนอกงบประมาณ  ....................................... บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี   ....................................... บาท 

ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 เกียรติบตัร 15 แผ่น - - 200 3,000 
2 ปกเกียรติบตัร 50 เล่ม - - 200 10,000 
3 ค่าป้าย 1,000 แผ่น - - 1 1,000 
4 บอร์ดประชาสัมพันธ์เล็ก 1,000 บอร์ด - - 4 4,000 
5 บอร์ดประชาสัมพันธ์เล็ก 2,000 บอร์ด - - 1 2,000 

รวม - 20,000 
รวมทั้งสิ้น 20,000 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  รู้ตน  รู้งาน  สานฝันสู่อาชีพ  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                             กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก  
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
                  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ   นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
               ข้อที่  1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อ 2   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาความสามารถใน 

 ข้อ 4   มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ข้อ 6    มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

     ข้อที่  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
                ข้อ 1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       ข้อ 2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศใหผู้้เรยีนมีโอกาส ไดร้ับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสยัใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สทิธิและหน้าท่ี มีความรับผดิชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  โดยมีวสิัยทัศน์คือ สร้างคุณภาพทนุมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน   

คนเราทุกคนมีความถนัด   ความสามารถ  และความสนใจในงานอาชีพแตกต่างกัน  การที่เราจะตัดสนิใจว่าในอนาคต
ต้องการประกอบอาชีพใดนั้น  มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ควรนำมาพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ   โดยมีข้อคดิ
สำคัญคือต้องรู้จักตนเอง  และรู้จกังานอาชีพต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง  รวมทั้งพิจารณาดูว่า  มีงานอะไรบ้างท่ีชอบและสนใจมาก
ที่สุด  และงานนั้น ๆ เหมาะกับอุปนิสัยและบุคลิกภาพของตนหรือไม่  งานแนะแนวโรงเรยีนสรรพวิทยาคมได้เล็งเห็นความสำคญั
ดังกล่าว จึงได้จดัทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสรมิและมุ่งเน้นให้ผู้เรยีนรู้จักตนเอง สำรวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็น
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เส้นทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนศึกษาต่อในสายสามญั สายอาชีพ หรือประกอบอาชีพได้อย่างมคีณุภาพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและการมีงานทำในอนาคต                                                     
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้ผู้เรียนไดส้ำรวจตนเอง ทำให้รู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น และวางแผนชีวิต ด้านการเรียน และการประกอบ 

อาชีพในอนาคตได ้
2. เพือ่เป็นการวัดแววความสามารถและความสนใจอาชีพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแนะแนวและการส่งเสริมพัฒนา 

และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนต่อไป 
3. เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือสำรวจผูเ้รียนด้านความถนดั ความสนใจในอาชีพ                                   

 

3.  เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 

 - นักเรียนระดับชั้น ม. 3 และ ม. 6 และนักเรียนท่ีสนใจจำนวน  160 คน  
 ด้านคุณภาพ 
  - นักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 และนักเรียนท่ีสนใจ ได้เรียนรู้และฝึกอาชีพ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพในอนาคตได้ 
 

4.  วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ และแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2. นำเสนอโครงการ 

ก.ย. 2564 - งานแนะแนว 

2.ดำเนินงาน 
(Do) 

1. จัดเตรยีมอุปกรณ์/และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
2. ดำเนินการจดัโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์นักเรียนท่ีสนใจ 
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนครึ่งวัน 
โดยแบ่งตามตามกลุ่มอาชีพดังนี้    
     - ดีไซน์เนอร์ธุรกิจ     - ผู้เชี่ยวชาญ AI 
     - เบอร์เกอรี่            - สินค้า  O-top 

พ.ค. – ก.ย. 
2565 

13,600 งานแนะแนว 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1. แบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
 

ส.ค. 2565 - งานแนะแนว 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

1. เอกสารสรุปผลการดำเนินกจิกรรม 
2. รายงานการดำเนินกิจกรรมต่อผู้บริหาร ก.ย. 2565 - งานแนะแนว 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ........... 13,600............ บาท 

เงินนอกงบประมาณ  ................................... บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี   .................................... บาท 

ดังรายการต่อไปนี ้
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าวิทยากร 4 คน คนละ  3 ชม 
 - ดีไซน์เนอร์ธุรกจิ     - ผู้เชี่ยวชาญ AI 
 - เบอร์เกอรี่            - สินค้า  O-top 

300      ชม. - - 4 3,600 

2 ค่าอาหารว่าง 25      ชุด - - 160 4,000 
3 ค่าป้ายไวนลิ 1,000 แผ่น - - 1 1,000 
4 วัตถุดิบในการทำเบอร์เกอรี่   

แป้งสาลี/นมสด/เนย/น้ำตาล/ไข่/เกลือ/นม/
เบกกิ้งโชดา           

2,500 ชุด - - 1 2,500 

5 วัตถุดิบในการทำน้ำพริกกุ้ง  (สินคา้ O-top) 
กุ้งแหง้ /พริกแห้ง/หอมแดง/กระเทียม/
น้ำมันพืช/น้ำตาลป๊บ/น้ำปลา/มะขามเปียก 

2,500 ชุด - - 1 2,500 

รวม - 13,600 
รวมท้ังสิ้น 13,600 

 

6.  วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม 
2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ 90 รู้จักตนเองมากขึ้น และ
วางแผนชีวิต ด้านการเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

แบบประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าใช้บริการสื่อต่างๆ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 

1. นักเรียนได้สำรวจตนเอง ทำใหรู้้จักตนเองมากยิ่งข้ึน และวางแผนชีวิต ด้านการเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
2. นักเรียนได้ทำแบบบทดสอบวดัแววความสามารถและความสนใจอาชีพต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อใช้เป็นข้อมูล    
   ประกอบการแนะแนวและการส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน 
3. สถานศึกษามีเครื่องมือ แบบบทดสอบ  เพื่อสำรวจผู้เรียนดา้นความถนัด ความสนใจในอาชีพ  ฯลฯ                              
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1 และ 4 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                             กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบ   นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ และ นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล 
ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ  2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อ  1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ข้อ  2   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อ  3   การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อ  4   สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล ( เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม ) 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศใหผู้้เรยีนมีโอกาส ไดร้ับการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสยัใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สทิธิและหน้าท่ี มีความรับผดิชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  โดยมีวสิัยทัศน์คือ สร้างคุณภาพทนุมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน   

โรงเรียนสรรพวิทยาคม มปีณิธานในการผลตินักเรยีน ให้เป็นผู้ถึงพรอ้มด้วยคณุธรรมและคุณวุฒิ นักเรยีนที่เข้ามาใหม่ทุก
คนจะต้องผ่านขั้นตอนการปฐมนเิทศ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษา  เข้าใจในการปฏิบตัิตนและสร้างทัศนคติที่ดี  
แนะนำแนวทางในการเรียน  การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม  และเพื่อให้นักเรียนไดร้ับข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เป็นการ
ช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะเตรียมตวัและปรับตัวให้พร้อมกับการเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งใน
ด้านการเรียนและความเป็นอยู่                                                                                                                                                    

ทางโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการปฐมนเิทศนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 
1 และ 4  ขึ้น เพื่อจะได้รับทราบแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคม กฎระเบียบต่างของโรงเรียนท่ีถูกต้อง เพื่อจะได้ประสบ
ความสำเร็จในการปรับตัว สามารถสำเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนดไว้ เมื่อออกจากรั้วโรงเรียนจะได้นำความรู้
ที่ได้รับนั้นไปสร้างประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ และนำไปศึกษาต่อในระดับต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ ( หลักการ : ความมีเหตุผล ) 
    1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักปรบัตัวเกี่ยวกับเพื่อน สถานท่ี ระบบการเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4  
    2. เพื่อให้นักเรียนใหม่ทราบถึงระเบียบการปฏบิัติที่ถูกต้อง ขณะที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน 
    3. เพื่อให้นักเรียนใหม่เห็นคุณค่าของการร่วมกัน รู้จักรับผดิชอบ รักพวกพ้อง รักสถาบันและรูจ้ักเสียสละเพื่อส่วนรวม 
 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

- นักเรียนระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4  
 ด้านคุณภาพ 

- นักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 รู้จักการปรับตัว เห็นคณุค่าของการอยูร่่วมกัน รูจ้ักรับผิดชอบ รักพวกพ้อง 
รักสถาบันและรูจ้ักเสยีสละเพื่อส่วนรวม 

 

4.  วิธีการดำเนินการ ( หลักการ : ภูมิคุ้มกัน ) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน (Plan) 1. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียน
โครงการ และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2. นำเสนอโครงการ 

ธ.ค. 2564 - 
งานแนะแนว 
สภานักเรียน 

2.ดำเนินงาน (Do) 1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัด
กิจกรรมตามฐาน 
   - ฐานฝ่ายปกครอง    
   - ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - ฐานฝ่ายวิชาการ     
   - ฐานดนตรีเพลงสถาบัน 
   - ฐานกิจการนักเรียน,   
   - ฐานสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 
(สันทนาการ+ละลายพฤติกรรม) 
2. ดำเนินการจดัโครงการ 

พ.ค. 2565 6,560 
งานแนะแนว 
สภานักเรียน 

3.ตรวจสอบ(Check) 1.แบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
 

พ.ค. 2565 - งานแนะแนว 
สภานักเรียน 

4.ประเมินผล 
และรายงาน
(Action) 

1.เอกสารสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
2.รายงานการดำเนินกิจกรรมต่อผูบ้ริหาร พ.ค. 2565 - 

งานแนะแนว 
สภานักเรียน 

 

5.  งบประมาณ ( หลักการ : พอประมาน ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ...............6,560................... บาท 

เงินนอกงบประมาณ  ............................................. บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี   ............................................. บาท 

ดังรายการต่อไปนี ้
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายปฐมนิเทศ 1,000 ผืน - - 1 1,000 
2 กระดาษแขง็เทาขาว 22 แผ่น - - 30 660 
3 เชือกขาว NO.30 ( 1X8เมตร ) 20 ม้วน - - 5 100 
4 จัดจ้างทำซุ้มดอกไม ้ 3,000 ซุ้ม - - 1 3,000 
5 กระดาษบรู๊ฟ 5 แผ่น - - 30 150 
6 ปากกาเคมี สดีำ แดง น้ำเงิน  180 โหล - - 3 540 
7 สีผสมอาหาร  60 โหล - - 4 240 
8 เข็มกลัดขนาดกลาง 85 โหล - - 7 595 
9. ลูกโป่ง ขนาด 6 น้ิว 55 แพ็ค - - 5 275 

รวม - 6,560 
รวมท้ังสิ้น 6,560 

 

6.  วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการดำเนิน
กิจกรรม 
2. นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 รู้จักการปรับตัว เห็นคณุคา่ของ
การอยูร่่วมกัน รูจ้ักรับผิดชอบ รักพวกพ้อง รักสถาบันและรู้จักเสยีสละ
เพื่อส่วนรวม 

แบบประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนเิทศ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 

     1. นักเรียนรู้จักปรับตัวเกีย่วกับเพ่ือน สถานท่ี ระบบการเรยีนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4  
     2. นักเรียนใหม่ทราบถึงระเบยีบการปฏิบตัิที่ถูกต้อง ขณะที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน 
     3. นักเรียนใหม่เห็นคุณค่าของการร่วมกัน รูจ้ักรับผิดชอบ รักพวกพ้อง รักสถาบันและรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม 
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โครงการ      เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม      พัฒนางานลูกเสือ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้รับผิดชอบ  นายบัญชา กรรขำ,นายบุญธรรม บุญนายืน 
ระยะเวลาดำเนินการ     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ      โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

     ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ำว่าการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนับเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่ง
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ส่งผลให้
นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม 

ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดสรรกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2.วัตถุประสงค์ (หลกัการ : ความมีเหตุผล) 
      1. เพื่อพัฒนางานลูกเสือ ให้เป็นผู้มีความสามรถการเป็นผู้นำและผูต้ามที่ดี 

2. เพื่อพัฒนางานลูกเสือท้ัง ทางกาย สติปญัญา จติใจ และ ศลิธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดี  
3. เพื่อใหลู้กเสือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

ลูกเสือ-เนตรนารีช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1  ถึงลูกเสือ-เนตรนารี มัธยมศกึษาปีท่ี 3 จำนวน 776 คน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน  

3.2 ด้านคุณภาพ  
 1)  ลูกเสือ- เนตนารี จำนวน 776 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 
 2)  ลูกเสือ- เนตรนารี ร้อยละ  100  มีความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรม 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(plan) 

ศึกษาประกาศ สพฐ. 
ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางดำเนินการทำงาน
คณะผู้กำกับลูกเสือ 

พ.ย. 2564 - - นายบัญชา กรรขำ, 
- นายบุญธรรม บุญนายืน 
- งานลูกเสือ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

จัดกิจกรรมพัฒนางานลูกเสือ 
1. ขออนุมัติจากฝ่ายแผน 
2. นำมาใช้ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ – เนตรนาร ี
3. อธบิายความหมายแต่ละเครื่องและฝึกปฏิบัต ิ

 ธ.ค. 2564 11,220 - นายบัญชา กรรขำ, 
- นายบุญธรรม บุญนายืน 
- งานลูกเสือ 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

สรุปผลการดำเนินงาน 
1. ควบคุมดูแลการใช่เครื่องหมายลูกเสือ 
2. จัดเก็บเครื่องหมายลูกเสือเป็นหมวดหมูไ่ว้ใช่ในครั้ง
ต่อไป 

ม.ค. 2565 - - นายบัญชา กรรขำ, 
- นายบุญธรรม บุญนายืน 
- งานลูกเสือ 

4. ประเมินผล 
(Action) 

รายงานผลดำเนินงาน ก.พ. 2565 - - นายบัญชา กรรขำ, 
- นายบุญธรรม บุญนายืน 
- งานลูกเสือ 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
เงินงบประมาณ ( เงินอุดหนุน)                11,220         บาท 
เงินนอกงบประมาณ                  ........................................ บาท 
เงินเรียนฟรี                                .........................................บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย 
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ป ี2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เชือกใยยักษ์ เกรด A ขนาด 7 มิลลิเมตร 660 ม้วน 2 1,320 - - 
2 ธงประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ 4,000 ชุด 1 4,000 - - 
3 ธงประจำกองเนตรนารสีามัญรุ่นใหญ่ 4,000 ชุด 1 4,000 - - 
4 ธงหมู่ลูกเสือ 50 ผืน 38 1,900 - - 
 รวม 11,220 - 
 รวมทั้งสิ้น 11,220 
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โครงการ      เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม      วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ  นายบัญชา  กรรขำ , นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล 
ระยะเวลาในการดำเนินการ    มิถุนายน - กรกฎาคม  2565 
สถานที่ดำเนินการ      โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

     ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ำว่าการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนับเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่ง
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ส่งผลให้
นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม 

ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดสรรกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2.วัตถุประสงค์ (หลกัการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้นักเรียนแสดงความจงรกัภักดีต่อพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักเรียนทั้ง ทางกาย สติปัญญา จติใจ และ ศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดี  
3. เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
3.3 ด้านปริมาณ 

1) ลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  ถึงลูกเสือ-เนตรนารี มัธยมศกึษาปีท่ี 3 จำนวน 772  คน 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน 

2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 75 คน รวมกิจกรรม  
3.4 ด้านคุณภาพ  

1)  ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 772 คนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 
2) ลูกเสือ-เนตรนารี ร้อยละ  100  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมที่เรียน 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(plan) 

ศึกษาประกาศ สพฐ. 
ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางดำเนินการทำงานคณะผู้กำกับ
ลูกเสือ 

มิ.ย. 2565 - งานลูกเสือ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสอืแห่งชาติ 
- จัดตั้งโต๊ะหมู่โดยมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10 พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
- จัดเตรยีมถวายทองน้อยเปิดกรวย 
- ติดป้ายพิธีทบทวนคำปฎณิาณและสวนสนามด้านหน้าเวท ี
- ดำเนินการพิธีทบทวนคำปฏณิาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตร
นารี จำนวน 722  คน ผู้บังคับบัญชาจำนวน 75 คน 
1.กิจกรรมพิธีสวนสนาม 
2.พิธีกล่าวคำปฏิญาณ 
3.มอบเกียรตบิัตร 

1 ก.ค. 2565 2,500 งานลูกเสือ 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

สรุปผลการดำเนินงาน ก.ค. 2565 - งานลูกเสือ 

4. ประเมินผล 
(Action) 

รายงานผลดำเนินงาน ส.ค. 2565 - งานลูกเสือ 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
เงินงบประมาณ ( เงินอุดหนุน)   ................2,500..............  บาท 
เงินนอกงบประมาณ                  ........................................ บาท 
เงินเรียนฟรี                                .........................................บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิลรูป ร.10 พร้อมโครง ขนาดกว้าง 1.50 
เมตร ยาว 2.50 เมตร 
 

1,500 ผืน - - 1 1,500 
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โครงการ      เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม     วันมหาธีรราชเจ้า 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้รับผิดชอบ  นายบัญชา  กรรขำ , นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล 
ระยะเวลาในการดำเนินการ     พฤศจิกายน - ธันวาคม  2564 
สถานที่ดำเนินการ      โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

     ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มี เจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ำว่าการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนับเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่ง
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ส่งผลให้
นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม 

ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดสรรกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1.เพื่อให้นักเรียนแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว 
2.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักเรยีนทั้ง ทางกาย สติปัญญา จติใจ และ ศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดี  
3.เพื่อใหน้ักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงลูกเสือ-เนตรนารี มัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 776 คน ได้ร่วมกิจกรรม
วันมหาธีรราชเจ้า 

2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนาร ีจำนวน 75 คน ร่วมกิจกรรมวันมหาธีรราชเจา้   
3.2 ด้านคุณภาพ  

1)  ลูกเสือ-เนตรนารีจำนวน 776  คน ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 
2)  ลูกเสือ-เนตรนารี ร้อยละ  100  มีความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรม 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(plan) 

ศึกษาประกาศ สพฐ. 
ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางดำเนินการทำงานคณะผู้
กำกับลูกเสือ 

พ.ย. 2564 - งานลูกเสือ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

จัดกิจกรรมวันมหาธรีราชเจา้ 25 พ.ย. 2564 
-จัดเตรยีมโต๊ะหมู่ อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร 6 พระผู้พระราชทานกำเนดิลูกเสือ
ไทย พร้อมท้ังถวายเครื่องทองน้อย 
- ติดป้ายไวนลิด้านหลังพระบรมรปู ร 6 วันมหาธีรราชเจ้า 
- เตรียมขาตั้งพวงมาลา 3 อัน ประกอบผู้อำนวยการ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1 อัน ผู้บงัคับบัญชาลูกเสือ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1 อัน ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1 อัน 
- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ 
1.พิธีถวายราชสดุด ี
2.พิธีวางพวงมาลา 
  2.1 พวงมาลากองลูกเสือ ม.1 
  2.2 พวงมาลากองลูกเสือ ม.2 
  2.3 พวงมาลากองลูกเสือ ม.3 

25 พ.ย. 2564 3,850 งานลูกเสือ 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

สรุปผลการดำเนินงาน ธ.ค. 2564 - งานลูกเสือ 

4. ประเมินผล 
(Action) 

รายงานผลดำเนินงาน ธ.ค. 2564 - งานลูกเสือ 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
เงินงบประมาณ ( เงินอุดหนุน)   ................3,850.............. บาท 
เงินนอกงบประมาณ                  ........................................ บาท 
เงินเรียนฟรี                                .........................................บาท 
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โครงการ            เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม            พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที ่2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความ 
   เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย 

และพลโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสิริมนัส   พุ่งโตมร 
ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ด้วยพระราชบัญญตัิการศึกษาหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการมีเจตนารมณ์ทีต่้องการเน้นย้ำว่าการจดั 
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปญัญา ความรู้ และคณุธรรม มีจรยิธรรม 
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนนับเป็นการจัดการเรยีน 
โดยมุ่งให้ผูเ้รียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรมที่ได้จัดใหผู้้เรยีนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
ส่งผลให้นักเรียนค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผูม้ีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม 

 ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนจึงจัดสรรกจิกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของผูเ้รียนแตล่ะบุคคล 
และเกดิประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้นักเรียนแสดงความจงรกัภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
2. เพื่อส่งเสรมิ และพัฒนานักเรียนท้ังกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ด ี
3. นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

    1. นักเรียนท่ีเรียนยุวกาชาด ระดบัช้ัน ม.1- ม.3 จำนวน 662 คน 
    2. ครูผู้นำยุวกาชาด จำนวน 60 คน 

-  ด้านคุณภาพ 
 1. นักเรียนท่ีเรียนยุวกาชาด ระดบัช้ัน ม.1- ม.3 ทุกคนได้รับการพฒันาศักยภาพเกี่ยวกับยุวกาชาดทกุด้าน 

    2. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกจิกรรม 
    3. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพงึพอใจต่อการจัดกิจกรรมที่เรียน  
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

ธันวาคม 2564 - - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
งานยุวกาชาด 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินการตามโครงการ จัดตกแต่งสถานท่ีพิธี 
ปฎิญาณตนและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนา 
ยุวกาชาด จัดตกแต่งบริเวณแท่นรบัความเคราพ 

27 มกราคม 
2565 

2,600 - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
งานยุวกาชาด 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

27 มกราคม 
2565 

- - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
งานยุวกาชาด 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action)  

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ กุมภาพันธ์ 
2565 

 
- 

- ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
งานยุวกาชาด 

 

5.  งบประมาณ หลักการ : พอประมาณ) 
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)        2,600      บาท 
เงินนอกงบประมาณ  …………………………….. บาท 
เงินเรียนฟรี15 ปี   …………………………….. บาท 

ดังรายการต่อไปนี้ 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนท่ี 1/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ผ้าต่วนสีฟ้า           50 เมตร 40 2,000 - - 
2 ผ้าลูกไม้โปร่งสีขาว  50 เมตร 12   600 - - 

รวม 2,600 - 
รวมทั้งสิ้น 2,600 
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โครงการ            เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม            พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
          กับการเปน็พลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสิริมนัส   พุ่งโตมร 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ด้วยพระราชบัญญตัิการศึกษาหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ำว่าการจดั
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปญัญา ความรู้ และคณุธรรม มีจรยิธรรม และ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสขุ กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนนบัเป็นการจัดการเรยีนโดยมุ่งให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งเนน้เพิ่มเตมิจากกิจกรมที่ไดจ้ัดให้ผูเ้รียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ส่งผลให้นักเรียน
ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคมเพื่อให้ผูเ้รียนเป็นผู้มีศลีธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม 

ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดสรรกจิกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของผูเ้รียนแตล่ะบุคคล และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถการเป็นผู้นำท่ีดี และผู้ตามทีด่ี 
2. เพื่อส่งเสรมิ และพัฒนานักเรียนท้ังกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ด ี
3. เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ 
   1. นักเรียนท่ีเรียนยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1- ม.3 จำนวน 662 คน 
   2. ครูผู้นำยุวกาชาด จำนวน 60 คน 
-  ด้านคุณภาพ 
   1. นักเรียนท่ีเรียนยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1- ม.3 ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับยุวกาชาดทุกด้าน 
   2. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 
   3. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมที่เรยีน 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

ตุลาคม 
2564 

- -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
งานยุวกาชาด 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินการตามโครงการ 
2. จัดหาสื่อ-อุปกรณ์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรยีนการสอน
ของยุวกาชาด เรื่อง 
   2.1 หนังสือกิจกรรมยุวกาชาดระดับ 3  ม. 1,ม. 2 ,ม. 3 
   2.2 ป้ายไวนิลคำปฏิญาณตนพรอ้มกรอบ 
   2.3 ยางยืดออกกำลังกายสำหรบัผู้สูงอายุและเด็กพิเศษ 
   2.4 หลักการกาชาดและสัญญาณนกหวีด   
   2.5 เครื่องกระจายเสยีงขนาดพกพา 

พฤศจิกายน 
2564 

4,996 -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
งานยุวกาชาด 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

มกราคม 2565 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
งานยุวกาชาด 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ มีนาคม 
2565 

 

- 

-ฝ่ายบริหารวิชาการ 
งานยุวกาชาด 

 
5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ...............4,996..................   บาท 
เงินนอกงบประมาณ   …………………………........…..  บาท 
เงินเรียนฟรี 15  ปี    ………………….......…………..  บาท 

ดังรายการต่อไปนี้ 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 หนังสือกิจกรรมยุวกาชาดระดับ 3  ม. 1 109 เล่ม 2 218 - - 
2 หนังสือกิจกรรมยุวกาชาดระดับ 3  ม. 2         99    เล่ม 2 198 - - 
3 หนังสือกิจกรรมยุวกาชาดระดับ 3  ม. 3    95 เล่ม      2 190 - - 
4 ป้ายไวนิลคำปฏญิาณตนพร้อมกรอบ       700   กรอบ 1   700   - - 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  พิธีถวายสัตยาธิษฐาน ไหว้ครู การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ   นายวิทยา  วินาโร 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2565  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
          ข้อที ่3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

        ข้อที่ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข: ความรู้ คุณธรรม) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคน
ในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิตการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี การจัดการศึกษาในปัจจุบันของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติ ปัญญา  โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม การรู้จักตนเอง พึ่งตนเอง และสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนให้มีความ
มั่นใจ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง ได้จัดทำแนวทางในการส่งเสริมผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของสังคม และประกอบกับทางหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก 
ตาก ได้วางแผนการฝึกภาคสนามภาคที่ตั้งของนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งดำเนินการฝึกภาคสนามในช่วง
เดือนตุลาคมของทุกปี เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 10 วัน โดยนักศึกษาวิชาทหารที่ต้องรับการฝึกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1, 2 
และ 3 เข้ารับการฝึกท่ีหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ย่อยโรงเรียนสรรพวิทยาคม และในช่วงการฝึกนั้น จะมีวันไหว้ครู พิธีถวาย
สัตยาธิษฐาน และเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีที่ต้องเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ: ความมีเหตุผล) 
2.1 นักศึกษาวิชาทหารทุกช้ันปีเข้าร่วมงานไหว้ครูและพิธีถวายสตัยาธิษฐาน 

  2.2 นักศึกษาวิชาทหารทุกช้ันปีเข้าฝึกอบรมวิชาทหารภาคทีต่ั้ง 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 
  นักศึกษาวิชาทหารทุกช้ันปี  จำนวน 300 คน   

3.2 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหารมีระเบยีบ คุณภาพตามต้องการ 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

- ประชุมคณะกรรมการนักศึกษาวิชาทหาร จทบ.ตาก 
เพื่อกำหนดวางแผนช่วงเวลาการฝกึภาคสนามภาค
ที่ตั้ง 
- ประชุมคณะกรรมการ ผกท. โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรม 

 
ก.ย. 2565 

 
- 

- ผู้กำกับนักศึกษา
วิชาทหาร 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินการจดัเตรียม 
1. เต็นท์สำหรบัให้ นศท. พักคอย ที่สนามยิงปืน 
จำนวน 2 หลัง  ใช้เป็นเวลา 2 วัน 
2. จ้างทำป้ายไวนิลตดิที่จุดพักคอย ณ ภาคที่ตั้งของ
โรงเรียน และจดุที่สนามยิงปืน จำนวน 2 ป้าย 
3. จัดจ้างเหมาทำอาหารว่างให้กับ นศท. ในวันพิธี
สัตยาธิษฐาน ซึ่งเป็นวันไหว้ครู ของ นศท. ซึ่งจะมี
กิจกรรมครึ่งวันเช้า  

 
 

ต.ค. 2565 
 
 

7,900 
- ผู้กำกับนักศึกษา

วิชาทหาร 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- สรุปผลโครงการ 
พ.ย. 2565 

 
- 

- ผู้กำกับนักศึกษา
วิชาทหาร 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
พ.ย. 2565 

- 
 

- ผู้กำกับนักศึกษา
วิชาทหาร 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………7,900.-.…………... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   ……………-……………….. บาท 

 
 
 
 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าจ้างเหมาเต็นท์  หลังละ 700 บาท/วัน    700 หลัง - - 2 1,400 
2 ค่าจ้างทำป้ายไวนลิ 1,000  ผืน - - 2 2,000 
3 ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่าง จำนวน 1 มื้อ 15 บาท - - 300 4,500 

รวม - 7,900.- 
รวมทั้งสิ้น 7,900.- 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล   
แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล้ำให้นักเรียน

เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 25,000 ม.1.2(1,3,4) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
 1.2 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 18,160 ม.1.2(1), ม.3(3.1 ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
 1.3 กิจกรรมค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

(นักเรียนตกค้าง) 
11,500 ม.1.2(1,3,4) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
 1.4 กิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนาและเข้าใจลูกรัก 8,850 ม.2(3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- งานแนะแนว 
2 โครงการพัฒนาระบบพ่อครู - แม่ครู 
 2.1 กิจกรรมค่ายสานสัมพันธน์อ้ง-พี่ 59,100 ม.1.2(1,3,4) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
 2.2 กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองคณะสีและ

ระดับชัน้เรียน 
4,200 ม.3(3.5) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
3 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
 3.1 กิจกรรมบ้านหลังเรียน 4,900 ม.1.2(1,2,3,4) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
 3.2 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 5,000 ม.1.2(1,3,4) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
 3.3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 24,909 ม.1.2(1,3,4) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
 รวม 161,619   
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล้ำให้

นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวทองแข หม่ืนพิลมทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

   ข้อที่ 1.2      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1     การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 

               ข้อที่ 3       การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     ข้อที่ 4       สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าท่ีมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน จึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน คือประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรัก
ในสถาบนัหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

จากท่ีกล่าวมาและเป้าประสงค์ของโรงเรียน คือนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการ
รักษากฎระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติตามหลักศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประกา รและ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ และวาระเร่งด่วนของโรงเรียน Agenda เรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อตอบสนองต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน และผู้ปกครองนักเรียนให้นักเรียนเป็นคนดีและเป็นอนาคตของชาติต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค ์(หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 2. เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง และมีความรวดเร็ว 
 



364 

3. เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  
 1. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,810 คน 
 2. คณะครู        จำนวน 200 คน 
 3. ผู้ปกครอง       จำนวน 2,810 คน 

 -  ด้านคุณภาพ 
 1. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ดีขึ้น 

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาตามกลุ่มได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1.  ประชุมเตรยีมการ 
2.  วางแผนดำเนินงาน 
3.  มอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อได้ดำเนินการ 

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 65 

- นางจรัสศรี  ธรรมจติ 
น.ส.ทองแข หมื่นพิลมทอง 

 
2.ดำเนินงาน 

(Do) 
1. ขออนุมัติจัดโครงการ 
2. ดำเนินการจดัโครงการ 
2.1 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพ่ือรองรับและแกไ้ข
ปัญหาให้กับนักเรียนที่มาสแกน 
2.2 จัดส่ง SMS กรณีที่นักเรยีนไมเ่ข้าเรียน ขาดเรยีน 

ตุลาคม 64 - 
กันยายน 65 

25,000 นางจรัสศรี  ธรรมจติ 
น.ส.ทองแข หมื่นพิลมทอง 

 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

1.  นิเทศ กำกับ ติดตาม  การดำเนินงาน 
2.  ประเมินผล  การดำเนินงาน 
3.  สรุปรายงานผล  การดำเนินงาน 

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 65 

- นางจรัสศรี  ธรรมจติ 
น.ส.ทองแข หมื่นพิลมทอง 

 
4.ประเมินผล
และรายงาน

(Action) 

1.  นำผลการประเมินโครงการมาพิจารณาทบทวน
ปรับปรุง/พัฒนาการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
2.  ประชุมพิจารณาผลการจดัโครงการ เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาผลการดำเนินงาน ในครั้งต่อไป 

ตลุาคม 64 
- 

กันยายน 65 

- นางจรัสศรี  ธรรมจติ 
น.ส.ทองแข หมื่นพิลมทอง 

 
 

 
5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  .................25,000.............    บาท 
เงินนอกงบประมาณ  .......................................... บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี   ......................................... บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2/2564  ภาคเรยีนที ่1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 15,000 ชุด 1 15,000 - - 
2 ค่า SMS 5,000 เทอม 1 5,000 1 5,000 

รวม 20,000 5,000 
รวมทั้งสิ้น 25,000 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล้ำให้

นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
      มาตรฐานที่ 3      กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   ข้อที่ 3.1      จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข:ความรู้,คุณธรรม) 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศใหผู้้เรยีนมีโอกาสไดร้ับการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสยัใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สทิธิและหน้าท่ีมีความรับผิดชอบ มจีิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา โดยกำหนดเปน็กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคณุภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 คือผู้เรยีนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยดึมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รูส้ิทธิและหน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มี
จิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย รวมถึงกลยทุธ์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจดัการศึกษา
คือ สถานศึกษาและพื้นท่ีนวัตกรรมไดร้ับการส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีความคล่องตัวและเอื้อต่อการบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 

โดยมีแนวทางการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท่ีเน้นการดูแล แบบเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
และส่งเสรมิ สนับสนุน การสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม การพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
เด็กนักเรยีนเพื่อให้เด็กทุกคนไดร้บัการคุ้มครองและช่วยเหลือเยยีวยาด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นการนำนโยบายสู่การ
ปฎิบัติและเพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานท่ีชัดเจน 5 ข้ันตอน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง
นักเรียน การจดักิจกรรมป้องกันและแก้ไขปญัหา การจัดกิจกรรมพฒันา และการส่งต่อ จำเป็นต้องไดร้ับการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการดำเนินงานท่ีเข้มแข็งต่อเนือ่งและยั่งยืน สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาสังคมในปัจจุบัน  

โรงเรียนสรรพวิทยาคมตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นหน้าท่ีที่โรงเรียนต้องจัดกระบวนการเพื่อนำระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนมาใช้ตามองค์ประกอบท้ัง 5 ประการ จัดใหม้ีการเยี่ยมบ้านนักเรียนช่วงระหว่างภาคเรียน คัดกรองสุขภาพจติ
นักเรียน กรณีพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงมีปญัหาจะไดร้ับดำเนินการป้องกันและแก้ไขปญัหาได้ทันที  
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1.  เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างผู้ปกครอง ครผูู้สอน และโรงเรียน 
3.  เพื่อให้สถานศึกษานำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ ตามองค์ประกอบท้ัง 5 ประการ จัดใหม้ีการเยี่ยมบ้าน

นักเรียน คัดกรองสุขภาพจติ จำแนกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุม่มปีัญหา 
4. เพื่อให้สถานศึกษาตระหนักถึงผลกระทบสุขภาวะทางจิตของเด็กนักเรียน  
 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  
คณะครูทั้งหมด 6 สี จำนวน 132 คน สามารถเยี่ยมบ้านนักเรยีนจำนวน 2,800 คนอย่างท่ัวถึงและสามารถคัดกรองนักเรียน 
-  ด้านคุณภาพ  
เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

-ประชุมคณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนเพื่อ
กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
-มอบหมายให้พ่อครู-แม่ครูสำรวจนักเรียนในครอบครัวคณะสี
ของตัวเองเพื่อจำแนกท่ีอยู่ของบ้านพัก 

ตุลาคม 64 
- 

  กันยายน 65 

 นางสาวมลฤด ี
นิลทัพ 

 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามปฏิทิน 
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
3. ประชุมหัวหนา้คณะสีเพื่อจำแนกนักเรียนออกเป็นหมูบ่้าน/
ตำบล/อำเภอ 
4. พ่อครู-แม่ครูเพื่อร่วมเดินทางไปเยี่ยมบ้านสัญจร 
5. ดำเนินการเยี่ยมบ้านสัญจรตามกำหนดเวลา (จำนวน 2 วัน) 

ตุลาคม 64 
- 

  กันยายน 65 

    18,160 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. การสำรวจความพึงพอใจของ 
ผู้ปกครองและนักเรยีน 
2. แบบสรุปความพึงพอใจ 

ตุลาคม 64 
- 

  กันยายน 65 

 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. จัดสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านสัญจรเป็นรูปเลม่ ตุลาคม 64 
- 

  กันยายน 65 

 

 

5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  ………18,160…….. บาท 
 เงนินอกงบประมาณ       …………………………  บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี    ………………………… บาท 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  ค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (นักเรียนตกค้าง) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล้ำ 

ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

   ข้อที่ 1.2      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1     การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 

               ข้อที่ 3       การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     ข้อที่ 4       สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข:ความรู้,คุณธรรม) 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศใหผู้้เรยีนมีโอกาสไดร้ับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสยัใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สทิธิและหน้าท่ีมีความรับผิดชอบ มจีิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา โดยกำหนดเปน็กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคณุภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 คือผู้เรยีนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยดึมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รูส้ิทธิและหน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มี
จิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทยและผูเ้รียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผูม้ีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ในสภาพการศึกษาในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคณุธรรม  จริยธรรม มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีและ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนดำรงตนอยู่ในสังคมได้อยา่งมีคุณค่าซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะร่วมในการพัฒนาตัวนักเรียน การเสรมิสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข้มแข็ง มีการประชุม
ผู้ปกครองนักเรยีนเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการจัดการศึกษาและเพิ่มความมั่นใจและวางใจต่อการเข้าศึกษาท่ี
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นหน้าท่ีที่โรงเรียนต้องจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเท่าเทียมนักเรียนคนอ่ืน ๆ และยังให้การ
ช่วยเหลือนักเรยีนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆส่วนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษก็ต้องไดร้ับการส่งเสริมความความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียนอยา่งเตม็ตามศักยภาพ  

ดังนั้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อจัด
นักเรียนออกเป็นกลุ่มและเพื่อให้การดูแลนักเรียนใหเ้ป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ:ความมีเหตุผล) 
  1.  เพื่อแก้ไขปัญหานักเรยีนที่ไมผ่า่นคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรูส้ึกเห็นคุณค่า หรือภาคภูมิใจในตนเอง และบำเพญ็ตนให้เกดิประโยชน์  
3.  เพือ่ให้นกัเรียนมีทักษะทางสังคมและรู้จักรับผิดชอบตนเองและสังคม 

 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ 

 นักเรียนท่ีถูกหักคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีคะแนนไมผ่่าน ไดร้ับการแกไ้ขคะแนน 50 คะแนน          
จำนวน 145 คน อย่างทั่วถึงและแก้ไขพฤติกรรมนักเรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  ด้านคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการส่งเสรมิ การมจีติอาสาและแก้ไขปญัหาทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิตตามกลุ่มได้อย่างท่ัวถึง 

และมีประสิทธิภาพ  
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

- ประชุมคณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อกำหนดปฏิทินการปฏบิัติงานแก้ไข
ปัญหาของนักเรียน 
- จัดทำแผนการดำเนินงาน 

ตุลาคม 64 
- 

มิถุนายน 65 

 

นายปรเวศน์  มงคลจารย์ 
และคณะ 

 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ดำเนินการจดักลุ่มนักเรียนทีม่ ี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซ้ำ ๆ 
 -เข้ารับการฝึกอบรม ณ กองร้อย ตชด.346 และ
ฟังการบรรยายจากเรือนจำ ณ หอประชุม รร.
สรรพวิทยาคม จำนวน 2 วัน 
2. ประชุมครูและผู้ปกครองเพื่อรบัทราบปัญหา 
3. ติดต่อหน่วยงาน 

ธันวาคม 64 
 

มกราคม 65 
กุมภาพันธ์  65 

11,500 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. นักเรียนท่ีไมผ่่านคณุลักษณะเข้าร่วมกิจกรรมจติ
อาสาพัฒนาสังคม และเข้าคา่ยปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ธันวาคม 64 - 
มีนาคม 65 

 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. สรุปผลการดำเนินการ การจดักิจกรรมเพื่อการ
ป้องและช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาของนักเรียน 

มีนาคม 65  

 

5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 11,500  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ       -            บาท 
 เงินเรียนฟร ี                -            บาท 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  เสริมสร้าง พัฒนาและเข้าใจลูกรัก 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล้ำให้

นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพรชนก  จินะกาศ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2564 - ตุลาคม  2565 
สถานที่ดำเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      ข้อที่ 3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
   การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม ) 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศใหผู้้เรยีนมีโอกาส ไดร้ับการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสยัใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สทิธิและหน้าท่ี มีความรับผดิชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  โดยมีวสิัยทัศน์คือ สร้างคุณภาพทนุมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  

โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายรองรับกับนโยบายดังกล่าวโดยมีเปา้ประสงค์ที่สำคัญ
คือ นักเรียนเป็นคนดี มีความสามารถในการเรยีนรู้ เป็นเลิศวิชาการสู่มาตรฐานสากล มสีุขภาพกายสุขภาพจิตดี ภาคภมูิใจในความ
เป็นไทย รูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 งานแนะแนวได้เล็งเห็นความสำคญัดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาและเข้าใจลูกรักขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ความเข้าใจในการเลี้ยงดูบตุรหลาน ตลอดจนได้รบัข่าวสารข้อมูลทีท่ันสมัยรอบด้าน ในการช่วยส่งเสริมและป้องกันให้เด็ก ๆ ได้
ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เท่าทนัภัยอันตรายต่าง ๆ  
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเขา้ใจวิธีการเลีย้งดูบุตรหลานอยา่งเข้าใจและเข้าถึง 
2. เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความตระหนกัในปัญหาของนักเรียนปัจจุบันท่ีมผีลต่อการพัฒนาตน 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรยีนในโรงเรียนสรรพวิทยาคมใหม้คีวามเข้มแข็งในการช่วยพัฒนานักเรียน 
4. เพื่อให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมมือกันพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมท่ีดีขึ้น 
5. เพื่อสร้างสมัพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรยีน 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

- ผู้ปกครองของนักเรียนกลุม่ที่มีพฤติกรรมเสีย่ง โดยคดัเลือกจากนักเรียนระดับช้ันละ 5 คน  
รวมจำนวน 30 คนที่มีปัญหาพฤตกิรรมในด้านต่าง ๆ ในแต่ละระดับช้ัน  
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 -  ด้านคุณภาพ  
 - ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจวิธีการเลีย้งดูบุตรหลานอย่างเข้าใจและเข้าถึง เกิดความตระหนักในปัญหาของ

นักเรียนปัจจุบันท่ีมีผลต่อการพัฒนาตน 
-  ผู้ปกครองมีแนวทางในการร่วมกนัแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือบุตรหลาน 

- นักเรียนท่ีมีปัญหาพฤติกรรมได้รบัการดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
4.  สถานที่ดำเนินการ ( หลักการ : ภูมิคุ้มกัน ) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน  
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ และแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2. นำเสนอโครงการ 

ต.ค. 2564 
 
 

- 
งานแนะแนว 

2. ดำเนินงาน 
(Do) 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
2. ดำเนินการจดัโครงการ 
- กิจกรรมตามฐาน กิจกรรมกลุม่เรื่องเข้าใจเด็กไทยยุค 4.0 
โดยแบ่งผู้ปกครองเป็น 2 กลุ่ม เวยีนฐานกัน คือ 
1. พฤติกรรมเดก็ไทยยคุ 4.0  
2. เข้าใจ แก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กไทยยุค 4.0 
โดยวิทยากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

พ.ค. 2565 
 

ก.ย. 2565 

8,850 งานแนะแนว 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตามโครงการ ก.ย. 2565 
- 

งานแนะแนว 

4. ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.ย. 2565 
- 

งานแนะแนว 

 

5.  งบประมาณ ( หลักการ : พอประมาณ ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………8,850………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 

เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่
ชื่อพัสดุ/ 

รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1  ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 45 คน - - 30 1,350 
2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 50 คน - - 30 1,500 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร (2คน ) 500 คน - - 6 6,000 

รวม - 8,850 
รวมท้ังสิ้น 8,850 
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โครงการ  พัฒนาระบบพ่อครู แม่ครู 
กิจกรรม  ค่ายสานสัมพันธ์น้อง-พี่ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล้ำให้

นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบ    พ่อครู – แม่ครู  6  สี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

   ข้อที่ 1.2      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1     การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 

               ข้อที่ 3       การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     ข้อที ่4       สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
การจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศใหผู้้เรยีนมีโอกาสไดร้ับการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสยัใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สทิธิและหน้าท่ีมีความรับผิดชอบ มจีิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน จึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา โดยกำหนดเปน็กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคณุภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21 คอืผู้เรยีนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยดึมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รูส้ิทธิและหน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มี
จิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทยและผูเ้รียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน 

การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในสภาพการศึกษาในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพนักเรยีนให้มีคณุธรรม  จรยิธรรม มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีและส่งเสรมิให้ผู้เรียนดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคณุค่าซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
อาทิเช่น พ่อครู – แม่ครู ครูผูส้อน  ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะร่วมในการพฒันาตัวนักเรียน การ
เสรมิสร้างพ่อครู – แม่ครู และลูกครูที่เข้มแข็ง มีการจดักิจกรรม เพือ่สร้างความเขา้ใจและความร่วมมอืในวิถีพ่อครู-แม่ครู เพิ่ม
ความมั่นใจและวางใจต่อการดำรงอยู่ในโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 ครอบครัวของผู้เรียนในโรงเรียนสรรพวิทยาคมหรือ “ครอบครัวสรรพวิทยาคม” (Family School) เป็นหน่วยแรกที่มี
ความใกล้ชิดผูเ้รียนมากที่สดุ มีโอกาสในการดูแลและเสริมสมรรถนะผู้เรียนได้มากท่ีสุด จึงถือเป็นหนว่ยท่ีสำคัญในชีวิตของผู้เรียน 
หากครอบครัว มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบในการส่งเสรมิสมรรถนะของบุตรหลานท่ีเป็นผู้เรียนจะมีโอกาสและความน่าจะเป็น
ในการสร้างความเป็นเลิศหรือสรา้งพัฒนาการในตัวผู้เรยีนได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหเ้กิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จึงพัฒนานวัตกรรมพ่อครู- แมค่รู ให้มีกจิกรรมคา่ยสานสัมพันธ์
น้อง-พี่ของแต่ละสีทั้ง  6 สี  ตลอดช่วงช้ัน 3 ปี  
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ดังนั้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยวิธีพ่อครู-แม่ครู จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาผูเ้รียนให้เกดิพัฒนาเต็มศักดิ์ภาพ 
เพื่อให้การดูแลนักเรียนใหเ้ป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกดิการพฒันาเต็มศักยภาพ หรือมี ความเปน็เลิศตามความถนดัและความสนใจ 
2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนในทางสังคม การร่วมกจิกรรมแบบหมูค่ณะ 

    3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ    นักเรียนช้ัน ม. 1 -ม.5  จำนวน 2,000 คน    ครู  จำนวน 132   คน 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาผูเ้รียนให้เกดิการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
         3.2.2  นักเรียนได้การพัฒนาผู้เรยีนในทางสังคม การร่วมกจิกรรมแบบหมู่คณะ 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแต่งตั้งคณะทำงาน 

ต.ค. 64 - 

- นางจรัสศรี  ธรรมจิต 
- นายสมาน  โตสิงห ์
- คณะสี ท้ัง 6 คณะส ี

 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินการตามโครงการ 
2. ประชุมครูเพื่อสร้างความเข้าใจในกิจกรรม 
3. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้นักเรยีน 
3.1 วิทยากรจากตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ตามฐาน  

- ฐานรู้จักตนเอง,รูจ้ักเพื่อน 
- ฐานความสมัพันธ์พี่น้อง 
- ฐานสัมพันธ์ร่วมกันทำกิจกรรม 

โดยจะแบ่งคณะสีเป็น 2 คณะสตีอ่ 1 รอบ 
รอบละ 3 ช่ัวโมง จำนวน 2 วันโดยหมุนเวียน
ฐาน 3 คน 

พ.ย. 64 
 

59,100 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน 
2. ประเมินความพึงพอใจ 

ธ.ค. 64- 
ม.ค 65 

 

- 

4.ประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

1. รายงานผลการดำเนินการ 
ต่อผู้บังคับบัญชา 

ม.ค 65 –  
ก.ย. 65 

- 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 59,100  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ       -  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี             -              บาท 
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โครงการ  พัฒนาระบบพ่อครู – แม่ครู 
กิจกรรม  การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองคณะสีและระดับชั้นเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล้ำให้

นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ผู้รับผดิชอบ   ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 3.5    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู ้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าท่ีมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน จึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา คือ 
สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทและ สถานศึกษามีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 ในสภาพการศึกษาในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะร่วมในการพัฒนาตัวนักเรียน การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข็มแข็ง มีการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการจัดการศึกษาและเพิ่มความมั่นใจและว่างใจต่อการเข้าศึกษาที่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นหน้าท่ีที่โรงเรียนต้องจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเท่าเทียมนักเรียนคนอ่ืน ๆ และยังให้การ
ช่วยเหลือนักเรยีนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ ส่วนนักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษก็ต้องได้รับการส่งเสรมิความความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียนอยา่งเตม็ตามศักยภาพ  

ดังนั้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงจำเป็นต้องมีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อให้การดูแลนกัเรียนให้เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย 
 2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างผู้ปกครอง ครผูู้สอน และโรงเรียน 
 3. เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ปกครองมสีว่นร่วมในการแก้ไขพฤติกรรมและการจัดการศึกษ 
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3. เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ 

มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับกลุม่  ระดับคณะสี  ระดบัช้ันเรียน ระดับโรงเรียน 
-  ด้านคุณภาพ 

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนาสถานศึกษานักเรยีนไดร้ับการส่งเสริมการให้คำปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียน คุณภาพชีวิตตามกลุ่มได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

  

4. วิธีการดำเนินการ (หลกัการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1.ประชุมคณะกรรมการงานปกครองนักเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือก
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

ตุลาคม 64 
- 

  กันยายน 65 

- 

นางจรัสศรี ธรรมจิต  

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามกำหนดการ 
2. ติดต่อประสานงานเครือข่ายแตล่ะคณะสี/ระดับชั้น
และระดับโรงเรยีน 
3. ประชุมเครือข่ายโดยจำแนกเปน็ระดับคณะสี/
ระดับชั้น และระดับโรงเรียน จำนวนภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

ตุลาคม 64 
- 

  กันยายน 65 

4,200 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. กรรมการเครือข่ายแต่ละคณะส/ีระดับชั้นเข้าร่วม
ประชุม 
2. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

ตุลาคม 64 - 
  กันยายน 65 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

3. จัดสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองเป็น
รูปเลม่ 

ตุลาคม 64 
- 

  กันยายน 65 

- 

 
 

5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)     4,200        บาท 
 เงินนอกงบประมาณ          -        บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                 -             บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 อาหารว่างและเครื่องดืม่สำหรับผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

15 คน 140 2,100 140 2,100 

รวม 2,100 2,100 
รวมท้ังสิ้น 4,200 
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โครงการ  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
กิจกรรม  บ้านหลังเรียน                                                               
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที ่3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล้ำให้

นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อที่  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
 ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศใหผู้้เรยีนมีโอกาสไดร้ับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสยัใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สทิธิและหน้าท่ีมีความรับผิดชอบ มจีิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่ึงในหน่วยงานของรัฐที่จดัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา โดยกำหนดเปน็กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคณุภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 คือผู้เรยีนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคณุภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผูม้สีมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ในปัจจุบันเยาวชนไทยสนใจและใช้เวลาไปกับกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกดิประโยชน์ท้ังต่อตนเองและสังคมเท่าไรนัก  โดยส่วน
ใหญ่หมดไปกับการพดูคุยสังสรรคก์ับเพื่อนฝูง เล่นเกม  คุยโทรศัพท์ และดูโทรทัศน์ประกอบกับการทีพ่วกเขาใช้เวลาหลังเลิกเรยีน
อยู่กับเพื่อน และบุคคลอื่นมากกวา่พ่อแม่ บางคนต้องอยู่คนเดียวเพราะพ่อแม่ยังกลับไม่ถึงบ้านก็ยิ่งน่าเป็นห่วงว่าเยาวชนเหล่านี้จะ
ขาดความอบอุ่นขาดการสนับสนุนทางสังคม จิตใจ และขาดการช้ีแนะที่ถูกต้อง บ้านหลังเรียนเป็นการจัดพื้นท่ีอันปลอดภยั  พร้อม
ด้วยกิจกรรมอันหลากหลายตามความสนใจของเด็กและเยาวชน   ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ท่ีกิจกรรมภายในบ้านหลังเรียนจะต้อง
เป็นกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจ หรือตรงกับความต้องการของเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มเปา้หมาย 
 การดำเนินโครงการบ้านหลังเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปี 2564 เป็นโครงการที่มีแนวทางแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน 
โดยทำกิจกรรมที่หลากหลายตามความสมคัรใจของเด็กและเยาวชน กิจกรรม ของโครงการบ้านหลังเรยีน โรงเรยีนสรรพวิทยาคม 
ตัวบ่งช้ีที่กำหนด คาดว่าเมื่อการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นลง จะทำใหเ้ด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ และเปน็ผลดตี่อสังคมและชุมชนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
       2.1  เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิกิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต ท่ีหลากหลายให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ เวลาว่างหลังเลิกเรยีนเข้าร่วม 
             กิจกรรมตามความสมัครใจให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
       2.2  เพื่อจัดตั้งกลุ่มบ้านหลังเรียนตามกลุม่กิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต    
      2.3  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ต่อเนื่องโดยใช้โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแมส่อด  จังหวัดตาก 
 

3.  เป้าหมาย 
      3.1  เป้าหมายด้านปริมาณ จัดตั้งกิจกรรมบ้านหลังเรียน  กลุม่  
 1)  กิจกรรมส่งเสริมนันทนาการเพื่อสุขภาพและพลานามยั ได้แก่  COVER DANCE กลุ่มละ 50-60 คน 
      3.2  เป้าหมายด้านคุณภาพ    
 1) นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมนันทนาการเพื่อสุขภาพและพลานามัย ได้แก่ COVER DANCE กลุ่มละ 50-60 คน 
 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา(วัน/

เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

ตุลาคม 64- 
กันยายน 65 

- นายธิติกร ปิยนสุรณ ์
ฝ่ายบรหิารกิจการ
นักเรียน 2. ดำเนินการ 

(Do) 
 

1. ดำเนินการตามโครงการ 
- ส่งเสริมนันทนาการเพื่อสุขภาพและพลานามัย ได้แก่  
COVER DANCE ( ประสานงานกบัวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านนี้) วันละ 1 ช่ัวโมงทั้งหมด 13 วัน 

ตุลาคม 64 
- 

 กันยายน 65 

4,900 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. รายงานการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  บ้านหลังเรยีน  ตุลาคม 64 - 
กันยายน 65 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานการสรุปปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ตุลาคม 64 
- 

 กันยายน 65 

- 

 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)          4,900 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ           -        บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี           - บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล  1,000 ผืน 1 1,000 - - 
2 วิทยากรสอนเต้น COVER DANCE 300 ช่ัวโมง 13 3,900 - - 

รวม 4,900 - 
รวมทั้งสิ้น 4,900 

 

 
 



383 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

383 



384 

โครงการ    สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
กิจกรรม  ห้องเรียนสีขาว 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล้ำให้

นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

   ข้อที่ 1.2      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1     การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 

               ข้อที่ 3       การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     ข้อที่ 4       สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศใหผู้้เรยีนมีโอกาสไดร้ับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสยัใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สทิธิและหน้าท่ีมีความรับผิดชอบ มจีิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน จึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา โดยกำหนดเปน็กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสรมิการจดัการศกึษาให้ผู้เรียนมีความ
ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ คือผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดร้ับการดูแลความปลอดภยัจากภยัพิบัติ
และภยัคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัตซิ้ำ และรองรบัวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการมสีุขภาวะทีด่ี ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแกไ้ข เกี่ยวกับภัยคุกคาม ภัยจากยา
เสพติดความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภยั 

ในสภาพการศึกษาในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคณุธรรม  จริยธรรม มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีและ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนดำรงตนอยู่ในสังคมได้อยา่งมีคุณค่าซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะร่วมในการพัฒนาตัวนักเรียน การเสรมิสร้างความเขม็แข็งให้กับนักเรียน การเฝ้าระวัง
ดูแลนักเรียน  โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นหน้าท่ีที่โรงเรียนต้องจัดกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเท่าเทียมนักเรยีนคนอ่ืน ๆ และให้การช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีปญัหาในด้านสารเสพติดการดำเนินงานในทุกวิถีทางที่จะป้องกันและปราบปามมิใหม้ีการเสพ การซื้อขาย และการผลติ
ยาเสพตดิ แต่เนื่องจากปญัหายาเสพติดเป็นปัญหาใหม่ที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนต่อการดำเนินการ จำเป็นต้องวางแผน
สำหรับดำเนินงานในแตล่ะดา้นอยา่งรอบคอบ 
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ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดทำโครงการนีข้ึ้น โดยมุ่งเน้นให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการไดรู้้ถึงพิษภัย และรู้ถึงวิธีท่ีจะหลีกหนีให้
ห่างไกลจากยาเสพติดทั้งหลาย เพือ่จะได้นำความรู้ทีไ่ดร้ับไปเป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพตดิ ให้เป็นคน
ที่มีประสิทธิภาพ สมบรูณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1.  เพื่อใหน้ักเรียนรู้โทษภยัและอนัตรายจากยาเสพติด  

            2.  เพื่อใหน้ักเรียนรู้วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
            3.  เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพตดิ 

3. เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,810 คน 
 -  ด้านคุณภาพ 

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและอบายมุขและเป็นแกนนำ 4 ฝ่าย 
 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1.ประชุมคณะกรรมการงานยาเสพติด เพื่อกำหนด
ปฏิทินการปฏิบตัิงาน 
2. มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาสำรวจนักเรียนในช้ันเพื่อ
จำแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 

ต.ค.2564 - นางสาวทองแข 
หมื่นพิลมทอง 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามปฏิทิน 
2. ดำเนินการคดัเลือกและแต่งตั้งนักเรียนแกนนำ 4 
ฝ่ายและ ครูที่ปรึกษา ในการดำเนนิกิจกรรมห้องเรียน 
สีขาว 
3. ดำเนินกิจกรรมห้องเรยีนสีขาว 
   - ประชุมนักเรียนแกนนำห้องเรยีนสีขาว 
   - แจกแฟ้มสะสมงานของแต่ละห้อง เพื่อให้นักเรียน
จัดเก็บผลงาน/เอกสารที่เกี่ยวกับห้องเรียนสีขาว 
4. ดำเนินการเพื่อรบัการประเมินสถานศึกษา สีขาว
ปลอดยาเสพตดิ และอบายมุข 

พ.ย.2564 – 
ก.พ. 2565 

5,000 นางสาวทองแข 
หมื่นพิลมทอง 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นแกนนำ 4 ฝา่ยและ ครูที่ปรึกษา 
ในการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสขีาว 
2. ทุกห้องเรียนเป็นห้องเรียนสีขาว 
3. แบบสรุปความพึงพอใจ 

ก.พ.2565 - นางสาวทองแข 
หมื่นพิลมทอง 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ก.พ.2565 - นางสาวทองแข 
หมื่นพิลมทอง 
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โครงการ    สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
กิจกรรม  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกันช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล้ำให้

นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบ    นายอาทิตย์  ธรรมแสน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

   ข้อที่ 1.2      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1     การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 

               ข้อที่ 3       การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     ข้อที่ 4       สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข:ความรู้,คุณธรรม) 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศใหผู้้เรยีนมีโอกาสไดร้ับการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสยัใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สทิธิและหน้าท่ีมีความรับผิดชอบ มจีิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่ึงในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา โดยกำหนดเปน็กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสรมิการจดัการศกึษาให้ผู้เรียนมีความ
ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ คือผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดร้ับการดูแลความปลอดภยัจากภยัพิบัติ
และภยัคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัตซิ้ำ และรองรบัวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการมสีุขภาวะทีด่ี ได้แก่ การเฝา้ระวังและป้องกันปัญหายาเสพตดิ การปราบปรามผู้กระทำผดิโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
และการฟื้นฟูและบำบดัรักษาผู้ป่วยให้กลับคืนสูส่ังคมได้อย่างปกตเิมือ่วันท่ี 16 ตุลาคม 2561 นายกรัฐมนตรไีดส้ั่งการให้แก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 3 มิติ คือ 1.เฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด 2.การปราบปรามผู้กระทำผิดโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
และ 3.การฟื้นฟูและบำบัดรักษาผูป้่วยให้กลับคืนสูส่ังคมได้อย่างปกติและจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของยาเสพตดิ ทั้งผู้เสพ 
ผู้จำหน่าย และผู้ผลิตในปัจจุบัน ได้เพิ่มทวีความรุ่นแรงขึ้น โดยรัฐบาลได้มีมาตรการในการปราบปรามโดยประกาศสงคราม กับยา
เสพติด ซึ่งการปราบปรามกไ็ดผ้ลในระดับหนึ่ง แตย่าเสพติดก็ยังได้แพร่ระบาดต่อไปอีก อย่างรวดเร็ว ตามสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ  เพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ใหย้าเสพตดิทุกชนิดเข้ามาแพร่ระบาดในโรงเรยีน 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จึงจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือกับนักเรยีน  ผู้ปกครอง  ชุมชน ทุกรูปแบบ เพื่อดำเนินการ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิให้หมดสิ้นไป  โรงเรยีนสรรพวิทยาคมจึงได้จดัทำ โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสตดิขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อลดปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพติดในโรงเรยีน        
2.2 เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนท่ัวไป ได้ทราบถึงโทษ และผลเสียของยาเสพติด 
2.3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดด้วยตนเองของโรงเรยีน โดยให้นักเรยีน    
      ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ดำเนินการป้องกันและ แก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
2.4 เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับ เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ให้หันมาร่วมรณรงค์ต่อต้านการระบาดของยาเสพติด 
      ทุกชนิด แจ้งเบาะแส ผู้เสพ ผู้จำหน่าย ผู้ผลิต รวมทั้งอาชญากรรมต่างๆ 
2.5 เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีตำรวจ กับเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และ ประชาชนท่ัวไป 

 

3. เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

         นักเรียนมีจำนวน  2,810  คน คณะครูจำนวน 200 คนและเครือข่ายข้างนอก จำนวน 20 คน ได้ทราบและ 
             ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  

          -  ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนทุกคนได้ทราบ ถึงโทษ และผลเสียของยาเสพติด มีผลทำให้ลดปญัหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 100 % 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมคณะกรรมการงานยาเสพติดเพื่อกำหนดปฏิทิน
การปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายให้ผูร้ับผดิชอบกำหนดวางแผนตามปฏิทิน 

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 65 

- นางจรัสศรี ธรรมจิต 
นายอาทิตย์ ธรรมแสน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามปฏิทิน 
1.1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ 
1.2 กิจกรรมประกวดวงดนตรีต้านภัยยาเสพตดิ 
1.3 เดินรณรงค์ร่วมกับส่วนราชการ 
1.4 วิทยากรจากสภ.แม่สอดมาใหค้วามรู้โทษของยาเสพติด 
1.5 การแข่งขันทักษะวิชาการ (,การพูดสุนทรพจน์,การวาด
ภาพต้านภยัยาเสพติด) 
1.6 การตรวจหาสารเสพตดิ 
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
2.1 วิทยากรจากสภ.แม่สอด 
2.2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด 

พฤษภาคม 65 - 
มิถุนายน 65 

24,909 นางจรัสศรี ธรรมจิต 
นายอาทิตย์ ธรรมแสน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน 
2. แบบสรุปความพึงพอใจ 

มิถุนายน 65 
มิถุนายน 65 

- นางจรัสศรี ธรรมจิต 
นายอาทิตย์ ธรรมแสน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. จัดสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 65 

- นางจรัสศรี ธรรมจิต 
นายอาทิตย์ ธรรมแสน 
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5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)   24,909  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ          -        บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                 -             บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล (เดินรณรงค์) 1,000 ผืน - - 8 8,000 
2 ค่าถ้วยรางวัล (กีฬาและดนตรีต้านภัยยาเสพตดิและ

การพูดสุนทรพจน์ ) 
500 ถ้วย - - 16 8,000 

3 ค่าวิทยากร 2 ท่าน 300 ช.ม. - - 2 600 
4 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 50 ชุด - - 100 5,000 
5 กระดาษปกมุกหอม 119 ห่อ - - 12 1,428 
6 แฟ้มตรามา้ 3 ห่วง A4/F4 สีเหลอืง 95 เล่ม - - 3 285 
7 กระดาษโฟโต้ 150 g A4 100 แผ่น 399 ห่อ - - 4 1,596 

รวม - 24,909 
รวมทั้งสิ้น 24,909 

 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีได้รับการเข้าร่วมกิจกรรม 
มีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

1.สังเกตความสนใจและความร่วมมือจาก
นักเรียนและผู้ปกครองนักเรยีน 
2.แบบสอบถามความพึงพอใจ 

1. แบบบันทึกการสังเกต สอบถาม  

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
  นักเรียนได้ทราบถึงโทษภัย และผลเสียของยาเสพติด มีผลทำให้ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในโรงเรยีน 100  % 
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม  

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ทีไ่ด้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการรับนักเรียนใหม่ 
 1.1 กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 13,200 ม.2(2.2,2.3), 

ม.3(3.4) 
ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 รวม 13,200   
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โครงการ  รับนักเรียนใหม่ 
กิจกรรม  รับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม  
ผู้รับผิดชอบ    นายธนสิน ชูเกียรติตกุล 
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      ข้อที่ 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

        และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     ข้อที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ มีเป้าหมายพัฒนาคนให้เป็นคนดี เก่ง และ 
มีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม โดยมสีัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
ตลอดจน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประกาศนโยบายเกีย่วกับการรบันักเรียนในสังกัดเพื่อให้นักเรยีนทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและไดร้ับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นโรงเรียน ยอดนิยมที่มีอัตราการ
แข่งขันสูงมีนักเรียนมาสมคัรมากเกินกว่าจำนวนท่ีรับได้ ขณะเดียวกันก็เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาตริปูแบบพหุภาษา (Multi 
lingual Program) และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English 
Program) รวมถึงห้องเรียน SMAT  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตรเ์ข้มข้น ห้องเรียนอาชีพ และห้องเรียนเลือกเสรีจึงควร
ดำเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานและคณุภาพการศึกษาตลอดถึงการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นมาตรฐานสากลและรองรับประชาคม
อาเซียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรยีนตามความถนัดและความสนใจเพื่อรองรับการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมคัรนักเรยีนใหม ่
 2.2 เพื่อคัดเลือกนักเรยีนที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามความต้องการ 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 500 คน 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 500 คน 
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 -  ด้านคุณภาพ  
  นักเรียนท่ีผ่านการคดัเลือกมีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ศึกษาประกาศฯ สพฐ. 
2. ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
3. จัดทำ (ร่าง) ระเบียบการรับนักเรียน 
4. ประชุมคณะกรรมการการรับนกัเรียน 
5. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
6. จัดพิมพ์ระเบยีบการ 

ธ.ค. 2564 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
2. รับสมัครนักเรยีนใหม่ห้องเรยีนปกติและห้องเรียนพิเศษ 
    - ห้องเรียนพิเศษ MP 
    - ห้องเรียนพิเศษ MEP 
    - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
       และเทคโนโลยี (SMAT) 
    - ห้องเรียนภาษาจีน 
    - ห้องเรียนภาษาเมียนมา 
    - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เข้มข้น :    
      วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
    - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เข้มข้น :    
      วิศวกรรมศาสตร ์
3. มอบตัว/ปฐมนิเทศนักเรียน 

ม.ค. 2565 13,200 ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

สรุปผลการรับนักเรียน มี.ค. 2565 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. ประกาศผลการจัดชั้นเรยีน 
2. ตรวจสอบผลการเรยีน 

เม.ย. 2565 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 
 

 
 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………..13,200………..... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี   …………………………….. บาท 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ หน่วย ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที ่1/2565 
หน่วย นับ จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1,300 ผืน 2 2,600 - - 
2 กาวแท่งสติ๊กโก้ Elephant 10 กรัม  250 โหล 1 250 - - 
3 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. น้ำเงิน  ควอนตั้มแบบกด   241 กล่อง 1 241 - - 
4 เทปลบคำผิด 5 มมx8.5มม Grip 69 อัน 11 759 - - 
5 ลวดเสียบกระดาษ/หัวกลม/300ตวั 65 กล่อง 2 130 - - 
6 ซองเอกสารน้ำตาลขยายข้าง  5 ซอง 102 510 - - 

7 กระดาษ A4 120 g (แพ็ค 180 แผ่น) สีเขียว วีนัส 120 ห่อ 3 360 - - 

8 กระดาษ A4 120 g (แพ็ค 180 แผ่น) สีฟ้า วีนัส 120 ห่อ 3 360 - - 

9 กระดาษ A4 120 g (แพ็ค 180 แผ่น) สีเหลือง วีนัส 120 ห่อ 2 240 - - 

10 กระดาษ A4 120 g (แพ็ค 180 แผ่น) สีชมพู วีนัส 120 ห่อ 3 360 - - 

11 
แฟ้มสันกว้าง2"3มิติ น้ำเงิน (3เล่ม/แพ็ค) ตรามา้  
H-427F/C 

250 แพ็ค 3 750 
- - 

12 เครื่องเย็บ แม็กซ์ HD-10 สีม่วง  95 อัน 12 1,140 - - 
13 แฟ้มซองเอกสารช้ันเดียว เอลเฟ่น  (แฟ้มสอดข้าง) 65 โหล 20 1,300 - - 
14 เครื่องสแกนบัตรประชาชน HawkEye TRK2700RB  2,100 ชุด 2 4,200 - - 
  รวม  13,200 - 
  รวมทั้งสิ้น 13,200 

 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. กระบวนการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามความต้องการ ร้อยละ 90 
2. นักเรียน ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อระบบ
การรับนักเรียนใหม่ปี 2565 

1. ประเมินความพึงพอใจ 1. เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

 

7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทราบข่าวการรับสมัครนักเรียนใหม ่

 2. ได้นักเรยีนที่ผ่านการคัดเลือกมคีุณภาพและมาตรฐานตามความตอ้งการ 
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
      โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการออม  

(งานธนาคารโรงเรียน) 
3,000 ม.1.1(6), ม.1.2(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 1.2 กิจกรรมค่ายคุณธรรม “สมาธิเพื่อพัฒนาพลังจติ” 10,500 ม.1.1(2),1.2(3,4) ฝ่ายสำนักอำนวยการ 
 1.3 กิจกรรมโครงงานเยาวชนไทยทำความดีถวายในหลวง 5,000 ม.1.2(1,2,3,4) กลุ่มสาระฯ 

สังคมศึกษาฯ 
2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 2.1 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 

2565 
2,604 ม.1.1(2), 

ม.1.2(1,3) 
ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

3 โครงการเด็กไทย มีจิตอาสา พฒันาสานสัมพันธ์เครือข่าย 
 3.1 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 10,000 ม.1.2(1), ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 3.2 กิจกรรมอบรมเครือข่ายอัคคีภัยในโรงเรียน 10,377 ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 3.3 กิจกรรมการลดปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรมถ่ายทอด

องค์ความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพื้นทีสู่ง 
- ม.1.2(1,2,3,4) 

ม.2(2.5) 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

4 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 4.1 กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 1,534 ม.1.1(1),1.2(1,2) 

ม.3(3.1) 
กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ 

 รวม 43,015   
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โครงการ   พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม   ส่งเสริมคุณธรรมการออม (งานธนาคารโรงเรียน) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาววริยา   พิเชษฐเกียรติกุล , นางสาวพรวรินทร์  วรโชคชัยรัตน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ  ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
                ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                   ข้อที่ 6   มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
        ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                   ข้อที่ 1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลกัการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

จากสภาพปญัหาเศรษฐกิจในปัจจบุันทำให้ผู้ปกครองและนักเรยีน เกิดปัญหาด้านการเงิน การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ การ
ออมเงิน โดยสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนถึงค่าของเงิน และนอ้มนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 3 ห่วง 2 เงื่อนไขของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ความพอประมาณในการใช้จ่ายของตนเอง ความมีเหตุผลในการเลือกซื้อ
สิ่งของที่จำเป็นเหมาะสมกับฐานะของตนเอง มีภูมิคุ้มกันสามารถเกบ็ออมเงินเพื่อนำไปใช้ในยามที่คับขัน เพื่อให้นักเรียนดำรงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข ไม่เดือดร้อน การออมจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังนิสยัการออมให้นักเรียนรูจ้ักวางแผนการ
ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และอนาคตของตนเอง เพื่อให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โรงเรียนสรรพวิทยาคมเห็น
ความสำคญัในการปลูกฝังนิสยัการออมที่ดีของนกัเรียน ตลอดจนเปน็การเสริมสร้างพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน
เกี่ยวกับการเรียนรูร้ะบบการเงินการธนาคารอยา่งถูกต้อง เป็นประสบการณต์รงที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการด้านการออมทรัพยใ์ห้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นธนาคารโรงเรียนท่ีจัดตั้งข้ึนเป็นลำดับที่ 123 ของประเทศไทย ลำดับที ่8 ของภาค 5 ลำดับที ่2 
ของจังหวัดตากให้บริการรับฝากเงิน แก่ นักเรียน คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

2.วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  2.1 เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยประหยดั และรู้จักออมทรัพย์อยา่งต่อเนื่อง 
 2.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมคีวามรับผิดชอบในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ สจุริต 

2.3 เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหารงานและบริการที่ถูกต้อง 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 
1) ครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,700 คนเข้าใจแนวทางการบริหารทรัพยากร 



398 

2) ครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,700 คน ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรยีนและมีเงินออมกับ
ธนาคารโรงเรียน 

- ด้านคุณภาพ 
1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนและครมูีคุณลักษณะนิสัยด้านการประหยดัและออมเงิน 
2) นักเรียนและบุคลากรของโรงเรยีนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,700 คน มีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ 

 

4.วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

-จัดทำโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 

ก.ย.-ต.ค. 64 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 
- ดำเนินการตามโครงการ 
- จัดทำบัญชีเงินฝาก-ถอน และบญัชีรายรับ - จ่าย 
ต่างๆ ของธนาคารโรงเรียน 
- จัดทำเกียรตบิัตรให้แก่นักเรียน – ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนทีม่ีการส่งเสริมสนับสนุนการออมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- สรุปรายงานผลการดำเนินกิจการธนาคารโรงเรยีนทุก
เดือนให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ 

ต.ค. 64–ก.ย.  
65 

3,000 นางสาววริยา   
พิเชษฐเกียรติกลุ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ความต้องการรับการบริการของนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ต.ค. 64–ก.ย.  
65 

- นางสาววริยา   
พิเชษฐเกียรติกลุ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

ต.ค. 64–ก.ย.  
65 

- นางสาววริยา   
พิเชษฐเกียรติกลุ 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
  เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  …………3,000….…..... บาท 
  เงินนอกงบประมาณ   …………………-…………..   บาท 
  เงินเรียนฟรี15 ปี   …………………-………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ดินสอดำ 2B (กล่อง12แท่ง) มาสเตอร์อาร์ต 50 กล่อง 3 150 - - 
2 กรรไกร 70 อัน 2 140 - - 
3 เครื่องเย็บเอกสารเบอร์3 ตราช้าง 209 อัน 1 209 - - 
4 เทปลบคำผิด เนื้อเทปสีขาว 39 อัน 5 195 - - 
5 สมุดบญัชีมีเลขหน้า 210*320 99 เล่ม 3 297 - - 



399 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

6 ปกพลาสติกแผ่นใส A4 219 ห่อ 1 219 - - 
7 กระดาษโน้ต 3"x3" พาสเทล  114 แพ็ค 1 114 - - 
8 มีดคัตเตอรส์แตนแลสใหญ่ตราช้าง 45 องศา 65 อัน 2 130 - - 
9 กระดาษโฟโต้ เอ4 ขนาด180 แกรม 439 ห่อ 1 439 - - 
10 กระดาษปกการ์ดสี สีชมพู เอ4 ขนาด180 แกรม 127 แพค 1 127 - - 
11 เทปกาว 2 หน้าบาง 1”  26 ม้วน 5 130 - - 
12 ขี้ผึ้งนับแบงค์ตราช้าง 40 ตลับ 2 80 - - 

13 
เทปผ้า แลคซีน ปิดสันหนังสือ ขนาด 1.5 นิ้ว  
สีชมพ ู 

37 ม้วน 2 74 - - 

14 
ถ่านอัลคาไลน์ LR6T/8B AA (แพ็ค 8 ก้อน) 
Panasonic 

148 กล่อง 2 296  - - 

15 กาวลาเท็กซ์ ขวดกลม 944 มล. ตราม้า 85 ขวด 1 85  - -  

16 
ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. หมึกสีน้ำเงิน ด้ามคละสี 
50 ด้าม/แพ็ค ควอนตั้ม  

240 กล่อง 1 240  -  - 

17 ยางลบดินสอ (แพ็ค 5 ก้อน) สเต็ดเล่อร ์ 25 แพ็ค 3 75  - -  
 รวม 3,000 - 
 รวมทั้งสิ้น 3,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามโครงการร้อยละ 85 
ของความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานธนาคารโรงเรยีน
สรรพวิทยาคม 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1.เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 
2.รายงานผู้บังคับบญัชา 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
   7.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีนสิัยการประหยัด และรู้จักการออม 
  7.2 นักเรียนมีประสบการณต์รงเกีย่วกับระบบธนาคาร 
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โครงการ  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรม  ค่ายคุณธรรม “สมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต” 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง / นางสุวรรณีย์  ทองเกตุ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2564– 1/2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
                ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

      ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตาม รอยเบื้องพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเดจ็ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ชาติเกี่ยวกับเรื่องคณุธรรม โดยร่วมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะผู้รบัผิดชอบการจดัการศึกษา
สำหรับเยาวชน ส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกท้ังรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคนมี 
ความรู้ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  การพฒันาคุณธรรมให้กับเยาวชน
ของชาติจำเป็นต้องดำเนินการ โดยเริ่มจากการพัฒนา โรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้นักเรยีน ครู ผู้บรหิารและบุคลากร
ทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมเีหตผุลซึมซับคณุค่าแห่งคณุธรรมความดอีย่างเป็นธรรมชาติ และ
สร้างความรู้สึก ผิดชอบช่ัวดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแหง่คุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน 
และองค์กรที่ทำงานด้านคณุธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน   รูปแบบของโรงเรียนคณุธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและทำได้
ง่าย เป็นการลงทุนต่ำแต่ได้กำไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของนักเรยีนไดจ้ริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรม
สามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไมผู่กขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะ ช่วยให้
พฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ในโรงเรยีน “ลดลง” และส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น” ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน 
ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างยั่งยนื   กรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. ดำเนินการภายใต้กรอบคณุธรรม 5 
ประการคือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรบัผิดชอบ และอดุมการณ์คุณธรรมด้วย ความมุ่งมั่นท่ีจะ
ดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ที่ว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รบัสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ จึงได้จัดทำโครงการ
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โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรม คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ข้ึน  โรงเรยีนสรรพวิทยาคม มุ่งหวังพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา
และ มีความสุข  สามารถคดิเป็น  ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  ก้าวไกลสู่สากล ตลอดจนคณุลักษณะของนักเรียน (ตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน)  อันจะส่งผลให้นักเรยีนมีคุณธรรมดี  มีจริยธรรมท่ีงดงาม  ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน   ผ่านกระบวนการคดิอย่างเป็น
รูปธรรมนำไปสู่การปฏิบัตสิอดคลอ้งกับกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดทีำความดีแก่ ส่วนรวมให้เป็นประโยชน์  ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ 
ความดีงาม ความเสียสละ และความมีจิตสาธารณะตามคา่นิยม 12 ประการ  ทางโรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้จดักิจกรรมพัฒนา
ผู้นำ เยาวชนด้านคณุธรรมสู่สังคม และกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม เพื่อพัฒนานักเรียน  “ช่วยสร้างคนดีให้ บ้านเมือง” ดังพระ
กระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ 9  
 โดยฝึกทำความสงบแก่จิตใจโดยการทำสมาธิเพิ่มพูนพลังจิตเพื่อท่ีเยาวชนจะได้เจรญิวัยทั้งร่างกายและจิตใจอย่าง
สมบูรณ์ มีพัฒนาการในการรักษาศีล การใช้สมาธิ และการใช้ปัญญาเพื่อการศึกษาเล่าเรียน ประพฤตปิฏิบัติหน้าท่ีของเยาวชน 
และดำเนินชีวิตเป็นส่วนหน่ึงของสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมีคุณภาพ ประพฤตตินเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสมวัย อันจะ
ยังผลให้เป็นเยาวชน ที่มีความเฉลยีว ฉลาด เข้าใจในสิ่งต่าง ๆได้ง่ายและรวดเร็ว มคีวามจำดี มีความคดิสร้างสรรค์ มีความโปร่งใส
ในการใช้ความคิดแก้ปัญหาต่าง ๆได้ดี มคีวามสงบ สุขุม เยือกเย็น 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และฝึกปฏิบัติการทำสมาธิอยา่งง่าย 
 2. เพื่อให้นักเรียนนำผลจากการทำสมาธไิปใช้ในการพัฒนาสติ ปญัญา ความสำเรจ็ 
 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ  
   นักเรียน จำนวน 100 คน จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนอ่อน ครูจำนวน 20 คน 
- ด้านเชิงคุณภาพ    

นักเรียนได้รับการพัฒนาจิต เกดิความเป็นเลิศ สร้างพัฒนาการในตัวผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก.ย.–ต.ค.2564 
 

- นางกัลยา ประทีป ณ 
ถลาง 
สำนักผู้อำนวยการ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ 
  อบรม 1 วัน 
- วิทยากรบรรยายให้ความรู้ สมาธิพัฒนาสติ ปัญญา 
   ความสำเรจ็ และการทำสมาธิอย่างง่าย 
- นักเรียนร่วมทำกิจกรรม เล่นเกม และการทำสมาธิ
อย่างง่าย 
- สรุปกิจกรรม 
- นักเรียนกล่าวความรูส้ึก 

ต.ค.2564– 
ก.ย.2565 

 
 
 
 

     10,500 นางกัลยา ประทีป ณ 
ถลาง 
นางทัตพิชา ทองนอก 
สำนักผู้อำนวยการ 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

 
ก.ย.2565 

 
- 

นางกัลยา ประทีป ณ 
ถลาง 
นางทัตพิชา ทองนอก 
สำนักผู้อำนวยการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

 
ต.ค. 2565 

 

 
- 

นางกัลยา ประทีป ณ 
ถลาง 
สำนักผู้อำนวยการ 

 

5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………10,500…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
ดังรายการดังต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลัก 1 มื้อ 45 คน - - 110 4,950 
2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท 50 คน - - 110 5,500 

รวม - 10,450 
รวมทั้งสิ้น 10,450 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อนละ 90 แต่ละคณะสี มีกิจกรรมในการรับพัฒนา
ทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ   
2. นักเรียนร้อยละ 90 มคีวามเป็นเลิศ สร้างพัฒนาการในตัว
ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนา 

- จำนวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 
 
การสังเกต 
 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. นักเรียนได้รับพัฒนาทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจติใจ   
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาสรา้งความเป็นเลิศ สร้างพัฒนาการในตัวผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ  
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โครงการ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม  โครงงานเยาวชนไทยทำความดีถวายในหลวง 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น 
                              พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวณัฐพร จันธิดา และนายคุณอนันต์ ปิยะชวนันท์ 
ระยะเวลาดำเนินการ     ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
            ข้อที ่1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ข้อที่ 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

             ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 จากประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กล่าวถึงการ
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วม
ระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ”ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ 
การดำเนินชีวิต ท้ังนี้ต้องการบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดย
ให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้ง
ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม ในปีการศึกษา 2561 -2563  กลุ่มเยาวชนทำความดีถวายในหลวง ได้กิจกรรมโครงงานรู้
รักษาแผ่นดินไทย สานสายใยคนพลัดถิ่น เสริมสร้างชีวิตท้องถิ่นร่มเย็นข้ึน โดยสร้างเครือข่ายในโรงเรยีน เพื่อทำความดี โดยใช้หลัก 
4 ส ทำความดี ตลอดปีการศึกษา 2561 - 2563 ส่งเข้าประกวดโครงงานจนได้รับ รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ และรับโล่จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องสืบต่อไปกลุม่เยาวชนจะได้สร้างเครือข่ายจัดกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในปี
ต่อไป โดยอาศัยเยาวชนในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อปลูกจิตสำนึกใหเ้ยาวชนรู้จกัทำความดีมีจติอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
2. เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น 
3. เสริมสร้างความเข้าใจที่มีต่อผู้อพยพและด่างดา้วท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย 
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3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

                  -  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมเข้ามาเป็นสมาชิกแกนนำ 30 คน และเป็นสมาชิกเครือข่าย 
ด้านคุณภาพ 

- ทำโครงงาน นำความดีถวายในหลวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมผีลงาน เชิงปริมาณเข้าร่วมประกวดและ
แข่งขันในระดับภูมภิาคและระดับประเทศ   

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. เสนอโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ประชุมนักเรียนแกนนำ 
4. เตรียมเนื้อหากิจกรรม 

ต.ค.64 - พ.ค.65 
 

- - นายคุณอนันต์ ปิยะชวนันท์ 
- นางสาวณัฐพร  จันธิดา 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. กำหนดสถานท่ี 
2. จัดหาสื่อ อุปกรณ ์
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน  
- จัดทำโครงงานเรื่องที่นักเรยีนสนใจ 
- ออกแบบกิจกรรมการทำโครงงาน 
- สรุปโครงงานออกมาเป็นบอร์ด 
- จัดทำ ออกแบบบอร์ดนำเสนอผลงานและ
ป้ายRoll Up 

พ.ย.64 - มิ.ย.65 
 

5,000 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- นักเรียนนำเสนอโครงงาน 
- บอร์ดโครงงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ 

ธ.ค. 64 - ก.ย.65 
 

- 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

1. เขียนรายงานเป็นรูปเลม่ 
2.เสนอผลการดำเนินงานโครงงาน 

ม.ค. - ก.ย. 65 
 

- 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  5,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ       -  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี       -  บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 บอร์ดนำเสนอกิจกรรม 2,000 อัน 2 4,000 - - 
2 ป้ายRoll up 1,000 ผืน 1 1,000 - - 

รวม 5,000 - 
รวมทั้งสิ้น 5,000 
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โครงการ  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
กิจกรรม  เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2565 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ และ คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2565  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

    ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้ ; คุณธรรม) 

ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2565 ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จากแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นให้นักเรียนปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยรู้สิทธิและหน้าที่ กล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ละเมิดสิทธิ ของผู้อื่น อีกทั้งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปีพุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตราที่ 2 ไว้ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมาตรา 3 บัญญัติไว้ว่า อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรง
เป็นประมุขทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว เป็นการกล่าวถึงสถาบัน และกระบวนการทางการเมืองของราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นระบอบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที ่มุ่ งส ่งเสร ิมให้ประชาชนมีส ่วนร่วมในการปกครองประเทศผ่านกระบวนประชาธิปไตยแบบมีผ ู ้แทน 
(Representative Democracy) โดยมีสถาบันในการใช้อำนาจการปกครอง (อำนาจอธิปไตย) 3 สถาบัน ได้แก่ สถาบันนิติบัญญัติ 
สถาบันบริหาร และสถาบันตุลาการ ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบ และกระบวนการทางการเมืองของราชอาณาจักรไทย และภายใต้การ
พัฒนาประชาธิปไตยโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มีความประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีด้านประชาธิปไตยแก่
เยาวชน และบุคลากรในสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป การออกแบบกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนครั้งนี้ เกิดจากความ
ต้องการตอบสนองต่อนโยบายการสร้างพลเมืองดีตามวีถีประชาธิปไตย การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน 
และกระบวนการทางการเมืองของชาติ (ไทย) ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

จากหลักการและเจตนารมณ์ข้างต้น โรงเรียนสรรพวิทยาคมในฐานะสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่
ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อเจตนารมณ์ดังกล่าว ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “สรรพวิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพช้ันนำระดับ 
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สากลบนพื้นความเป็นไทย” ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในสถาบันและกระบวนการทางการเมืองผ่านการปฏิบิติจริง จนเป็นวิถี
ชีวิต อีกทั้งสถานศึกษา มีความต้องการให้บุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งคณะครู นักเรียน และชุมชน ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย  (Stake 
Holder) ร่วมกันขับเคลื่อนสถานศึกษา ผ่านกระบวนการประชาธิปไตยที่เน้นการมีส่วนร่วม เป็นการเรียนรู้แบบองค์รวมผ่านการ
ปฏิบัติจริงจนเป็นวิถีชีวิต จึงทำให้คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และผู้บริหาร ร่วมกันคิดค้น
รูปแบบกิจกรรมประชาธิปไตยเชิงเทคนิควิธีการ โดยอาศัยหลักการแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมดังนี้ 1) หลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) แนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม 3) แนวคิดการเรียนรู้
แบบองค์รวม (Holistic Learning)  4. ศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 5. พระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จากหลักการ แนวคิดทฤษฎีทั้ง 5 หลักการ นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโรงเรียนสรรพวิทยาคมว่าด้วย 
กิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม พ.ศ. 2561 เพื่อออกแบบโครงสร้างการขับเคลื่อนประชาธิปไตย ด้วย
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนภายใต้ชื่อ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน พัฒนาประชาธิปไตยแบบองค์รวมอย่าง
ยั ่งยืนจนเป็นวิถีชีวิต ขับเคลื่อนผ่านกระบวนการแห่งศาสตร์พระราชาที่มุ ่งเน้นให้ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา จัดกิจกรรม
ประชาธิปไตยแบบครบวงจร ทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อ มุ่งพัฒนาความรู้ความคิด ปลูกจิตสำนึก ฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 
และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ให้โอกาสนักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะของผู้นำ
อาสาสมัคร และคณะกรรมการสภานักเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมการเลือกตั้งผู้แทนของ
ตนอันเป็นพื้นฐานในการสื่อสารในการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 ได้
ดำรงตำแหน่งงานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 – เดือนกุมภาพันธ์ 2565  และจะ
หมดวาระลงในวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565  จึงได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2565  ชุด
ใหม่ขึ้นมา เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการนักเรียนในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
           2.1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของบทบาทหน้าท่ีของสถาบันนิติบัญญัติและกระบวนการทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2.2. เพื่อส่งเสริมความตื่นตัวทางการเมืองแบบมสี่วนร่วมอยา่งสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนสรรพวทิยาคมในการ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรยีนปีการศึกษา 2565 ด้วยกระบวนการทางประชาธิปไตย  
 2.3. เพื่อส่งเสริมการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เข้าใจระบบสถาบันและกระบวนการทางการเมืองอย่างถูกต้อง  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1. ด้านปริมาณ 
          3.1.1. นักเรียนจำนวน 2,887 คน ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2565 

3.2. ด้านคุณภาพ  
                    3.1.2. นักเรียนรอ้ยละ 80 มาร่วมกิจกรรมการดเีบต และเข้ามาใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรยีน    ปี
การศึกษา 2565 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ  
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

-เขียนโครงการ 
-ประชุมคณะกรรมการสภานักเรยีนประจำปี
การศึกษา 2564 
-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการเพื่อตกลง
รูปแบบขั้นตอนและการดำเนินการ 
-กำหนดเรื่อง หน้าที่ และเวลาดำเนินการ 
-จัดเตรยีมเอกสารที่เกีย่วข้อง 

ต.ค. 2564 - -คณะกรรมการนักเรยีน 
-ฝ่ายบริหารกิจการนักเรยีน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมก่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ปีการศึกษา 2665 
-ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนกับคร ู
-ช้ีแจงแนวทางการหาเสียง เพื่อไมใ่ห้ขัดกับ
ระเบียบ 
-แจกใบรับสมัครนักเรยีนที่จะสมัครเลือกตั้ง 
-ดำเนินการจดัเวทีหาเสียงให้นักเรยีนที่ลงสมัคร
เลือกตั้ง 
-จัดกิจกรรมดีเบตนโยบายระหว่างพรรคที่ลงรับ
สมัครเลือกตั้ง 
- จัดกิจกรรมอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โดยกำหนดให้ลูกเสือระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เข้าร่วมเป็นลูกเสือ กกต. 
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปี
การศึกษา 2565 
- ดำเนินการจดัการเลือกตั้ง โดยเจ้าหน้าทีจ่าก
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจงัหวัดตาก 
จำนวน 3 คน ให้ความอนุเคราะหอ์ุปกรณ์
ลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 6 เครื่อง 
-รับลงทะเบียนนักเรียนและครูที่จะใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป 
- ควบคุมการลงคะแนนเสยีง โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ลูกเสือ กกต. และคณะกรรมการ
นักเรียนปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 
15.30 น. 
- ปิดหีบเลือกตั้งเวลา 15.30 น. 
- เวลา 15.40 น.เริ่มนับคะแนน 
 
 

ธ.ค. 2564-  
ก.พ. 2565 

2,604 -คณะกรรมการนักเรยีน 
-ฝ่ายบริหารกิจการนักเรยีน 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ  
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

กิจกรรมหลังการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ปีการศึกษา 2565 
- ประกาศพรรคท่ีไดร้ับเสียงข้างมากเป็น
คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
- ประกาศพรรคท่ีไดร้ับเสียงข้างมากรองลงมา 
เป็นฝ่ายคา้นในสภาสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 
2565 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-แจกแบบประเมินให้ผู้เข้าร่วม 
การอบรม 

ธ.ค. 2564-  
ก.พ. 2565 

- -คณะกรรมการนักเรยีน 
-ฝ่ายบริหารกิจการนักเรยีน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม    
- มอบวุฒิบัตรเป็นระดับช้ันในห้องเรียนไปใช้สิทธิ
มากที่สุด 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. 2565 
มี.ค. 2565 

 
มี.ค. 2565 

 -คณะกรรมการนักเรยีน 
-ฝ่ายบริหารกิจการนักเรยีน 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)          2,604  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    -  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                -   บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที ่1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิลกจิกรรมดีเบตคณะกรรมการนักเรียนปี
การศึกษา 2565 

500 ผืน 1 500 - - 

2 ป้ายไวนิลกจิกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียนปีการศึกษา 2565 

1,000 ผืน 1 1,000 - - 

3 เทปกั้นเขต NUVO ขนาด 70 MM x 50 MM  
(PE Film Warning Tape) 

68 ม้วน 3 204 - - 

4 ค่าของที่ระลึกเจ้าหน้าท่ี กกต.จังหวัดตาก 300 ช้ิน 3 900 - - 
รวม 2,604 - 

รวมทั้งสิ้น 2,604 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของบทบาทหน้าท่ี
ของสถาบันนิติบัญญตัิและกระบวนการทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

การทำแบบทดสอบเรื่อง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

แบบทดสอบ 
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โครงการ  เด็กไทยมีจิตอาสา พัฒนาสานสัมพันธ์เครือข่าย 
กิจกรรม  โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์โ กลยุทธ์ที่ 2   เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย 
                                                            และพลโลก 

แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวนงนภสร  องค์การ ,นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564  -  กันยายน 2565 

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

     ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อที ่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างคุณภาพ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ Zero Waste School ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรม ลด คดั
แยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกจิตสำนึกการลด คดัแยก และนำขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศกึษา  สร้างระบบการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการ
จัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนสิัยรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมแก่ผูเ้รียน เพื่อมุ่งสูส่ถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง
และขยายผลต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคลิต่อไป 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จึงได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School และเพื่อเปน็การตระหนักถึง
ความสำคญัในการปลูกฝังให้กับนกัเรียนมีจติสาธารณะ  ในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม สรา้งสังคมไทยไร้ขยะขยายประสบการณ์
สู่โรงเรียนเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ขยายผลดา้นความรู้ในกิจกรรมให้กับโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนมีจิตสำนึกรักษ์โลกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อให้คณะครู นักเรียน โรงเรยีนเครือข่ายและชุมชนให้ มีสำนึกร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการ เก็บ คัด แยก 

ลด และใช้ซ้ำ เพื่อให้จัดการขยะอย่างยั่งยืน 
2.2 เพื่อให้คณะครู นักเรียน มสี่วนร่วมในการขยายความรู้ กิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียนสู่ครอบครัว ชุมชนของ

ตนเอง และโรงเรียนเครือข่าย 
2.3 เพื่อให้คณะครูนักเรียนโรงเรยีนเครือข่ายและชุมชน ร่วมกันจดัการขยะเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
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3. เป้าหมาย  
3.1 ด้านปริมาณ   

       1. นักเรียน  คณะครู บุคลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นสมาชิกธนาคารขยะรไีซเคิลโรงเรยีน ผู้ปกครอง
นักเรียนเป็นสมาชิกเครือข่ายธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียน 
      2. ปริมาณค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า และค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนลดลง อย่างน้อยร้อยละ 10 

3.2 ด้านคุณภาพ 
     1. คณะครูและนักเรียนแกนนำมีส่วนร่วมในการปลูกสร้างจติสำนกึในการพัฒนาต่อยอดโครงการเดก็ไทยมีจิตอาสา 
พัฒนาสานสัมพันธ์เครือข่าย  สร้างสังคมไทยไร้ขยะ แบบยั่งยืน 
 

4. วิธีการดำเนินงาน (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ

/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 

(Plan) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน และประชุม 

วางแผนการดำเนินงาน 

ต.ค. 2564 - ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2.ดำเนินการ 

(Do) 

- ดำเนินงานตามปฏิทินรายกิจกรรม ดังนี ้
1).กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 
3).กิจกรรมโซนนิ่ง/ กิจกรรม Big Cleaning Day 
4).กิจกรรมเก็บและคดั  โรงเรียนสะอาด ชุมชนน่าอยู่ 
(ปลอดขยะอันตราย) 
5).กิจกรรมผ้าป่าร่วมใจ ชุมชนสดใส โรงเรยีนสะอาด 
6.) กิจกรรมตลาดนดัร้อยร้าน 

ต.ค.2564  
–  

ก.ย 2565 

10,000 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
นางสาวนงนภสร  องค์การ 

3.ตรวจสอบ 

(Check) 

-สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน 
 

ส.ค.2565 - ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
นางสาวนงนภสร  องค์การ 

4.ประเมินผล

และรายงาน 

(Action) 

รายงานผลการดำเนินงาน ก.ย.2565 - ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
นางสาวนงนภสร  องค์การ 

 
5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………..10,000………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-………………..….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ……………-…………………….. บาท 

ดังรายการต่อไปนี้ 
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ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

กิจกรรมธนาคารขยะ  (รวมเงิน 9,000 บาท) ดังรายละเอียด 
1 กระดาษโฟโต้ 180g 450 แพ็ค 10 4,500 - - 
2 กล่องพลาสติก 90 ลิตร มลี้อ 300 กล่อง 3 900 - - 
3 แฟ้มโชว์ตราช้าง 3 ห่วง ขนาด A4 150 แฟ้ม 6 900 - - 
4 กระดาษเกยีรตบิัตร 300 กรอบ 9 2,700 - - 

รวม 9,000 - 
กิจกรรมตลาดนัดร้อยร้าน (รวมเงิน 1,000 บาท)  ดังรายละเอียด 
1 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 

รวม 1,000 - 
รวมท้ังสิ้น 10,000 

 
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. คณะครู นักเรียน และ โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนให้ มีสำนึก
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการ เก็บ คัด แยก ลด และใช้ซ้ำ
ขยะ เพื่อให้จัดการขยะอย่างยั่งยืน ร้อยละ 80  
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

การสอบถาม แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

2. นักเรียน มีส่วนร่วมในการขยายความรู้ กิจกรรมการจัดการขยะ

ในโรงเรียนสู่ครอบครัว ชุมชนของตนเอง และโรงเรียน

เครือข่าย  ร้อยละ 80 

การสอบถาม แบบสอบถามความพึง

พอใจ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
 1. คณะครู นักเรียน แกนนำ โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนให้ มีสำนกึร่วมในการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมโดยการ เก็บ คัด แยก 
ลด และใช้ซ้ำขยะ เพื่อให้จัดการขยะอย่างยั่งยืน 

2. นักเรียน มีส่วนร่วมในการขยายความรู้ กิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียนสู่ครอบครัว ชุมชนของตนเอง และโรงเรียนเครือข่าย 
3. นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและชุมชน ร่วมกันจัดการขยะเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
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โครงการ           เด็กไทย มีจิตอาสา พัฒนาสานสัมพันธ์เครือข่าย 
กิจกรรม  อบรมเครือข่ายอัคคีภัยในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก  
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายศุภฤกษ์   พลังฤทธิ์ นายเทพทัต  ไชยศิลป์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564  -  กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ปีการศึกษา 2564-2565กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งมุ่งเน้นความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลมุทุกมิติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแกผู่้ปกครอง นักเรียน และสังคมให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องความปลอดภัยทุกรูปแบบ ปญัหาต่าง ๆ ในสถานศึกษาต้องไดร้ับการป้องกัน แก้ไขด้วยกระบวนการบริหารจัดการให้ดี 
สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข้อที ่1. ด้านความ
ปลอดภัย “พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภยั
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อตอ่การมีสุขภาวะที่ดี    สามารถปรบัตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ำ”โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องดำเนินการตามภารกิจหลักของ สพฐ. โดยการกำหนดมาตรการ
ความปลอดภัยของสถานศึกษา และขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของสถานศึกษา ให้นักเรยีน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เกิดความปลอดภยั เกิดการเรยีนรู ้และมีพัฒนาการทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สังคม และสติปัญญา อย่างรอบด้าน เต็มตาม
ศักยภาพ 

โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงจัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดภัยขึ้น  เพื่อดำเนินกิจกรรมให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในทุกมิติ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และภาคเีครือข่าย ร่วมบริหารจดัการ
วิกฤติจากอันตรายและความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ “การป้องกัน การปลูกฝงั และการปราบปราม”  
ซึ่งเป็นภารกิจสำคญัที่ส่วนราชการ หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ต้องขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ แกน่ักเรียน บุคลากร
ในโรงเรียน และผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกับการรักษาความปลอดภยัในโรงเรียน 
 2. เพือ่สร้างความเขม้แข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนให้มีความพร้อม สามารถป้องกัน และแก้ไข
สถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทัง้ด้านอุบัติเหตุ อุบัตภิัยและปญัหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อรณรงค์และเป็นต้นแบบการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยขยายเครือข่ายสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน
ในการเสริมสร้างความปลอดภยัมสีุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดใีนสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย  
3.1 ด้านปริมาณ   

นักเรียน  จำนวน 2,817 คน  ครูและบุคลากรในสถานศึกษา จำนวน 200  รวม  2,925  คน 
3.2 ด้านคุณภาพ 

ผู้เรยีนและครูบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 90 
 

4. วิธีการดำเนินงาน (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน 
และประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

ก.ย.  64 - - นายศุภฤกษ์ พลังฤทธ์ิ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานซักซ้อมหนีภัยใน
สถานศึกษา 
2. เชิญคณะวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก 
3. ดำเนินกิจกรรม 
- การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 8  ช่ัวโมง 
ณ  อาคารสรรพการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
- ซ้อมแผนความปลอดภยัในสถานศึกษา  
- ซ้อมแผนการใช้ถังดับเพลิง การอพยพหนีไฟ 

พ.ย.  64  
– 

ก.ย.  65 

10,377 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

-สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน 
 

พ.ย.  64  
– 

ก.ย.  65 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

รายงานผลการดำเนินงาน พ.ย.  64  
– 

ก.ย.  65 

- 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……...…10,377.......………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-………………..….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ……………-…………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าวิทยากร 300 คน 10  3,000 - - 
2. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ  25 คน 200 5,000 - - 
3. ป้ายไวนิลของโครงการ 1,000 ป้าย 1  1,000 - - 
4. ค่ากรอบรูป 193.50 อัน 2 387 - - 
5. กระดาษปกการ์ดขาว  99 รีม 10 990 - - 

รวม 10,377 - 
รวมท้ังสิ้น 10,377 
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โครงการ  เด็กไทย มีจิตอาสา พัฒนาสานสัมพันธ์เครือข่าย  
กิจกรรม  การลดปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบ 

ในโรงเรียนพื้นที่สูง 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้รับผิดชอบ    นายปริญ  วันธนานันต์    นายกิตติพงศ์   กันตีมูล 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564  -  กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที ่1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ข้อที ่1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
       ข้อที ่2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
       ข้อที ่3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
       ข้อที ่4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ข้อที ่2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

จากนโยบายและจดุเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการจดัการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เสรมิสร้างการรบัรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคณุลักษณะและพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม ให้สามารถเป็นอาชีพและสร้างรายได้ ซึ่งในปัจจุบันปัญหา
หมอกควันในภาคเหนือตอนบนนับวันยิ่งทวีความรุนแรง สาเหตุเกดิจากไฟป่า จากการเผาของมนุษยเ์พื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรม
หรือหาของป่าและอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากการเผาเศษวัสดเุหลือท้ิงทางการเกษตรของเกษตรกรเช่น ขา้วโพด ฟางข้าว ลำไย และ
อื่นๆ ทำให้กลายเป็นปญัหาดา้นมลภาวะทางอากาศตามมา โดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนที่มีภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ การ
เผาทำลายวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรในฤดูแล้งทำให้เกดิการสะสมของควันและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีและ
ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายยังมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการวัสดเุหลือท้ิงทาง
การเกษตรที่ยังไม่ถูกต้องอันเป็นสาเหตุมาจากการขาดปัจจัยเกื้อหนนุในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านความร่วมมือ ด้านองค์ความรู้ใน
การจัดการวัสดเุหลือท้ิงทางการเกษตร และขาดการให้คำแนะนำของภาครัฐหรือองค์กรทีม่ีความรู้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและเป็นต้นแบบการดำเนนิการลดปัญหาหมอกควันในโรงเรยีน/ชุมชนพื้นที่สูง 

โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้จดัโครงการการลดปญัหาหมอกควันผ่านกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรูเ้พื่อสร้างเยาวชน
ต้นแบบในโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง เพื่อสร้างความตระหนักถึงสาเหตุ และผลกระทบของการเกิดปญัหาหมอกควัน รวมไปถึงการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม และรณรงค์ให้นักเรียนมีจติสำนึก และใหค้วามร่วมมอืในการแก้ไขปัญหาหมอกควันท่ีเกิดขึ้นพร้อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาหมอกควนัในข้ันพ้ืนฐานและขยายประสบการณส์ู่สถานศึกษาเครือข่าย และชมุชนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกแก่นักเรยีนในเรื่องการลดปญัหาหมอกควัน 
2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหมอกควันในข้ันพ้ืนฐานได้ 
2.3 เพื่อรณรงค์และเป็นต้นแบบการดำเนินโครงการการลดปญัหาหมอกควันผ่านกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้าง 

เยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพ้ืนท่ีสงู ขยายเครือข่ายสถานศึกษา และชุมชน ส่งเสริมใหม้ีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
 

3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ   

ผู้เรยีน  จำนวน 2,787 คน   ครูและบุคลากรในสถานศึกษา จำนวน 217  รวมทั้งหมด  2,950  คน      
- ด้านคุณภาพ 

ผู้เรยีน ครูและบุคลากรในสถานศกึษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 90  
 

4. วิธีการดำเนินหาร (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนนิงาน  
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
3. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

ก.ย. 2564 - นายปริญ  วันธนานันต์    
นายกิตติพงศ์   กันตีมูล 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการตามโครงการ 
    - จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเยาวชน
ต้นแบบในโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง โดยมกีารบรรยาย สาเหตุ  
ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาของปัญหา
หมอกควัน จากนั้นให้นักเรียนระดมความคิดแนว
ทางการลดปญัหาหมอกควันเพื่อท่ีจะนำแนวทางการลด
ปัญหาหมอกควันมานำเสนอและเผยแพรสู่่สาธารณะใน
รูปแบบของคลิปวีดีโอ  

ต.ค. 2564 
- 

ก.ย. 2565 

- นายปริญ  วันธนานันต์    
นายกิตติพงศ์   กันตีมูล 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

-สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน 
 

ต.ค. 2564 
- 

ก.ย. 2565 

- นายปริญ  วันธนานันต์    
นายกิตติพงศ์   กันตีมูล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

รายงานผลการดำเนินงาน ก.ย. 2565 - นายปริญ  วันธนานันต์    
นายกิตติพงศ์   กันตีมูล 
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โครงการ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
กิจกรรม           สอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น 
                              พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายธานินทร์  ศรีมหาดไทย และ นางสุวรรณีย์ ทองเกตุ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม – ธันวาคม 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  

ข้อ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ข้อที ่1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
ข้อที ่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
      จากประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กล่าวถึงการ
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วม
ระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ”ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ 
การดำเนินชีวิต ทั้งนี้ต้องการบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดย
ให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้ง
ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม ซึ่งโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับการสนับสนุนให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อนำหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนามาบูรณาการกับการเรียนในทุกวิชา พร้อมกับส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การสอบธรรมศึกษาจึงเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องวัดดัชนีความสำเร็จด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนหลังจากการเรียนในห้องเรียนได้ ดังนั้นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึงกำหนดให้มีการสอบธรรมศึกษาเป็นประจำทุกปี 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
2. เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง เหมาะสม 

      3. เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกทักษะการสอบธรรมศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
    นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,790 คน ได้สอบธรรมศกึษา 
 -  ด้านคุณภาพ  
    นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับความรูเ้กี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ดำเนินงาน 

ตุลาคม 2564 - -นายธานินทร์  ศรีมหาดไทย 
-คณะครูกลุ่มฯสังคมศึกษาฯ 
-หัวหน้าระดับช้ัน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- สำรวจรายชื่อนักเรียน 
- สมัครสอบ 
- ตรวจสอบรายชื่อ 
- จัดสอบ 

พฤศจิกายน   
2564 

1,534 -คณะครูกลุ่มฯสังคมศึกษาฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโดยการ
สำรวจผู้เข้าสอบ และผู้ขาดสอบ 

พฤศจิกายน 
2564 

- -คณะครูกลุ่มฯสังคมศึกษาฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

สรุปผล และรายงานผลการจดักิจกรรม ธันวาคม 
2564 

- -คณะครูกลุ่มฯสังคมศึกษาฯ 
 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  1,534   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      -        บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี          -        บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน 1 1,000 - - 
2 เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10 89 ตัว 6 534 - - 

รวม 1,534 - 
รวมทั้งสิ้น 1,534 

 

 
 
 
 



425 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

425 



426 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
      และรักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน    

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 1.1 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและรำลึกปราชญ์สนุทรภู่ 5,878 ม.1.1(1,2),1.2(2) กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

 
1.2 กิจกรรมการประกวดกระทงลอย 1,600 ม.1.1(1,2), 

1.2(1,2,3), 
ม.3(3.1) 

กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพ 

 1.3 กิจกรรมไหว้ครูศิลปกรรม 2,400 ม.1.2(1,2,3,4) กลุ่มสาระฯศิลปะ 

 
1.4 กิจกรรม Open House วันเปิดรั้วโรงเรียน  
“เลือกที่ชอบ เรียนที่ใช่ ในรั้วสรรพวิทยาคม” 

11,550 ม.2(2.3),  
ม.3(3.1,3.2,3.5) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 
 

 
1.5 กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ 1,000 ม.1.2(1,2,3) กลุ่มสาระฯ  

สังคมศึกษาฯ 
 1.6 กิจกรรมประเพณีแล้อุ๊ปะตะก่า 1,500 ม.1.2(1,2,3) กลุ่มสาระฯ  

สังคมศึกษาฯ 
 1.7 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 15,000 ม.1.2(1,2,3,4) กลุ่มสาระฯ  

สังคมศึกษาฯ 
 1.8 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 10,525 ม.1.2(1,2,) กลุ่มสาระฯ  

สังคมศึกษาฯ 
2 โครงการปลูกฝังค่านิยมและจติสำนึกความเป็นไทย 
 2.1 กิจกรรมพิธีถวายพระพรชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสนิทร มหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

9,700 ม.1.2(1,2,) กลุ่มสาระฯ  
สังคมศึกษาฯ 

 2.2 กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  
พระบรมราชนิินาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

7,000 ม.1.2(1,2,) กลุ่มสาระฯ  
สังคมศึกษาฯ 

 2.3 กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจา้สุทิดาพัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนิี 

9,910 ม.1.2(1,2,) กลุ่มสาระฯ  
สังคมศึกษาฯ 

 2.4 กิจกรรมละครมรดกใหม่ - ม.3(1) กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
3 โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสนุทรีภาพของผู้เรียน 
 3.1 กิจกรรมการอบรมขยายผลนักเรียนแกนนำส่งเสริม

สุขภาพในโรงเรียน (อย.น้อย) 
7,600 ม.1.2(4) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 3.2 กิจกรรมพัฒนาสุขาภิบาลโรงอาหารการพัฒนางาน
โภชนาการ 

- ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 2 (ต่อ)เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
      และรักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน    

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 3.3 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 15,000 ม.1.2(4) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 3.4 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคตามฤดูกาล 5,000 ม.1.2(4) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 3.5 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 13,610 ม.1.2(2,4) กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
 3.6 กิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคงานร้านค้าสวัสดิการ - ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
4 โครงการ TO BE NUMBER ONE 
 4.1 กิจกรรม Re-X-Ray 2,000 ม.1.2(1,2,3,4) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
 รวม 119,273   
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
กิจกรรม  วันภาษาไทยแห่งชาติ และ รำลึกปราชญ์สุนทรภู่  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                             และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางสุมาลี  บุญมาก,นางสาวเบญจมาศ  ไชยศรีย์ ,นางสาวรุ่งทิวา  อุ่นใจ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
         ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
                 ข้อที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
        ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                ข้อที่ 2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ ด้านการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น   

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่มีความสำคัญยิ่ง และเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ในชีวิตประจำวันของคนไทย  
ปัจจุบันมีคนใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย  โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ มีคำศัพท์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายทำให้ภาษามีการ
เปลี่ยนแปลง และสืบเนื่องจากท่ีคณะรัฐมนตรี  ได้ลงมติในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2542  เห็นชอบให้ วันท่ี  29  กรกฎาคม ของทุกปี
เป็น   “วันภาษาไทยแห่งชาติ”    จากการที่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่  9  เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงร่วมอภิปรายกับผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษาไทย  
ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถในด้านภาษาไทย ความสนพระราชหฤทัย และความห่วงใยท่ีมีต่อภาษาไทย 

สุนทรภู่กวีเอกของไทยซึ่งองค์การยูเนสโกยกย่องให้ เป็นกวีเอกของโลก เพื่อเป็นการเชิดชู เกียรติและได้ประกาศ  
ยกย่องสุนทรภู่เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก  ด้วยเหตุผลดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัด
กิจกรรมเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ทุกปีการศึกษา ในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาที่นักเรียนได้
เรียนรู้จากสภาพจริง แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้คู่คุณธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ตระหนักและมีความภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย จึงได้จัด
กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่ าของภาษาไทย 
และสร้างจิตสำนึกรักความเป็นไทยให้กับอนาคตของชาติต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติ และความสำคญัของวันภาษาไทยแห่งชาติ  
2.2 เพื่อเป็นการสดดุียกย่องเกียรติคุณและรำลึกถึงกวีเอกของโลก “สนุทรภู่” 
2.3  เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาไทยและอนุรักษ์วรรณคดีไทย 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 14 คน 
นักเรียนได้รับสารตัถประโยชน์จากกิจกรรมนี้อย่างน้อย  2,800 คน 

 -  ด้านคุณภาพ  
นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับประวัตวิันภาษาไทยและเห็นคุณคา่ของภาษาไทย   

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  
ซึ่งประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาและ
กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 

ต.ค 64 - นางสุมาลี  บุญมาก 
นางสาวเบญจมาศ ไชยศรีย์
นางสาวรุ่งทิวา  อุ่นใจ 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1) ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 
1.1  นิทรรศการ “ชีวิตและผลงานของสุนทรภู่และ
ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ”   
1.2. กิจกรรมบวงสรวงดวงวิญญาณสุนทรภู่ 
1.3 กิจกรรมการประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละคร
ในวรรณคด ี
1.4 กิจกรรมตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ 
1.5 การประกวดแต่งกลอนสุภาพ   
1.6 การประกวดทำนองเสนาะ   
1.7. การประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดี 
 
 
 

29 ก.ค. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5,878 นางสุมาลี  บุญมาก 
นางสาวเบญจมาศ ไชยศรีย์
นางสาวรุ่งทิวา  อุ่นใจ 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม ส.ค.2565 - นางสุมาลี  บุญมาก 
นางสาวเบญจมาศ ไชยศรีย์
นางสาวรุ่งทิวา  อุ่นใจ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

 จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ก.ย. 2565 - นางสุมาลี  บุญมาก 
นางสาวเบญจมาศ ไชยศรีย์
นางสาวรุ่งทิวา  อุ่นใจ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………5,878………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 รางวัลสำหรับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตามรายการ ดังนี ้  
- ปากกาเน้นข้อความควอนตั้ม 36 ด้าม - - 20 720 
- น้ำยาลบคำผิดหัวเหล็กตราช้าง 10 ml 30 ด้าม - - 20 600 
- สีไม้ยาวคลอลีน 12 ส ี 89 กล่อง - - 10 890 
- สีไม้ยาวคลอลีน 24 ส ี 179 กล่อง - - 10 1,790 

2 กระดาษโฟโต้ 180 g A4 100 แผ่น 439 ห่อ - - 2 878 
3 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย - - 1 1,000 

รวม - 5,878 
รวมทั้งสิ้น 5,878 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้ความรู้เกี่ยวกับประวัต ิ
   วันภาษาไทยและเห็นคณุค่าของภาษาไทย 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่ 
3. นักเรียนร้อยละ 70 ได้แสดงศักยภาพด้านภาษาไทย 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของการจัดกิจกรรม 
รายงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
และวันสุนทรภู ่

แบบประเมินผล 
จัดทำรายงานและสรุปผลเป็นรูปเล่ม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
7.1 นักเรียนให้ความสำคัญเกีย่วกบัวันภาษาไทยแห่งชาตติระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาต ิ
7.2 นักเรียนและบคุคลทั่วไปไดร้ับความรู้เกี่ยวกับประวตัิและผลงานสุนทรภู่ 
7.3 นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้องส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทยท่ีสูงขึ้น 
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โครงการ   สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
กิจกรรม   การประกวดกระทงลอย 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น    

พลเมืองไทย และพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3   ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางสถิรดา   กิติเวียง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                          

มาตรฐานที ่1   คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที ่1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        ข้อที ่1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        ข้อที ่2  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

             ข้อที ่1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
         ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
         ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
         ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

             ข้อที ่3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตปิี พ.ศ.2552  ได้เน้นให้ผู้เรียนไดพ้ัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆด้านการจัดรูปแบบ การ
เรียนการสอนต้องมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายวิธี เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง มีทักษะ มีความคิด ที่สามารถนำไป
แก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  พัฒนาทักษะความสามารถของการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบัทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด้าน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปญัหาที่ซับซ้อน ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นความยดืหยุ่นทาง
ความคิด มีทักษะชีวิตสามารถอยู่รว่มและทำงานกับผู้อื่นได้ ภายใตส้งัคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ประยุกตไ์ปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้  งานประเพณลีอยกระทงอยู่คูก่ับวัฒนธรรมประเทศไทยมาอย่างยาวนานเป็นประเพณีที่แสดงถึงความผูกพันของวิถีชีวิตคนไทย
กับสายน้ำ ท่ีหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตและเป็นยังเป็นจุดกำเนิดของวัฒนธรรมไทยต่าง ๆ มากมายในทุก ๆ ปี  

กลุ่มสาระการงานอาชีพได้เปดิทำการเรยีนการสอนให้สอดคล้องตามหลักสูตรของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 
สำหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียน จึงจัดกิจกรรมเพื่อแข่งขัน
การทำกระทงลอยเพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถท่ีเกี่ยวกับวิชาคหกรรม ดา้นการเย็บ ปัก ถักร้อย งานใบตอง ดอกไม้สด 
และวิชาช่าง วิชาเกษตร เกี่ยวกับการจัดตกแต่งสถานท่ีให้กับนักเรียนและเป็นการปลูกฝังค่านิยม และปลูกจิตสำนึกท่ีดีงามให้แก่
นักเรียน 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับฝีมือ (กระทงลอย) จากใบตอง ดอกไม้สด และเศษวัสดเุหลือใช้ 
2. เพื่อวัดทักษะฝีมือ ความสามารถของนักเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียนร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

    นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกระทงลอย 
-  ด้านคุณภาพ  

  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 

ตุลาคม 2564 - - ครูสถิรดา  กิติเวียง 
- ครูกลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันประกวดกระทงลอย 
1. ประชาสัมพันธ์ 
2. ดำเนินการประกวดการประดิษฐ์กระทงลอย 
3. จัดประเพณีลอยกระทง  
 - ขบวนแห่กระทง 
 - ลอยกระทงร่วมกัน 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2564 

1,600 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน พฤศจิกายน 2564 - 

4.ประเมินผล 
(Action) 

-สรุปผลและรายงานผล การจัดกจิกรรม พฤศจิกายน 2564 - 

 
5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 

เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  1,600  บาท 
เงินนอกงบประมาณ        -       บาท 
เงินเรียนฟรี  15 ปี       -       บาท  

ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที ่1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 จ้างเหมาจดัทำโครงกระทง 1,600 ชุด 1 1,600 - - 
 รวม 1,600 - 
 รวมทั้งสิ้น 1,600 
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
กิจกรรม  ไหว้ครูศิลปกรรม  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึก 

ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของ 
                             ท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางรักษ์สุมล โกศล และ นายธิติกร ปิยนุสรณ์  
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม – ธันวาคม  2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
                ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                   ข้อที่ 1.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
                   ข้อที่ 2.  ความภูมิใ จในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                   ข้อที่ 3.  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                   ข้อที่ 4.  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
            จากพระราชบัญญัติการศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาแกนกลางปี  2551 และมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลยุทธ์ที่ 2 ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ระเบียบวินัย และจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา  ภูมิปัญญา  
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย ใจของผู้เรียน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียน  มีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย  เพื่อสนอง
ต่อความต้องการของหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงได้จัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมปิัญญา  โดยจัดกิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรมไหว้ครูศิลปกรรม   ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการ   
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 ส่งเสริม  สนบัสนุนใหผู้้เรยีนมคีุณธรรม  จริยธรรมทีสู่งขึ้น  ร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยที่สูงข้ึน 
2.2 ส่งเสริมใหผู้้เรียนเกิดความตระหนัก  รู้คุณคา่ และร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย 

 

3. เป้าหมาย 
 

            - ด้านปริมาณ    
  คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  จำนวน 11  คน 
  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม    จำนวน   280 คน     
      -  ด้านคุณภาพ   
              นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  80  มีคุณธรรม  จรยิธรรม  มีความตระหนัก  รู้คณุค่าวัฒนธรรม 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนิน
กิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

ตุลาคม 
2564 

- นางรักษ์สุมล โกศล 
นายธิติกร  ปิยนสุรณ ์

2.ดำเนินการ 
( Do) 

ดำเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั
กิจกรรมไหว้ครูศิลป ์
1.จ้างเหมาทำเครื่องบวงสรวงเพื่อใช้ในการ
ทำพิธีบูชาครู  
2. ผู้เข้าร่วมพิธี ครู นักเรียน ทำพิธีไหว้คร ู
- พิธีอ่านโองการเชิญบรมคร ู
- พิธีบวงสรวง 
- พิธีรำถวาย 

ต.ค.- ธ.ค. 
2564 

5,000 นางรักษ์สุมล โกศล 
นายธิติกร  ปิยนสุรณ ์

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

สอบถามความพึงพอใจจากผูเ้ข้ารว่ม
กิจกรรม 

ธ.ค. 2564 - นางรักษ์สุมล โกศล 
นายธิติกร  ปิยนสุรณ ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินกิจกรรมและ
รายงานผล 

ธ.ค. 2564 - นางรักษ์สุมล โกศล 
นายธิติกร  ปิยนสุรณ ์

 
 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
          เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                   5,000       บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                       -        บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                                    -     บาท        

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าจ้างเหมาทำเครื่องบวงสรวง 5,000 ชุด 1 5,000 - - 
รวม 5,000 - 

รวมทั้งสิ้น 5,000 
 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

90% ของนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคณุธรรม จรยิธรรม   
มีความตระหนัก รู้และเห็นคณุค่าวัฒนธรรม 

-สังเกต    
-สอบถาม   

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
กิจกรรม  Open House วันเปิดรั้วโรงเรียน “เลือกที่ชอบ เรียนที่ใช่ ในรั้วสรรพวิทยาคม” 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ ข้อที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

และรักษาสุขภาพกาย และใจของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้ากลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ และหัวหน้าห้องเรียนพิเศษทุกโปรแกรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม 2565   
สถานที่ดำเนินการ อาคารเอนกประสงค์ หรืออาคารสรรพการ 
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 

กลุ่มเป้าหมาย 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     ข้อที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
     ข้อที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข: ความรู้, คุณธรรม) 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่าง
หลากหลายตามบริบทของพื้นที่นั้น โรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล จัดการเรียนการสอนด้วย
โปรแกรมที่หลากหลายตามความถนัดของผู้เรียน มีห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ โปรแกรมพหุภาษา โปรแกรม MEP โปรแกรม SMAT 
โปรแกรม ISM ห้องเรียนอาชีพ ห้องเรียนภาษาจีน ห้องเรียนภาษาเมียนมา และห้องเรียนตามความถนัดอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในการศึกษาต่อในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และปีท่ี 4 ของ
นักเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจ ฝ่ายบริหารวิชาการ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Open House วันเปิดรั้วโรงเรียน “เลือกที่
ชอบ เรียนที่ใช่ ในรั้วสรรพวิทยาคม” ในเดือนมีนาคม 2565  
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ: ความมีเหตุผล) 
2.1  เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน ผูท้ี่สนใจศึกษาหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

และปีท่ี 4 ของนักเรียนในปีการศกึษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2.2  เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนที่เข้ารว่มกิจกรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างห้องเรียนพิเศษและนักเรียนท่ีสนใจเข้าศึกษา

ต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษตา่ง ๆ มีข้อมูลเพียงพอประกอบการตดัสินใจตามความถนดัของตนเอง  
2.3  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ ให้กับนักเรยีนกลุ่มเปา้หมายในการเลือกตัดสนิใจเข้าเรียนต่อตาม

ความถนัดของตนเอง  
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3.  เป้าหมาย 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

3.1.2  ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และผู้ทีส่นใจ เข้าร่วมกจิกรรมวนัเปิดรั้วโรงเรยีน “เลือกที่ชอบ เรยีนที่ใช่ ในรั้ว
สรรพวิทยาคม” จำนวน 1,000 คน 

3.1.2  ห้องเรียนพิเศษทุกห้องเรียน ห้องเรียนปกติ และงานแนะแนว ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้แกผู่ป้กครอง
นักเรียน นักเรยีน และผูส้นใจ ครบทุกกิจกรรม ร้อยละ 100 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
3.2.1  นักเรียนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และปี

ที่ 4 ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง  
 

4.  วิธีการดำเนินการ (หลักการ: ภูมิคุ้นกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัต ิ
2.  ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
     -  หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ งานแนะแนว 
     -  ห้องเรียนปกต ิ
     -  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

ตุลาคม 2564 - นางสาวแสงเดือน  
กองยอด 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1.  จัดพิธีเปิดกิจกรรมวันเปดิรั้วโรงเรียน “เลือกที่
ชอบ เรียนท่ีใช่ ในรั้วสรรพวิทยาคม” โดย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาตากเป็นประธานในพิธี  
2.  ประสานงานโรงเรียนที่จะเข้ารว่มกิจกรรม  
ส่งหนังสือเชิญพร้อมแบบตอบรับ 
3.  ดำเนินการจัดกจิกรรมวันเปิดรัว้โรงเรียน โดย
เป็นการจัดนิทรรศการของห้องเรยีนพิเศษทุก
ห้องเรียน ห้องเรียนปกติ และงานแนะแนว  

มีนาคม 2565 
 

11,550 งานวิชาการ 
โปรแกรม MP 
โปรแกรม MEP  
ห้องเรียน SMAT 
ห้องเรียน ISM 
ห้องเรียนอาชีพ 
ห้องเรียนเมยีนมา 
ห้องเรียนจีน 
ห้องเรียนปกต ิ
งานแนะแนว 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

 1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

กุมภาพันธ์ 
2565 

- นางสาวแสงเดือน  
กองยอด 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ กุมภาพันธ์ 
2565 

- นางสาวแสงเดือน  
กองยอด 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   …………………11,550…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน)  …………………...........….….……... บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี    ……………………………………….… บาท 
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
กิจกรรม  ตักบาตรเติมบุญ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                             และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวฤชุอร คำประเสริฐ และ นายคุณอนันต์ ปิยะชวนันท์ 
ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
         ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ข้อที่ 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ซึ่งประสงค์ให้ตักบาตร
เป็นข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องดื่ม โดยจะมีพระภิกษุสงฆ์มารับบิณฑบาตที่โรงเรียนเพื่อให้คณะครู นักเรียน และบุคลากร มี
ความสะดวกในการทำบุญสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวันและเพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญ เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิคุณแก่บิดา 
มารดา และผู้มีพระคุณ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ เสริมสร้างสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และวันสำคัญทางศาสนา อันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมอันดีงามของชาวพุทธให้เกิดความ
ตระหนัก และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงมีพระสงฆแสดงธรรมในวันพระสิ่งเหล่านี้จะหลอหลอมจิตใจของชาว
พุทธ เป็นการสะสมบุญไวเบื้องหน้าในวันธรรมสวนะตลอดช่วงเข้าพรรษา 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อให้คณะครู นักเรียน และบคุลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ทำบุญตักบาตรในวันพระตลอดช่วงเข้าพรรษา 
 2. เพื่อให้คณะครู นักเรียน และบคุลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนา  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตักบาตรเติมบญุของโรงเรียนสรรพวิทยาคม  
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  คณะครู นักเรียน และบุคลากรทุกคน จำนวน 2,800 คน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
 -  ด้านคุณภาพ  

คณะครู นักเรียน และบุคลากรมีความตระหนัก ในการรักษาประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เห็นถึงคุณค่า
และความสำคญัของการทำบุญในพระพุทธศาสนาและเกดิความศรทัธาในพระพุทธศาสนา  

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมครูและแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ดำเนินงานเพื่อเสนอขออนุมัตโิครงการ 

มิถุนายน 2565 - หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษาฯและ
คณะครูกลุม่สาระสังคมฯ   

2. ดำเนินการ 
(Do) 

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง จำนวน 2 ครั้ง ตามทีก่ำหนดใน
ปฏิทิน 
 - นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3  
 - นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6  

มิถุนายน – 
กันยายน 2565 

1,000 ครูฤชุอร คำประเสริฐ 
ครูคุณอนันต์ ปิยะชวนันท์         
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นที่
ได้รับมอบหมาย 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

จำนวนนักเรียนปฏิบัติที่เข้าร่วมกจิกรรม กรกฎาคม – 
กันยายน 2565 

- ครูฤชุอร คำประเสริฐ    
ครูคุณอนันต์ ปิยะชวนันท ์               

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โครงการ 
2. สรุปผลการดำเนินการ 
3. รายงานผู้บังคับบัญชา 

กรกฎาคม – 
กันยายน  2565 

- ครูฤชุอร คำประเสริฐ     
ครูคุณอนันต์ ปิยะชวนันท์               

 
 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  1,000    บาท 

เงินนอกงบประมาณ       - บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                  -  บาท 
 ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 กล่องพลาสติก มีล้อ  500 กล่อง - - 2 1,000 

รวม - 1,000 
รวมท้ังสิ้น 1,000 
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
กิจกรรม  ประเพณีแล้อุ๊ป๊ะตะก่า 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                             และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ และ นางสาวปวีณา โพตะโก 
ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
            ข้อที ่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ข้อที่ 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงือ่นไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ท้องถิ่นถือเป็นหน่วยทางสังคมพื้นฐานของชาติ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติดังนั้นรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชาติ 
มาจากวัฒนธรรมของท้องถิ่นอันประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีความหลากเผา่หลายกลุ่มที่ได้ร่วมกันสรรสรา้งจนกลายมาเป็นภาพใหญ่
ทางวัฒนธรรมภายใต้ชื่อว่า วัฒนธรรมไทย ดังนั้นการจะทำความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และรอบด้าน ก็
จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทำความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยผ่านการศึกษา ค้นคว้า การจัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติ การ
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้โดยระดมทรัพยากรภายในท้องถิ่นในอดีตที่เหลือตกทอดสืบมา และทรัพยากรในปัจจุบันมาหลอม
รวมบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้ท้องถิ่นเป็นพื้นที่ศึกษา ทั้งในมิติทางด้านประวัติศาสตร์ มิติทางด้านสังคม
และวัฒนธรรม พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางในการอนุรักษ์พัฒนา ต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม  

พื้นที่แอ่งแม่สอดแห่งนี้มีพัฒนาการทางสังคมมาอย่างยาวนานถ้าพิจารณาตามหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏแล้ว
สันนิษฐานได้ว่า แอ่งแม่สอดพบร่องรอยการอยูอ่าศัยของมนุษย์  มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ วัตถุท่ีพบคือ เครื่องมือหินกะเทาะ 
ขวานหินขัดจำนวนหนึ่งซึ่งกระจายตัวอยู่ในพื้นที่แอ่งแม่สอด จากนั้นชุมชนในพื้นที่แอ่งแม่สอดได้พัฒนาขึ้นมาในระดับสังคมเมอืง
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18-19 ในนามเมืองฉอด  ดังปรากฏช่ือในจารึกสุโขทัยถึง 3 หลัก คือจารึกหลักท่ี 1 (จารึกพ่อขุนรามคำแหง) 
จารึกหลักที่ 2 (จารึกวัดศรีชุม) และจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาเขมร และมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจการค้า โดยเป็นหนึ่งในเส้นทาง
การค้าภายในภูมิภาค ที่เชื่อมต่อจากเมืองตาก ในฐานะที่เมืองตากเป็นประตูการค้าระหว่างรัฐตอนบนของภาคพื้นทวีปอย่างรัฐ
ล้านนา และรัฐสุโขทัย ดังได้พบหลักฐานจำพวกเครื่องปั้นดินเผาที่มีหลากหลายชนิดทั้งผลิตภายในดินแดนไทย จากแหล่งเตา
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย แหล่งเตาล้านนา และมาจากภายนอกอย่างเครื่องถ้วยจีน และเวียดนาม เมื่อเข้าสู่ยุคอยุธยาเป็นราชธานี ช่ือ
เมืองฉอดได้หายไป และได้ปรากฏชื่อด่านแม่ละเมา และเมืองระแหงเข้ามาแทนที่ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวการรณรงค์สงคราม
ระหว่างสยามกับอังวะเรื่อยมาจนถึงยุคธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น กระทั่งเมื่อพม่ามีเหตุขัดแย้งกับอังกฤษ ชื่อด่านแม่ละเมา
จึงไม่ได้ปรากฏในพงศาวดารอีกเลย สันนิษฐานว่าคงหมดบทบาทด้านความมั่นคงไปแล้ว แต่ยังคงมีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจ
การค้าเรื่อยมา ปัจจุบันยังคงบทบาทเป็นประตูการค้าชายแดนในฐานะระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก -ตะวันตก (East-West 
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Economic Corridor) และยกระดับให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนครแม่สอด เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ ผ่อนปรนมาตรการหลายอย่าง เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการค้าและการลงทุน ทำให้แม่สอดมีความสำคัญทั้ง
ด้านความมั่นคงชายแดน และด้านเศรษฐกิจการค้าแห่งหนึ่งของประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน อีกทั้งยังประกอบไปด้วยชนหลายเช้ือ
ชาติคือคนไทยเหนือ ไทยใหญ่ จีน พม่า กะเหรี่ยง อินเดีย ฯลฯ บุคคลเหล่านี้มีขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองไม่เหมือนกันแต่
มีส่วนที่เหมือนกันคือทางด้านการนับถือศาสนาพุทธซึ่งชาวพม่า ชาวไทยใหญ่ ชาวไทยเหนือชาวกะเหรี่ยงหรือแม้กระทั่งชาวไทย
เชื้อสายจีนเองเคร่งครัดเรื่องศาสนามาก จึงมีพิธีกรรมตลอดทั้งปี เช่นประเพณีตับาตรข้าวสารอาหารแห้ง (ประเพณีแล้อุ๊ป๊ะตะก่า ) 
ต่างซ่อมต่อโหลง ตลาดสวรรค์ ต๋านก๋วยสลาก  โคมลอย ฯลฯ ทางโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีนักเรียนหลายเชื้อชาติจึงได้เห็น
พิธีกรรมทางศาสนาพุทธที่หลากหลายด้วย 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงได้จัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นแม่สอด
ให้กับนักเรียน เช่น ตักบาตรเติมบุญ พ่อแม่ชวนลูกเข้าวัด ประเพณีแล้อุ๊ป๊ะเพื่อใหผู้้เรียนมี จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดย
นำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาเป็นแนวทางในได้ดำเนินกิจกรรม 

  

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในประเพณีท้องถิ่นแม่สอด 

2.2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแม่สอด 
 2.3.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงค่านิยมประเพณีท้องถิ่นแม่สอดอันดีงาม 
 2.4.  เพื่อให้นักเรียนร่วมสบืสานประเพณีท้องถิ่นแม่สอด 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1. ด้านปริมาณ  
   3.1.1. ครู จำนวน 200 คน นักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคม  จำนวน  2,800 คนเข้าร่วมประเพณีแลอุ้๊ป๊ะตะก่า 
 3.2. ด้านคุณภาพ  

3.1.2. นักเรียน ตระหนักถึงประเพณีท้องถิ่นแม่สอดทีด่ีงาม แสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นแม่สอด 
 

4.  วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร
โรงเรียน 
-  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการ 

กันยายน 
2565 

- นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ 
และนางสาวปวีณา โพตะโก 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

-  ดำเนินการตามกิจกรรม(จัดทำปฏิทิน) 
- จัดเตรยีมเครื่องไทยทาน(ข้าวสาร) จำนวน 2 ถุง 
ทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งในขบวนแล้อุ๊ป๊ะ
ตะก่า ซึ่งตรงกับวันโกนในช่วงเข้าพรรษา  
จำนวน 2 ครั้ง 

กรกฎาคม 
2565 

1,500 นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ 
และนางสาวปวีณา โพตะโก 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กิจกรรม 
 

กันยายน 
2565 

- นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ 
และนางสาวปวีณา โพตะโก 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

4. ประเมินผล
และรายงาน  
(Action) 

-  สรุปผลการดำเนินการตามกิจกรรมและรายงาน
ผู้บริหารโรงเรียน 

กันยายน 
2565 

- นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ 
และนางสาวปวีณา โพตะโก 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)    1,500    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                 -           บาท 
 เงนิเรียนฟรี  15 ปี           -           บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เครื่องไทยทาน (ข้าวสาร) 250 ถุง - - 2 500 
2 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน - - 1 1,000 

 รวมทั้งสิ้น 1,500 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนและคณะครูบุคลากรโรงเรียน
สรรพวิทยาคมที่มีต่อกิจกรรมประเพณีแล้อุ๊ปะ๊ตะก่า  
2. ร้อยละ 90 ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

-ติดตามการมสี่วนร่วมกจิกรรม 
- สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. แบบสังเกต 
3.แบบสัมภาษณ ์

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
 7.1. นักเรียนไดเ้กิดความภาคภูมิใจในประเพณีท้องถิ่นแม่สอด 

7.2. นักเรียนไดเ้กิดความรู้และเขา้ใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแม่สอด 
 7.3. นักเรียนไดเ้กิดความตระหนักถึงค่านิยมประเพณีท้องถิ่นแม่สอดอันดีงาม 
 7.4. นักเรียนไดร้่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นแม่สอด 
 7.5. โรงเรียนได้มสี่วรร่วมในการพทิักษ์ รักษาและส่งเสรมิประเพณีทีด่ีงามของท้องถิ่นแม่สอด 
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
กิจกรรม  แห่เทียนจำนำพรรษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                             และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายภิภพ   สุทำแปง และ นายนิรันดร์ รสสุขุมาลชาติ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน –  กรกฎาคม  2565 
สถานที่ดำเนินการ วัดมณีไพรสณฑ์, วัดดอนไชย 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
           ข้อที่  1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

             ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 วันเข้าพรรษาคือการที่พระสงฆ์อยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งในช่วงฤดูฝน  พระสงฆ์จะต้องหยุดการเดินทางไปที่ต่าง ๆ  และพัก
อยู่ท่ีใดท่ีหนึ่งโดยไม่ไปแรมคืนท่ีอื่นภายในกำหนด  3  เดือนเรียกว่าเข้า  วัสสา  ตั้งแต่วันแรม  1  ค่ำ  เดือน  10  เหนือไปจนถึงวัน
ขึ้น  15  ค่ำ  เดือนเกี๋ยง  (เดือน  11  ภาคกลาง) ชาวบ้านถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่ง  เพราะเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมทำบญุเป็น
พิเศษ  เมื่อถึงวันนี้  ชาวพุทธทั้งหมดจะพากันไปใส่บาตร  รับศีลตอนกลางคืนมีการถวายเทียนเข้าพรรษา  ก่อนจะถึงหรือเวลา
ถวายเทียนเข้าพรรษา  มักจะมีการแห่เทียนจำนำพรรษาไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ  เป็นที่สนุกสนาน  ในช่วงเข้าพรรษาชาวบ้านส่วน
ใหญ่จะไปทำบุญที่วัดกันทุกวันพระมีการฟังเทศน์  ฟังธรรม  คนเฒ่า  คนแก่จะมีการไปนอนวัดจำศีล  สำหรับคนทั่วไปบางคนก็
ตั้งใจในการงดเว้นบาปและถือศีล  มักจะมีทานขันข้าวหาคนตาย  รวมทั้งการทานแด่พ่อแม่  ปู่ย่าตายาย  ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย  เช่น  
รักษาอุโบสถศีลตลอดพรรษา  งดเว้นการดื่มสุรา  งดเว้นเนื้อสัตว์ตลอดพรรษา เป็นต้น  ทางราชการยังได้ถือเอาวันเข้าพรรษาทุกปี
เป็นวันต้นไม้แห่งชาติอีกด้วย ดังนั้น ทางโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงเห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา  จึงได้จัดกิจกรรมแห่เทียน
จำนำพรรษาขึ้น 

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และชาติไทยไดร้ับการ
ยกย่องด้านมารยาทที่มีความสง่างาม  มีเอกลักษณ์แบบไทยๆและนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ  คือการสวดสรรเสริ ญพระ
รัตนตรัยที่ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาตามหลักพระพุทธศาสนา  นับว่าเป็นการทำความดีอย่างหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนได้ถือปฏิบัติกัน
มายาวนานเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและเอกลกัษณ์ที่ดีงามให้สืบไป  ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคญัจึงได้มีการจัดกิจกรรม
แห่เทียนจำนำพรรษาขึ้น  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต มีสมาธิ สามารถศึกษาเล่าเรียนและแก้ไข
ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสืบไป โดยนำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต การ
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พัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผูม้ีความพอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา มาเป็นแนวทางในได้ดำเนินกิจกรรม 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อส่งเสรมิและรักษาไวซ้ึ่งประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษาให้มสีบืต่อไป 
2. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทำบญุแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น 
3. เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 

 

3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน จำนวน 2,800 คน ได้ร่วมแสดงออกถึงความรักสามัคคีและร่วมกัน
อนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมภมูิปัญญา ประเพณีท้องถิ่นไทยไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของครู-นักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคญัและคุณค่าประเพณีอันดีงานทางพระพุทธศาสนา   

ร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสรมิ และอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยูส่ืบไป 
- เพิ่มพูนความรักความสามัคคีในหมู่คณะและชุมชนกับโรงเรยีน รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรยีนการสอนในโรงเรยีน 
- นักเรียนมีจติสำนึกท่ีดี และสามารถนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้ 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมครูและแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที ่
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ดำเนินงานเพื่อเสนอขออนุมัตโิครงการ 

มิถุนายน 2565 - หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษาฯและ
คณะครูในกลุ่มสาระ
สังคมฯ   

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การตกแต่ง เทียนพรรษา 
2. นำตัวแทนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เข้า
ร่วมกิจกรรมแห่เทยีนจำนำพรรษา โดย แบ่งเป็นกลุม่
ดังนี้  
   2.1 ตัวแทนนักเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร
กลุ่มที่ 1 ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษากับภาครัฐและ
ประชาชน ณ ท่ีว่าการอำเภอ  แม่สอด 
   2.2 ตัวแทนนักเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร
กลุ่มที่ 2 ร่วมพิธีถวายเทียน   ผ้าอาบน้ำฝน เครื่อง
ไทยทาน และเวียนเทียน ณ วัด มณีไพรสณฑ ์
   2.3 ตัวแทนนักเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร
กลุ่มที่ 3 ร่วมพิธีถวายเทียน   ผ้าอาบน้ำฝน เครื่อง
ไทยทาน และเวียนเทียน ณ วัดดอนไชย 

กรกฎาคม  
2565 

15,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

ประเมินผลการจดักิจกรรม กรกฎาคม  
2565 

- ครูภิภพ   สุทำแปง 
ครูนิรันดร์  
รสสุขุมาลชาต ิ
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. ติดตาม  ประเมินผล โครงการ 
2. สรุปผลการดำเนินการ 3 เล่ม 
3.รายงานผู้บังคับบญัชา 

กรกฎาคม  
2565 

- ครูภิภพ   สุทำแปง 
ครูนิรันดร์  
รสสุขุมาลชาต ิ

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 15,000      บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      -      บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี      -             บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เทียนพรรษา 2,500 เล่ม - - 2 5,000 
2 โอเอซีส 300 กล่อง - - 4 1,200 
3 ดอกพุดพลาสติก 300 ถุง - - 4 1,200 
4 ดอกรักพลาสติก 300 ถุง - - 4 1,200 
5 เข็มหมุด 100 กล่อง - - 5  500 
6 ตะปูเข็ม 20 กล่อง - - 10 200 
7 เข็มร้อยมาลัย 50 กล่อง - - 2 100 
8 อาสนะ 200 ผืน - - 10 2,000 
9 ดอกไม้พลาสติก 25 มัด - - 144 3,600 

รวม - 15,000 
รวมทั้งสิ้น 15,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรยีน 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดเ้ข้าร่วมโครงการ 
2.ร้อยละ 80 คณะผู้บริหาร, ข้าราชการครู,  นักเรียน 
ประชาชนในชุมชนได้แสดงออกถึงการสักการะน้อมถวาย
เป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสมัพุทธเจ้า เป็นการสบืทอด
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีได้
ปฏิบัติตามประเพณีทางศาสนาพุทธ อันเป็นการต่ออายุ
พระพุทธศาสนา ในโอกาสวันสำคญัทางศาสนา ลด ละ 
เลิก อบายมุขทุกชนิด 

1. นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม 
2. สังเกตจากการเข้าร่วมกจิกรรม 

1. แบบติดตามการจัดกจิกรรม 
2. แบบสังเกตจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
กิจกรรม  พิธีไหว้ครู 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง 

ไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                             และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายพัสกร มาลารัตน์ และ นางสาวปวีณา โพตะโก 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

การไหว้ครูเป็นวัฒนธรรม ประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน เป็นประเพณีที่ศิษย์มี โอกาสได้แสดง
ความคารวะ ยอมรับนับถือครูอย่างจริงใจ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู และเอื้ออาทรต่อคุณครู จึงได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นเพื่อ
เป็นการปลูกฝังค่านิยม และปลูกจิตสำนึกท่ีดีงามให้แก่นักเรียน โดยนำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และ เป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาเป็นแนวทางในได้ดำเนินกิจกรรม 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจประเพณีไหว้คร ู
 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จกัความเอื้ออาทร และกตัญญูต่อผูม้ีพระคณุ 
 3. เพื่อให้นักเรียนร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
     1. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคนได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 
  2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรยีนสรรพวิทยาคมทุกคนได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 
 -  ด้านคุณภาพ  
     นักเรียนตระหนักถึงประเพณีที่ดีงาม อันแสดงถึงความกตญัญูต่อคณุครผูู้ถ่ายทอดความรู ้
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน
(Plan) 
 
 

-จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงาน 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 

พฤษภาคม 
2565 

- - นายพัสกร มาลารตัน ์
- น.ส.ปวีณา โพตะโก 
-คณะครูกลุ่มฯสังคมศึกษาฯ 
-หัวหน้าระดับช้ัน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
1. จัดตกแต่งสถานท่ีประกอบพิธีไหว้ครู 2 จุดคือ 
    1.1 หอประชุมใหญ่อาคารสรรพการ 
    1.2 หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
2. ฝึกซ้อมขั้นตอนและลำดับพิธีการนักเรยีนตัวแทน
ถือพานของแต่ละระดับชั้น 
    2.1 ซ้อมขั้นตอนและลำดับพิธกีารของแต่ละ
ระดับชั้น 
    2.2 ดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครปูระจำปีการศึกษา 
2565 

มิถุนายน 2565 10,525 -คณะครูกลุ่มฯสังคมศึกษาฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม – ประเมินผลการดำเนินงาน มิถุนายน 2565 - -คณะครูกลุ่มฯสังคมศึกษาฯ 

4.ประเมินผล
(Action) 

สรุปผล และรายงานผลการจดักิจกรรม กรกฎาคม 
2565 

- -คณะครูกลุ่มฯสังคมศึกษาฯ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)         10,525   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   -       บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    -       บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 อักษรโฟมบอร์ดพิธีไหว้ครู ขนาดกว้าง
1.20 เมตร ยาว 9.60 เมตร 

4,000 แผ่น   2 8,000 

2 กระดาษปกการ์ดขาว 99 ห่อ - - 5 495 
3 ตลับหมึกพิมพ์สีดำcannon  mp287

เบอร์ 810 
760 ตลับ - - 1 760 

4 ตลับหมึกพิมพ์สี   cannon mp287 
เบอร์ 811 

970 ตลับ - - 1 970 

5 ริบบิ้นคละสีขนาด 2ml. 15 ม้วน - - 20 300 
รวม - 10,525 

รวมทั้งสิ้น   10,525 
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โครงการ  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกความเป็นไทย 
กิจกรรม พิธีถวายพระพรพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                            และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนงนภสร  องค์การ, นางสาวณัฐพร จันธิดา 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
         ข้อที่  1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า 
เจ้าอยู่หัว ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนไดเ้สดจ็พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ในพ้ืนท่ีต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ ท้ังในเมืองและชนบท     ไม่ว่าจะเป็นท่ี
ทุรกันดารเพยีงใด ในการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้งทรงทราบถึงความเป็นอยู่ของราษฎรเหล่านั้นอยา่งถ่องแท้จึงทรงพระราชทาน
พระราชดำริตั้งโครงการตา่งๆ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  โดยยดึหลักการให้ประชาชนมี
ส่วนได้ช่วยเหลือตนเอง 

เนื่องจากในวันที่ 28  กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันท่ีพสกนิกรชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภกัดี และสำนึกใน
พระมหากรุณาธคิุณที่ทรงมตี่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศด้วยความรักประดุจดังพ่อของแผ่นดินในโอกาสนี้ชาวไทยยังได้
แสดงออกถึงความรักท่ีมีต่อพ่อของตนเองไปพร้อมๆกัน  ทางโรงเรียนจึงได้จัดงานวันพ่อขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครูอาจารย์และ
บุคลากรได้แสดงออกถึงความจงรกัภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รวมถึงกิจกรรม
ที่แสดงออกถึงความกตัญญตู่อพ่อผู้มีพระคุณของทุกคนอีกด้วย เป็นประจำทุกปี กิจกรรม และภารกิจที่จัดทำข้ึนจะสอดคล้องกับ
มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 12 ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย สำนึกในความเป็นท้องถิ่น ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ขอ้ 3 ส่งเสริมค่านยิมที่ดีงามตามอตัลักษณ์ของสถานศึกษา รวมถึงนำนโยบายและจดุเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคดิที่ถูกต้องด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม และเป็นผูม้ีความพอเพียง วินัย สุจริต จติอาสา มาเป็นแนวทางในได้ดำเนินกิจกรรม 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้ประชาชนได้สำนึกในพระมหากรณุาธิคณุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
2. เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ร่วมกนัแสดงออกถึงความจงรักภักดตี่อสถาบันชาติ      
    ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
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3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          -  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรยีนทุกคน ไดเ้ข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 
  3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  - คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์ตามหลักสูตร (ซื่อสัตย ์มีวินัย 
มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง ใฝ่เรียนรู้ รักชาติ รักความเปน็ประชาธิปไตย และมีจิตสาธารณะ) เห็นคุณคา่ในตนเอง เอื้อ
อาทรผู้อื่น และกตัญญตู่อผู้มีพระคุณ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2. นัดหมายกิจการ 
3. ขออนุมัติดำเนินการ 

มิ.ย. 2565 - น.ส.นงนภสร องค์การ, 
น.ส.ณัฐพร จันธิดา 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. จัดเตรยีมสถานท่ีกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของ พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 
3. ดำเนินการจดักิจกรรมตามกำหนดการพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว 
4. จัดเก็บวัสดุอุปกรณต์่างให้เรยีบร้อยหลังเสร็จ
กิจกรรม 

ก.ค. 2565 9,700 คณะครูกลุม่สาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  ก.ค.  2565 - กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิโครงการ 
2. สรุปการดำเนินการ 

ก.ค.  2565 - กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  9,700  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ     -   บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี         -             บาท 
ดังมีรายการต่อไปนี ้
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โครงการ  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกความเป็นไทย 
กิจกรรม  พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย 

และพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                             และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนวรัตน์  เหลือศรีจันทร์ และ นางสาวจิรดา ปัญญา 
ระยะเวลาดำเนินการ  สิงหาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
        ข้อที ่  1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ด้วยในวันท่ี 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ซึ่งถือว่าเป็น “แม่แห่งชาติ”  ของประชาชนชาวไทย ดังนั้นในวันสำคัญดังกล่าว ปวงชนชาวไทยจะจัดพิธีถวายเครื่อง
สักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อพ่อผู้มีพระคุณของทุก
คนอีกด้วย เป็นประจำทุกปี กิจกรรม และภารกิจที่จัดทำขึ้นได้ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย สำนึกในความเป็นท้องถิ่น วิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา รวมถึงนำนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม 

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดให้มี
การถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
2. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรกัภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
    - ตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้นหอ้งละ 5 คน จำนวน  325 คน  ร่วมกับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5จำนวน  
470  คน และคณะครู 120  คนได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพร 
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 -  ด้านคุณภาพ   
  1. นักเรียนทุกระดับชั้น 80% ขึ้นไปเกิดจิตสำนึกในการมีความกตญัญูต่อผู้มีพระคณุและเป็นการสานสัมพันธ์ 
คืนความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวและได้แสดงความจงรักภักดตี่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์
  2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดตี่อสถาบันพระมหากษตัรยิ์ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2. นัดหมายกิจการ 
3. ขออนุมัติดำเนินการ 

กรกฎาคม 
2565 

- น.ส.นวรัตน์ เหลือศรีจันทร์,
นางสาวจิรดา ปัญญา 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ดำเนินการจดักิจกรรมตามกำหนดการพิธีลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
  - จัดตกแต่งสถานท่ี 
  - ฝึกซ้อมนักเรียน และบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมเพื่อให้
กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. จัดเก็บวัสดุอุปกรณต์่างๆให้เรียบร้อยหลังเสร็จกจิกรรม
เพื่อให้คงสภาพเดมิพร้อมใช้งานในครั้งต่อไป 

สิงหาคม 
2565 

7,000 น.ส.นวรัตน์ เหลือศรีจันทร ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ 
 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  สิงหาคม 
2565 

 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินโครงการ 
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและรายงานผล 

สิงหาคม  
2565 

- 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 7,000   บาท 

เงินนอกงบประมาณ                      -           บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี               -           บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

2,500 ช้ิน - - 1 2,500 

2 พุ่มมุกสีฟ้า ขนาด 14” 2,500 คู ่ - - 1 2,500 
3 หงส์ประดิษฐ ์ 1,000 คู ่ - - 2 2,000 

รวม - 7,000 
รวมทั้งสิ้น 7,000 
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โครงการ  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกความเป็นไทย 
กิจกรรม  พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                             และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนวรัตน์  เหลือศรีจันทร์ และ นางสาวจิรดา ปัญญา 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
             ข้อที ่1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

เนื่องในวันท่ี 3 มิถุนายน เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
นับเป็นโอกาสสำคญัที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมจะไดร้่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้นักเรียน คณะครูและ
บุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมไดม้ีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมกัน  จึงจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อพ่อ
ผู้มีพระคุณของทุกคนอีกด้วย เป็นประจำทุกปี กิจกรรม และภารกิจที่จัดทำข้ึนได้ปลูกฝังคณุธรรม ความเป็นไทย สำนึกในความ
เป็นท้องถิ่น วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา รวมถึงนำ
นโยบายและจดุเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง ปลูกฝังผู้เรยีนให้มี
หลักคิดที่ถูกต้องด้านคณุธรรม จรยิธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จติอาสา มาเป็นแนวทางในได้ดำเนินกิจกรรม 

เพื่อเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โรงเรยีนสรรพวิทยาคม ได้จดัให้มีการ
ถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1.  เพื่อเป็นการเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 3 มิถุนายน 
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษตัริย ์

 

3.  เป้าหมาย  
 -  ด้านปริมาณ  
  ตัวแทนนักเรียนทุกระดับช้ันห้องละ 5 คน จำนวน  390 คน และคณะครู 120 คนได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพร 
 -  ด้านคุณภาพ   
  นักเรียนทุกระดับช้ัน 80% ขึ้นไปได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษตัริย ์
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2. นัดหมายกิจการ 
3. ขออนุมัติดำเนินการ 

พฤษภาคม 
2565 

- น.ส.นวรัตน์ เหลือศรีจันทร ์
นางสาวจิรดา ปัญญา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ฯ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ดำเนินการจดักิจกรรมตามกำหนดการพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
  - จัดตกแต่งสถานท่ี 
  - ฝึกซ้อมนักเรียน และบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมเพื่อให้
กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. จัดเก็บวัสดุอุปกรณต์่างๆให้เรียบร้อยหลังเสร็จ
กิจกรรมเพื่อให้คงสภาพเดิมพร้อมใช้งานในครั้งต่อไป 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 
2565 

9,910 นางสาวนวรัตน ์
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  มิถุนายน 
2565 

 นางสาวจิรดา ปัญญา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 
 

- ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินโครงการ 
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและรายงานผล 

มิถุนายน  
2564 

- นางสาวนวรัตน์, 
นางสาวจิรดา 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ฯ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 9,910   บาท 

เงินนอกงบประมาณ                        -          บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                 -           บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี  

2,500 ช้ิน - - 1 2,500 

2 ธงตราสญัลักษณ์ประจำพระองค์ (สท) 70 ผืน - - 3 210 
3 พุ่มฝ้ายสีม่วง ขนาด 18” 2,200 คู ่ - - 1 2,200 
4 พุ่มฝ้ายสีม่วง ขนาด 20” 3,000 คู ่ - - 1 3,000 
5 ดอกไม้ประดิษฐโ์ทนสีม่วง 1,000 กล่อง - - 2 2,000 

รวม - 9,910 
รวมทั้งสิ้น 9,910 
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โครงการ  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกความเป็นไทย 
กิจกรรม  ละครมรดกใหม่ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ

รักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวรุ่งทิวา   อุ่นใจ , นางอรทัย  ยาโนยะ 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     ข้อที่  1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ได้กำหนดให้มีการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข  

 การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองโดยผ่านการแสดงละครเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการอ่านหนังสือเป็นทักษะ
อย่างหนึ่งที่ให้ความรู้และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง  สังคม และประเทศชาติ จึงจำเป็นต้องมีการสนับสนุนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการแสดงละครและตระหนักถึงการอ่านให้มากขึ้น จึงเห็นว่าควรจัดโครงการ 
“ละครมรดกใหม่” เพื่อให้เกิดการพัฒนาและช่วยสนับสนุนส่งเสริมการอ่านมากยิ่งขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน 
2.2 เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนให้กว้างขวางยิ่งข้ึนและสามารถนำไปสังเคราะห์ในการแสดงละครได้ 
2.3 เพื่อให้รู้จักเลือกการอ่าน ฟัง  ดู  ชมละคร ท่ีมีประโยชน์และสามารถนำสิ่งทไีด้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

 

3.  เป้าหมาย 
       - ด้านปริมาณ  
           นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน เป็นผู้มีจิตสำนกึท่ีถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม    

-  ด้านคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมเกดิการเรียนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง สามารถนำไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  
ซึ่งประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณา
และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน   

มี.ค.2565 - นางสาวรุ่งทิวา อุ่นใจ 
นางอรทัย  ยาโนยะ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ดำเนินการจดักิจกรรมตามกำหนดเวลา   
2. จัดเตรยีมเอกสารที่เกีย่วข้อง 
3. จัดเตรยีมสถานท่ี ประชาสมัพันธ์นักเรียน        
นัดหมายดำเนินการทำกิจกรรมการแสดงละคร
คุณธรรม ได้แก่ เรื่องรามเกียรติ์ พระอภัยมณี  
อิเหนา มัทนะพาธา 

ก.ค.- ส.ค. 
2565 

- นางสาวรุ่งทิวา อุ่นใจ 
นางอรทัย  ยาโนยะ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1.  ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติกิจกรรม ส.ค. 2565 - นางสาวรุ่งทิวา อุ่นใจ
นางอรทัย  ยาโนยะ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

2. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ส.ค. 2565 - นางสาวรุ่งทิวา อุ่นใจ 
นางอรทัย  ยาโนยะ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.  นักเรียนร้อยละ 100 ท่ีได้ดูกิจกรรมการแสดงละครคณุธรรม
และเรียนรู้ มคีวามเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทย  ประเพณีเป็น
อย่างดีและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้
2.  เพื่อปลูกจิตสำนึกท่ีถูกต้องแกน่ักเรียนให้มีคณุธรรม  จรยิธรรมที่
มั่นคงให้แก่นักเรียนและเยาวชน นักเรียนเป็นผู้มลีักษณะอันพึง
ประสงค์ครบทั้ง  8  ประการตามหลักสตูรปี 2551  กำหนดไว ้

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของการจัดกิจกรรม 
รายงานกิจกรรมแสดงละคร
คุณธรรม 

แบบประเมินผล 
จัดทำรายงานและสรุปผลเป็น
รูปเลม่ 
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรีภาพของผู้เรียน 
กิจกรรม  การอบรมขยายผลนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (อย.น้อย) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                            และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่1    คุณภาพของผู้เรียน 
                 ข้อ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

        ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
            โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นโรงเรียนท่ีใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรยีน บุคลากรในโรงเรยีน 
ตลอดจนครอบครัวและชุมชน ใหม้ีความสามารถในเรื่องนำข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  สามารถดูแล
สุขภาพของตนเองและผู้อื่น การตดัสินใจและควบคุมสภาวการณ์และสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
สามารถนำไปสู่การพัฒนานโยบาย การกำหนดระเบยีบ แนวทางปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพดีที่โรงเรียนและชุมชนสามารถดำเนินการ
ร่วมกัน เกิดการทำงานเป็นทีมโดยมีผู้นำท่ีเข้มแข็ง ทุกคนมสี่วนร่วมแสดงความคดิเห็นและตกลงกันในเป้าหมายต่างๆ ภายใต้การ
ผสมผสานแนวคิดของการพัฒนาดา้นการศึกษาและด้านสุขภาพ 
            จากความสำคัญดังกล่าว ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรยีนสรรพวิทยาคมจึงเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นั้นจะต้อง
พัฒนาท้ังทางด้านสติปัญญาและพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี จึงจะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่กิดประโยชน์สูงสุด 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ข้อมูลด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ต่อกิจกรรมการส่งเสรมิสุขภาพท่ีดีของนักเรียน  ครู 

และบุคลากรในโรงเรียน 
2.2 เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนเป็นแกนนำด้านการส่งเสริมสุขภาพท่ีดี ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ และสังคมเต็มตามศักยภาพ 
2.3 เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมของนักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน  และชุมชนอาสาสมัครส่งเสรมิสุขภาพในโรงเรียน 

 

3.   เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 

 1. ผู้เข้ารับการอบรมแกนนำส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพในโรงเรยีน  จำนวน  200  คน 
 2. ส่งเสรมิพัฒนานักเรียนด้านการเป็นอาสาสมัครด้านการส่งเสริมสขุภาพ  การบริการปฐมพยาบาลขัน้พ้ืนฐานได้  
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- ด้านคุณภาพ 
              นักเรียนท่ีเข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับจากการขยายผลนำไปใช้ในการมสี่วนร่วมของอาสาสมัครนักเรียนแกนนำ
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานความเข้าใจ  การเฝ้าระวัง  การป้องกัน การรักษาและการส่งต่อให้กับคณะครู  
และบุคลากรทาการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมมสีุขภาพท่ีดีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี  และผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนใหเ้ป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

-จัดทำโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย.  64 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

-ขออนุมัติดำเนินการ 
-ดำเนินการติดต่อวิทยากร 
-ดำเนินการอบรม 
-กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 
-กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคตามฤดูกาล 
-กิจกรรมยุวชนประกันภัย 

พ.ย.  64 – 
ก.ย.  65 

7,600 นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 
นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย ์
นางสาวกรรณิการ์ ดิษชกรร 
นายศุภฤกษ์  พลังฤทธิ์ 
นายอาทิตย์  ธรรมแสน 
นายรัฐพงษ์  เวียงสุข 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

การเร่งรดัการดำเนินงาน และรายงานผล พ.ย.  64 – 
ก.ย.  65 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 
 

-เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน/รายงาน
ผู้บังคับบัญชา 
 

พ.ย.  64 – 
ก.ย.  65 

- 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………………7,600………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………-……….….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………………………. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที ่1/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
กจิกรรมอบรมนกัเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพ (รวมเงิน 8,000 บาท) ดังรายละเอียด 

1 ค่าอาหารหลัก 45 คน - - 80 3,600 
2 อาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 มื้อ 25 คน - - 80 4,000 

รวม - 7,600 
รวมทั้งสิ้น 7,600 
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต ของผู้เรียน 
กิจกรรม  พัฒนาสุขาภิบาลโรงอาหารการพัฒนางานโภชนาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                             และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย 
   นางสถิรดา  กิติเวียง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงอาหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
       นโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไทยเข้มแขง็ด้านสุขภาพ (Healthy Thailand) ได้ใช้แนวคิด 

และกลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพ 6 อ. คือ การออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย อนามยัสิ่งแวดล้อม อารมณด์ี ลดอบายมุขและ 
อโรคยาหรือการลดโรค เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วทุกภูมภิาค โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กร  
และสถาบันต่างๆ ในการพัฒนาดังกล่าว 
 การส่งเสริมสุขภาพของนักเรยีนนัน้นับได้ว่ามีความสำคัญและมคีวามจำเป็นอย่างยิ่ง การที่บุคคลหนึ่งๆ มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ีนั้น   จะสามารถทำบุคคลนั้นๆ ประกอบกิจกรรมต่างๆได้อยา่งมีความสุขและประสบความสำเร็จ ซึ่งจะมีองค์ประกอบ
หลายดา้นด้วยกัน   ทั้งในด้านการอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดีและสวยงาม การให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องสุขภาพ  การรับประทานอาหารที่ดี
มีประโยชน์  การออกกำลังกายอยา่งสม่ำเสมอ เป็นต้น 

โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดต้ระหนกัถึงความสำคัญในการส่งเสรมิให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและรู้จักปฏิบตัิตน
ในการดูแลรักษาสุขภาพ  ตลอดจนสามารถควบคุม  มลูเหตุปจัจัย และสภาวะแวดล้อมท่ีมผีลต่อสุขภาพ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัด
ให้มีโครงการนี้ข้ึนมาเพื่อให้นักเรยีนได้มสีุขภาพร่างกายที่สมบรูณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นักเรยีน
สามารถศึกษาเลา่เรยีนได้อย่างเตม็ที่  ตามสติปัญญาและความสามารถของตนเพื่อที่จะได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคณุภาพในอนาคตต่อไป
ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมมเีป้าหมายในการพัฒนางานโภชนาการ เพื่อนำไปสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อนามัยระดับเพชร งาน
โภชนาการเป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตรงท่ีจะทำใหโ้รงเรียนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้เพื่อให้นักเรยีน และบุคลากรภายในโรงเรียนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ี จึงควรมีแผนในการทำงานท่ีต้องปรับปรุงโรงอาหารให้สะอาด สวยงาม มีแหล่งใหค้วามรู้ในการปฏิบัติงานสำหรับ
ผู้บริโภคที่ดี มีการปรับรายการอาหารที่จำหน่ายให้ถูกหลักโภชนาการ และดูแลสุขอนามัยของผู้จำหนา่ย 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
           1.  แนะนำ  ส่งเสริม  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามยัทั้งทางด้านร่างกายและจติใจของนักเรียน 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขาภิบาลสะอาดและปลอดภัยจากอุบัติเหตุและน่าอยู่ น่าใช้ 
 4. เพื่อให้นักเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีสุขภาพอนามัยที่ด ี
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3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 
      นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม 
- ด้านคุณภาพ 

           นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,950 คน มีสุขภาพอนามัยที่ดีมสีิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขาภิบาล
สะอาดและปลอดภยัจากอุบัตเิหตแุละน่าอยู่ น่าใช้ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

- จัดทำโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 

ก.ย.  64 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินการตามโครงการได้แก่การจัดจ้างทำป้าย 
ไวนิล ชำระค่าหนังสือพิมพ,์วารสาร,นิตยสาร และ 
จ้างเหมาปรบัซ่อมบำรุงโรงอาหาร 

ต.ค. 64–ก.ย.  65 - นางสาวสโรชา   
หล้ายอดน้อย 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ความต้องการรับการบริการของนักเรียนและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

พ.ย. 64–ก.ย.  65 - นางสาวสโรชา   
หล้ายอดน้อย 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการดำเนินตามโครงการ 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

พ.ย. 64–ก.ย.  65 - นางสาวสโรชา   
หล้ายอดน้อย 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………-………….. บาท 
            เงินนอกงบประมาณ (งบโภชนาการ) ……….........…-…....……. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   …………………-………….. บาท 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร้อยละ 95 ของความพึงพอใจของผู้รับบริการโรง
อาหารและงานโภชนาการของโรงเรียน 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1.เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 
2.รายงานผู้บังคับบญัชา 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. โรงเรียนมโีรงอาหารที่เพียงพอต่อการบริการ สะอาด สวยงาม 
2. นักเรียน แลบุคลากรที่เกีย่วข้องมีสุขภาพอนามัยทีด่ ี
3. โรงเรียนได้รบัรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารผ่านระดับเยีย่ม จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ 
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรีภาพของผู้เรียน 
กิจกรรม   งานอนามัยโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
    และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินการ อาคารพยาบาล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
                   ข้อ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
             ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ (ข้อ5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นโรงเรยีน
ที่ใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อพฒันาสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนครอบครัวและชุมชน  โรงเรยีนจึง
จำเป็นต้องเป็นสถานท่ีที่มีความปลอดภัยจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียน พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้มสีุขภาพดีแบบองค์รวม 
              การบริการอนามัยโรงเรียนเป็นบริการที่จดัขึ้นโดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อส่งเสริม ป้องกันการเจ็บป่วยและแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการเรยีนของเด็กนักเรียน นอกจากน้ันยังเป็นการเสริมสร้างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเบีย่งเบนไปให้กลับมามีพฤติกรรมท่ี
ถูกต้อง นักเรียนมีพฒันาการที่แตกต่างกัน แนวทางการแก้ไข การสง่เสริม ป้องกันจึงมีแนวทางในที่แตกต่างกันออกไป การจดับริการ
สุขภาพในโรงเรียนหรือสถานศึกษาประกอบด้วยการจัดบริการด้านสุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม มกีารประสานงานกันระหว่าง
โรงเรียน บ้านและชุมชน  เพื่อเอื้ออำนวยและสนับสนุนทรัพยากรใหง้านบรรลเุป้าหมาย บุคลากรทางด้านสาธารณสุขมีบทบาทหน้าท่ี
มุ่งให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีและมีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว
และชุมชน 
 งานอนามัยโรงเรียน จึงหมายถึง การดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ป้องกัน บรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย การ
ส่งเสริมสุขภาพของบุคคลากรทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในโรงเรยีนเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านีม้ีสุขภาพดี โดยการมสี่วนร่วมของโรงเรียน บ้าน
และชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อม การบริการสขุภาพและการสอนสุขศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  2.1 เพื่อให้นักเรียน ครู และบคุลากร มีวัสดุ อุปกรณ์ เวชภณัฑ์ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดแูลบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยอย่างเพียงพอ 
       2.2 เพื่อให้เกิดทักษะในการรักษาและป้องกันโรคต่าง ๆ ที่เกิดในเดก็วัยเรียน              
       2.3 เพื่อเป็นการสร้างทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยให้เกดิเป็นกิจนิสัย 
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3.   เป้าหมาย 
     - ด้านปริมาณ 
        1. นักเรียน ร้อยละ 100 มีสุขภาพที่ดี ท้ังทางด้านร่างกายและจติใจ 
         2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100   มีสุขภาพท่ีดี ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
       3. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคงคุณภาพระดับทอง ระดับเพชร ครบทุกตัวช้ีวัด 
    - ด้านคุณภาพ 
        1. คณะครูและบุคลากรทางการศกึษาและนักเรียนโรงเรียนสรรพวทิยาคม มีสุขภาพกาย  สุขภาพใจ ท่ีดี ส่งผลให้
การเรยีนรู้ของนักเรียนและการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรเป็นไปอยา่งเต็มประสิทธิภาพ 
  

4.  วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

-จัดทำโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย.  64 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

ขออนุมัติโครงการ 
- จัดซื้อเวชภัณฑย์าและวัสดุสนับสนุนการดำเนินงาน
ให้บริการนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรยีน 

พ.ย.  64 – 
ก.ย.  65 

15,000 นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 
และคณะครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

การเร่งรดัการดำเนินงาน และรายงานผล พ.ย.  64 – 
ก.ย.  65 

- นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-เอกสารสรุปผลการดำเนิน 
-ร้อยละของจำนวนครู  นักเรียน และผูป้กครอง ท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 

พ.ย.  64 – 
ก.ย.  65 

- นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
  เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 15,000  บาท 
  เงินนอกงบประมาณ      -  บาท 
  เงินเรียนฟรี  15 ปี       -  บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที ่2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

กิจกรรมจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยาและวสัดุสนับสนนุการดำเนินงาน  (รวมเงิน 15,000 บาท) ดังรายละเอียด 

1.  ยาพาราเซตามอล 300 กล่อง - - 1 300 

2.  ผงโออาร์เอส 250 กล่อง - - 1 250 

3.  ยาธาตน้ำขาว 50 ขวด - - 24 1,200 

4.  พลาสเตอร์ยา 35 กล่อง - - 6 210 

5.  ยาหอม 30 ขวด - - 1 30 

6.  ยาฟ้าทะลายโจร 350 กล่อง - - 1 350 
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ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที ่2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

7.  ยาอมตรามะขามป้อม 220 กล่อง - - 1 220 

8.  ยาหม่องตราถ้วยทอง 90 ขวด - - 4 360 

9.  ยาดม 18 หลอด - - 12 216 

10.  โพตาดีน 130 ขวด - - 1 130 

11.  แอลกอฮอล ์ 1,094 ลัง - - 1 1,094 

12.  ถุงมือ 130 กล่อง - - 1 130 

13.  สำล ี 25 ถุง - - 6 150 

14.  ไม้พันสำล ี 40 ถุง - - 6 240 

15.  หน้ากากอนามัย 380 กล่อง - - 5 1,900 

16.  ผ้าปูท่ีนอน  3.5  ฟุต 300 ชุด - - 8 2,400 

17.  ปลอกหมอน 65 ใบ - - 8 520 

18.  กระดาษทิชชู ขนาด 2 ช้ัน 180*120 25 ห่อ - - 12 300 

19.  ค่าซัก ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน  ผ้าห่ม ผ้าคลมุ
เตียง 

300 ครั้ง 10 2,000 10 3,000 

รวม 2,000 13,000 

รวมทั้งสิ้น 15,000 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร้อยละ 90 ของความพึงพอใจของผู้รับบริการดา้นอนามัย
โรงเรียน 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1. เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 
2. รายงานผู้บังคับบัญชา 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
    นักเรียน  และคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง  สมบูรณ์  สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
สุขภาพดีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและคุณภาพการปฏิบัตงิานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรีภาพของผู้เรียน 
กิจกรรม  เฝ้าระวัง ป้องกันโรคตามฤดูกาล 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียนวินัย  และจิตสำนึกความ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ผู้รับผิดชอบ    นางวมิลณัฐ  กันทะทำ 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 - กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินการ อาคารพยาบาล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่1   คุณภาพของผู้เรียน 
                   ข้อ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
             โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นโรงเรียนท่ีใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 
ตลอดจนครอบครัวและชุมชน  โรงเรียนจึงจำเป็นต้องเป็นสถานท่ีทีม่ีความปลอดภัยจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ตลอด
ระยะเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียน พรอ้มท้ังส่งเสรมิให้มีสุขภาพดีแบบองค์รวม 
              การบริการอนามัยโรงเรียนเป็นบริการที่จดัขึ้นโดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อส่งเสริม ป้องกันการเจ็บป่วยและแกไ้ขปัญหา
สุขภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของเด็กนักเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการเสรมิสร้างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปให้กลับมา
มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง นักเรียนมีพฒันาการที่แตกต่างกัน แนวทางการแก้ไข การส่งเสริม ป้องกันจึงมแีนวทางในที่แตกต่างกัน
ออกไป การจัดบริการสุขภาพในโรงเรียนหรือสถานศึกษาประกอบดว้ยการจัดบริการด้านสุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม มีการ
ประสานงานกันระหว่างโรงเรียน บ้านและชุมชน  เพื่อเอ้ืออำนวยและสนบัสนุนทรัพยากรให้งานบรรลุเป้าหมาย บุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขมีบทบาทหน้าท่ีมุ่งใหน้ักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีและมีการปฏิบัตตินที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
 งานอนามัยโรงเรียน จึงหมายถึง การดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ป้องกัน บรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย 
การส่งเสริมสุขภาพของบุคคลากรทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในโรงเรียนเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านีม้ีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน 
บ้านและชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพและการสอนสุขศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคมไดต้ระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของ   
     กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตามสถานณ์ของการเกิดโรคตามฤดูกาล 
2.2 เพื่อเปน็การกระตุ้นให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีจิตสำนึกเกี่ยวกับการดูแลรักษาอนามัยสุขภาพ อนามัยของ 
     ตนเองและส่งเสริมอนามยัของผู้อื่น 

      2.3 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการดแูลรักษาสุขภาพ อนามัยของตนเองครอบครัว และชุมชน 
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      2.4 เพือ่เป็นการสร้างทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การเฝา้ระวัง  การป้องกันโรคตามฤดูกาลให้เกดิเป็นกิจนสิัย 
      2.5 เพื่อให้เกิดทักษะในการรกัษาและป้องกันโรคต่าง ๆ ที่เกิดในเด็กวัยเรียน             

3.   เป้าหมาย 
     - ด้านปริมาณ 
        1. นักเรียน ร้อยละ 100 มีสุขภาพที่ดี ท้ังทางด้านร่างกายและจติใจ 
         2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100   มีสุขภาพท่ีดี ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
       3. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคงคุณภาพระดับทอง ระดับเพชร ครบทุกตัวช้ีวัด 
     - ด้านคุณภาพ 

        คณะครูและบคุลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม มสีุขภาพกาย  สุขภาพใจ ที่ดี ส่งผลให้
การเรยีนรู้ของนักเรียนและการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรเป็นไปอยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

  

4.  วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

-จัดทำโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย.  64 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
-ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริม   เฝ้าระวัง  ป้องกันโรค
ตามฤดูกาล  การส่งต่อผู้ป่วย 

พ.ย.  64  
–  

ก.ย.  65 

5,000 นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 
และคณะครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

การเร่งรดัการดำเนินงาน และรายงานผล พ.ย.  64 – 
ก.ย.  65 

- นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-เอกสารสรุปผลการดำเนิน 
-ร้อยละของจำนวนครู  นักเรียน และผูป้กครอง ท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 

พ.ย.  64 – 
ก.ย.  65 

- นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 5,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      -  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี       -  บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที ่1/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคตามฤดูกาล (รวมเงิน 5,000 บาท) ดังรายละเอียด 

1 ถุงดำขนาดกลาง 70 แพ็ค - - 1 45 
2 ถุงดำขนาดเล็ก 70 แพ็ค - - 1 55 
3 ผงซักฟอก 300 ถุง - - 1 300 
4 น้ำยาถูพ้ืน 95 ขวด - - 2 190 
5 น้ำยาฆ่าเช้ือ 250 ขวด - - 1 250 
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตของผู้เรียน 
กิจกรรม  การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น  
   พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ

รักษาสุขภาพกาย และใจของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายศุภฤกษ์ พลังฤทธิ์ , นางสาวกรรณิการ์ ดิษชกรร 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
       ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 2  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
           ข้อที่ 4   สุขภาวะร่างกายและจิตสังคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

การพัฒนาที่สำคัญคือการพัฒนาคนในทุกมิติและในช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ  มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
สู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาจะต้องสามารถบูรณาการ จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
ตามกระบวนการในการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยครูผู้สอนจำเป็นที่จะต้องหาเทคนิควิธีเพื่อจะให้นักเรียนได้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น 

การเรียนรู้จากกิจกรรมและกระบวนการที่มีคุณภาพด้านสุขศึกษาและพลศึกษาที่อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล เป็น
ความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นสิ่งสำคัญที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาต้องสร้างให้นักเรี ยนที่เรียนรู้ในรายวิชาได้
ตระหนักและต้องได้รับการฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพียงพอทั้งทางด้าน  ความรู้  สติปัญญา  
สังคม  อารมณ์  และร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้  จนส่งผลให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
ต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้ สมรรถภาพทางด้านร่างกายเป็นเครื่องวัดระดับความสามารถทางด้านกลไกของนักเรียน  เป็นระดับ
คุณภาพของกล้ามเนื้อ  ความแข็งแรง  ความอดทน  หรือ  ความอ่อนตัว   ของนักเรียนที่สามารถตรวจสอบได้ว่าอยู่ในเกณฑท์ี่มี
มาตรฐานหรือมีปัญหาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน  อันเกิดจากการดำรงชีวิตประจำวันที่ปกติที่นักเรียนสามารถตรวจสอบได้เป็นรายบุคคล  
ตลอดจนการเสริมสร้างร่างกายเฉพาะบุคคลด้านการออกกำลังกาย และการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ  การทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกายของนักเรียนจึงเป็น
เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและการออกกำลังกาย 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักเรยีนที่มีมาตรฐาน 
2. เพื่อตรวจสอบระดับสมรรถภาพของนักเรียนทุกคน 
3. เพื่อนำผลการทดสอบสมรรถภาพไปปรับแกไ้ขนักเรยีนที่มีระดับสมรรถภาพไม่ผา่นเกณฑ์ 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร้อยละ 100 ไดร้ับการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและได้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสอบ 
  ระดับสมรรถภาพทางกาย  

 -  ด้านคุณภาพ  
- การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่มีมาตรฐาน 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan)  

- ประชุมครูในโครงการเพื่อจดัเตรยีม การจัดทำ
โครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 

ก.ย. 2564 - นายศุภฤกษ์ พลังฤทธ์ิ 
น.ส.กรรณิการ์ ดิษชกรร 
 2. ดำเนินการ 

(Do) 
- กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
- พัฒนาเครื่องมือประเมินผลและจุด 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ต.ค. 2564  
–  

ส.ค2565 

13,610 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ทดสอบนักเรียนหลังปฏิบตัิกิจกรรม ก.ย. 2565 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action)  

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 2565 
 
 

- 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ………..13,610.……..บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………………………บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………………………บาท 
   ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ฟิตเนตสายรดัตัวออกกำลังกาย แบบสำหรับฝึกความ
อดทนยางอานสำหรับจูงชุดฝึกซ้อม 

1,100 ชุด 1 1,100 - - 

2 ฮูล่าฮูป(Hula Hoop) แบบลูกคลืน่ โฟมแบบถอด
ประกอบได้ วัสดุPP เส้นผ่าศูนย์กลาง 95 ซม 

690 อัน 5 3,450 - - 

3 ลูกตุ้มยกนำ้หนัก kettlebell dumbbell ดัมเบลลูกตุม้ 
เคตเทลิเบล  4 กก. 

450 ชุด 4 1,800 - - 

4 ชุด Dumbell+Barbell 2in1 น้ำหนัก 20กก. 1,890 อัน 2 3,780 - - 
5 เชือกกระโดด VH Sports เกรด Premium พร้อม Ball 

Bearing ปรับความยาวสายได ้  
390 ชุด 4 1,560 - - 

6 Speed Chute รม่ฝึกว่ิงเพิ่มความเร็ว ร่มต้านลม ร่มกีฬา 960 ชุด 2 1,920 - - 
รวม 13,610 - 

รวมทั้งสิ้น 13,610 
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต ของผู้เรียน 
กิจกรรม  การคุ้มครองผู้บริโภคงานร้านค้าสวัสดิการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น   

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                              และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสุปราณี ปัทมสิทธิโชติ นางภณิตา  แก้วเจริญเนตร 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564  -  กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีเปา้หมายในการพัฒนาสหกรณโ์รงเรยีน เพื่อนำไปสูโ่รงเรยีน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ระดับเพชร งานสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงท่ีจะทำให้โรงเรยีนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว   
เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี จึงมีแผนในการทำงาน ที่ต้องปรับปรงุสหกรณ์ใหเ้ป็นระเบียบ  
มีอาหารที่สุขลักษณะ สะอาดปลอดภัย ไม่มีน้ำตาลมากเกินท่ีกำหนด และมีประโยชน์ มีแหล่งให้ความรู้ในการใช้บริการงานสำหรับ
ผู้บริโภคที่ดี มีการปรับรายการอาหารที่จำหน่ายให้ถูกหลักโภชนาการและดูแลสุขอนามัยของผูจ้ำหนา่ยอาหาร 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อให้นักเรียน บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องมีสุขอนามัยที่ดี 
2.2 เพื่อให้สหกรณ์มบีริเวณที่สะอาด สวยงาม 

 

3.   เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
      - นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคม มสีหกรณ์ทีถู่กสุขลักษณะ 
    ด้านคุณภาพ 

  - นักเรียนและบุคลากรของโรงเรยีนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,850  คน  มีสุขอนามัยที่ด ี

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

-จัดทำโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย. 2564–ต.ค.
2565 

- ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ต.ค.2564 – ก.ย.  
2565 

- นางสุปราณี ปัทมสิทธิโชต ิ
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โครงการ  TO BE NUMBER ONE 
กิจกรรม  Re –X - Ray 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

และรักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวฤชุอร  คำประเสริฐ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อที่  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
 ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล ( เงื่อนไข:ความรู้,คุณธรรม) 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองทีรู่้สิทธิและหน้าท่ีมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน จึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ที ่ 1 ส่งเสริม การจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความ
ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ คือผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ตอ่การมีสุขภาวะที่ดี 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นหน้าที่ ที่โรงเรียนจะต้องจัดกระบวนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีศักยภาพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งผู้เสพ ผู้จำหน่าย และผู้ผลิตในปัจจุบัน ได้เพิ่มทวีความ
รุนแรงขึ้น โดยรัฐบาลได้มีมาตรการในการปราบปรามโดยประกาศสงคราม กับยาเสพติด ซึ่งการปราบปรามก็ได้ผลในระดับหนึ่ง 
แต่ยาเสพติดก็ยังได้แพร่ระบาดต่อไปอีก อย่างรวดเร็ว ตามสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ โรงเรียน
สรรพวิทยาคม ถือเป็นสถาบันทางการศึกษาของสังคมที่ได้ร่วมผลักดันและส่งเสริมให้เยาวชนอันเป็นรากหญ้าของประเทศชาติ               
ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน  

ดังนั้น โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้จัดโครงการ “Re –X - Ray” ขึ้น  ซึ่งลักษณะกิจกรรมเป็นการทำประชาคมสำรวจ
กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ค้นหาผู้เสพ ผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีคณะทำงานประชาคม เข้าสำรวจ โดยการ
แจกแบบสำรวจให้กับนักเรียนเพื่อกรอกข้อมูล และสุ่มตรวจผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อทำบัญชีรายชื่อและดำเนินการแก้ไข
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ต่อไป  ทั้งนี้เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีประสิทธิภาพ  สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ และสามารถอยู่ร่วมกันคน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ:ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อทำประชาคมสำรวจกลุม่นักเรียนในสถานศึกษา ค้นหาผูเ้สพ ผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ โดยนักเรียน  

  2.2 เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ/ให้โอกาสนักเรียนท่ีหลงผิด ได้กลับตัวกลับใจ กลับมาเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน
และสังคมได้อย่างมีความสุข ไมเ่สพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา เครื่องดืม่แอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภยั และอุบัติเหตุ รวมทั้งปัญหาทางเพศ   
 

3. เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

             นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน ร่วมกิจกรรมทุกคน   
-  ด้านคุณภาพ 
     นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม ไดรู้้เทา่ทันและมีแนวทางในการป้องกันจากภัยพิบัติของยาเสพตดิและเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์่าง ๆ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการงานยาเสพติดเพื่อกำหนดปฏิทิน
การปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายให้ผูร้ับผดิชอบกำหนดวางแผนตามปฏิทิน 

  ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 65 

- - นางสาวฤชุอร 
คำประเสริฐ 

- คณะกรรมการ 
นักเรียน 2. ดำเนินการ 

(Do) 
1. ขออนุมัติดำเนินการตามแผนงาน 
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
   2.1. การดำเนินการตดิต่อประสานงานกับฝ่ายพัสดุเพื่อ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอในแผนงาน และ
รับทราบข้อมลูจากฝา่ยวัสดุว่าอุปกรณ์ใดท่ีผู้เสนอโครงการ
สามารถดำเนินการจัดซื้อเอง 
  2.2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอใน
แผนงาน พร้อมแนบเอกสารการจดัซื้อที่ถูกต้อง 
   2.3.ดำเนินการจัดกิจกรรม 
      - จัดทำป้ายไวนิล 2 ป้าย เพือ่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
      - ประชาสัมพันธ์ให้นักเรยีนมาเข้าร่วม Re –X – Ray 
      - คัดกรองนักเรียนจากผลที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
        Re –X – Ray เป็นเวลาครึง่วัน 
  2.4.รวบรวมเอกสารการจดัซื้อสง่ฝ่ายพัสด ุ

พฤษภาคม 65 - 
มิถุนายน 65 

2,000 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัด
กิจกรรม “Re –X - Ray” โดยการใช้แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 

มิถุนายน 65 
มิถุนายน 65  

- 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ และตรวจสอบข้อมลู
นักเรียนท่ีมีความเสี่ยงจากการเสนอช่ือในแบบสอบถาม 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. จัดสรุปผลการดำเนินกิจกรรม กันยายน 65 - 

 

5. งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)       2,000   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ             -         บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี              -   บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรียนที ่2 ปี 2564            ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565            
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล  2 ป้าย 500 ผืน - - 2 1,000 
2 ค่าอาหารรองสำหรับนักเรียน 2 มือ้ๆละ25 บาท 25 บาท   20 1,000 

รวม - 2,000 
รวมท้ังสิ้น 2,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธกีารประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีเสีย่งด้านยาเสพติด 
เครื่องดื่มแอลกอฮอลต์่าง ๆ ลดลงเมื่อเปรยีบเทียบ
จากปีท่ีผ่านมา 

1. สังเกตความสนใจและความร่วมมือ 
  จากนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 
2. สถิตินักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

1. แบบสอบถามการทำประชาคม  

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและสังคมได้อย่างมีความสุข  ไม่เสพหรือแสวงหา

ผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ รวมทั้ง
ปัญหาทางเพศ   
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กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก 

 
1.1 กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร การศึกษาดูงานภายใน
และภายนอกประเทศ 

1,000,000 ม.2(2.4) สำนักอำนวยการ 

 1.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในยุคดิจิทัล 

9,580 ม.2(2.4) กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

 1.3 กิจกรรมการสร้าง นำเสนอและประกวดนวัตกรรม
คลิปสื่อการสอนของครูผู้สอน 

3,310 ม.2(2.4),  
ม.3(3.2,3.5) 

กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 1.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในยุคดิจิทลั 

1,770 ม.2(2.4) กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและ
พลศึกษา  

 1.5 กิจกรรมเวทีนำเสนองานวิจยัในชั้นเรียน และสื่อการ
เรียนรู้ของคณะครู 

2,982 ม.2(2.4) ฝ่ายบริหารวชิาการ 

2 โครงการพัฒนาครูการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2.1 กิจกรรมอบรมผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษาครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
6,215 ม.3(3.2) กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 

 2.2 กิจกรรมอบรมผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษาครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

4,900 ม.3(3.2) กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

 2.3 กิจกรรมอบรมผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษาครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

4,670 ม.3(3.2) กลุ่มสาระฯ การงาน
อาชีพ 

3 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรตามกลยุทธ์สถานศึกษา 
 3.1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อพัฒนากลยุทธ์

สถานศึกษาปี 2565 - 2570 
39,314 

(ใช้งบพฒันา
บุคลากร) 

ม.2(2.1,2.2,2.4) ฝ่ายธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ 

4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรภาษาต่างประเทศสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 
 4.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้วิชาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
6,540 ม.2(2.4) กลุ่มสาระฯ

ภาษาตา่งประเทศที่ 1 
5 โครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนในยุค 4.0 
 5.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0  
4,360 ม.2(2.4) กลุ่มสาระฯ

ภาษาตา่งประเทศที่ 2 
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กลยุทธ์ที ่3(ต่อ) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล    

 6.1 กิจกรรมแอพลิเคชันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอน
คณิตศาสตร ์

7,690 ม.2(2.1,2.4) กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์

 
6.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสอน กิจกรรมแนะแนว 4,170 ม.2(2.4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- งานแนะแนว 
7 โครงการนิเทศการเรียนการสอน 

 

7.1 กิจกรรมครูผู้นิเทศภายใน 2,000 ม.2 (2.4,2.5) 
ม.3 (3.1,3.2, 
3.3,3.4,3.5) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 รวม 1,058,187   
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โครงการ     พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กิจกรรม  งานพัฒนาบุคลากร (การศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศ) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นครูมืออาชีพมี

สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นบุคคลมืออาชีพ  
ผู้รับผิดชอบ    นางสุวรรณี  ทองเกตุ / นางสาวกฤษชรินทร์  คงกล่อม 
ระยะเวลาดำเนินการ  ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             2.4   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

   

1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ของโรงเรยีน  เพราะบุคลากรในโรงเรียนจะเป็นพลังในการ

ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่คณุภาพไดต้ามวัตถุประสงค์  และควรไดร้ับการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย  อาทิเช่น  การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  การประชุม  อบรมสมัมนา  การศึกษาดูงานกับโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในเรื่องต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากการระบุไว้
อย่างชัดเจนในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด้านการบริหารจัดการไว้ถึง  8  มาตรฐาน  โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม  เป็นโครงการหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   กอปรกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  และฉบับปรับปรุง 2545  ได้ระบุไว้ว่าหน่วยงานต้องมีการพัฒนา  โดยเฉพาะครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมและมีความเขม้แข็งในการจัดการศึกษาใหม้ีคณุภาพไดม้าตรฐานการศึกษา
และตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  ที่ได้กำหนดให้มีการปฏิรูประบบบริหาร ให้จัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  กำหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูที่ต้องผ่านกระบวนการประเมิน    ดังนั้น   ผู้บริหารและครูผูส้อน จะต้องมี
ความรู้  ความเข้าใจ  พร้อมทั้งมเีทคนิค  แนวทางในการพัฒนางาน  พัฒนาการเรียนการสอน  และพฒันาตนเอง  ตลอดจนมีทิศ
ทางการบริหาร ไปในแนวเดียวกัน  การสร้างทีมงาน  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะทำให้การพัฒนาการศึกษามีประสิทธิภาพ  
เข้าสู่มาตรฐานและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จึงกำหนดให้มีการประชุม อบรม สัมมนา  เพื่อสรุปผล
การปฏิบัติงาน  ปัญหาและอุปสรรค   ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น และเสริมสร้าง
ความรู้และประสบการณ์ดา้นการจัดการเรียนการสอน โดยการศึกษาดูงานในสถานศึกษาต้นแบบ  แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป  
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบสอน 
2. เพื่อให้บุคลากรได้นำเอาความรูท้ี่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรภายใน  สถานศึกษา  และนักเรียน 
3. เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดตี่อการพัฒนาตนเอง 
4. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจท่ีดตีอ่บุคลากรในโรงเรียน 
5. เพื่อส่งเสรมิบุคลากรให้มผีลงานท่ีเป็นเลิศ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  บุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จำนวน  197  คน  ได้รับการพฒันาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยการเข้าร่วม 
ประชุม สมัมนา อบรม อย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง ตลอดจนไปศกึษาดูงานในโรงเรียนต้นแบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  2.  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ทั้งหมด ไดร้ับความรู้ใหม่ ๆ จากการสอนของครู 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ข้าราชการครู  ลูกจ้างประจำ ลกูจ้างช่ัวคราว  ได้รับความรู้  ความเข้าใจ  และ เทคนิคในการพัฒนางาน    
มีประสบการณ์  จากการประชุม   อบรม  และศึกษาดูงาน   สามารถนำไปพัฒนางาน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  2. บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและสามารถนำมาขยายให้กับบุคลากรคนอื่น
ให้ได้รับความรูต้่อ ซึ่งทำให้เกิดแนวทางในการพัฒนาความคิดที่สร้างสรรค์ต่อไป 

       3. บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคตทิี่ดีต่อการพัฒนาตนเอง ปฏิบัติหนา้ที่เต็มกำลังความสามารถ 
      4. นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากบุคลากรทีม่ีคุณภาพ 

5. บุคลากรมผีลงานทางวิชาการทีเ่ป็นเลิศในระดับประเทศ 
 

4. วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1.  จัดทำโครงการ 
2.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.  ประชุมบุคลากร 
4.  จัดทำแผนการดำเนินงาน 

ต.ค. 64 
 

- -นางสุวรรณี  
ทองเกตุ 
-น.ส กฤษชรินทร์  
คงกล่อม 

 2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

1. โรงเรียนจดัประชุม อบรม สมัมนา 
2. ครูเข้ารับประชุม อบรม สัมมนา จากหน่วยงานต่างๆ 
3. การศึกษาดูงานของบุคลกร 
4. การส่งเสริมบุคลกรให้มผีลงานท่ีเป็นเลิศ 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1,000,000 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ตรวจสอบผลการปฏบิัติงาน  ก.ย. 64 - 

4.ประเมินผล 
(Action) 

ประเมินและรายงานการปฏิบัติงาน (Action) ก.ย. 64 - 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………1,000,000….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 
 ดังรายละเอียดดังนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2564       ภาคเรยีนที ่1/2565               
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ส่งบุคลากรไปอบรม สัมมนาตามที่หน่วยงานอ่ืนจัด - - - 350,000 - 300,000 
2 โรงเรียนจัดประชุม อบรม สัมมนา - - - 40,000 - 40,000 
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โครงการ     พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
                              ในยุคดิจิทัล 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นครูมืออาชีพมี

สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นบุคคลมืออาชีพ  
ผู้รับผิดชอบ    นางอรทัย  ยาโนยะ, นางจรัสศรี  ธรรมจิต 
ระยะเวลาดำเนินการ  ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             2.4   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

   

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

การพัฒนาทักษะความรู้และวิทยาการสมยัใหม่สำหรับครูผูส้อนให้สามารถจัดการเรียนรูจ้ากรูปแปบเดิมปรับเปลี่ยนมาใช้
เทคโนโยลีและนวัตกรรมที่มีคณุภาพ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ไมจ่ำกัดเวลาและสถานท่ี จัดการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีคณุภาพเพิ่มขึ้น ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ข้อ 3.4 
ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 – 2579   เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรยีนให้กับนักเรยีนในสภาพแวดล้อมท่ีเสมือน
จริง ประกอบกับการใช้กระบวนการส่งเสริมให้ นักเรียนเกดิความร่วมมือในการเรียนรู้แบบ Collaborative Learning โดย
นักเรียนสามารถมี ปฏสิัมพันธ์กับครูผูส้อนหรือกลุม่นักเรียนด้วยกันเพื่อแลกเปลีย่นความคดิหรือทำงานร่วมกันได้ผ่าน การสร้าง
เนื้อหาการอ่านและการเขียน รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูล การแสวงหาและการนำเสนอ ความรู้ในรปูแบบของดิจิทัลผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการจดจำและแรงจูงใจในการ เรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้นด้วยการนวตักรรมทางการศึกษา 

การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนภาษาไทยจะต้องสามารถบูรณาการ จดัการเรยีนการสอน 
โดยมุ่งเน้นการเสริมสรา้งความรู้ ความสามารถของผู้เรียน และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 ตามกระบวนการในการจัดการเรยีนรู้วิชาภาษาไทยให้ผู้เรยีนใหเ้กิดทักษะที่จำเป็นในดา้นของการสื่อสาร การฟัง 
พูด อ่าน เขียน ให้มีประสิทธิภาพ โดยทั้งหมดจะต้องให้ผูเ้รียนสามารถเข้าใจหลักภาษาและวรรณคดีไทยอย่างเห็นคุณคา่ ในฐานะ
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยครผูู้สอนจำเป็นท่ีจะต้องหาเทคนิควิธีเพื่อจะให้นักเรียนไดเ้กิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามาก
ยิ่งข้ึน  

จากหลักการและเหตผุลดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยจึงไดจ้ัดกิจกรรม พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในยุคดิจิทลั  ให้กับครผูู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ใหไ้ด้รับการพัฒนาทักษะ
ที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคลากรครูมืออาชีพ สามารถนำเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการ
เรียนรูภ้าษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลลัพธ์ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาไทยตามวตัถุประสงค ์

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อพัฒนาทักษะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยด้านการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 
2. เพื่อใหค้รูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยท่ีเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จำนวน  17  คน  ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูภ้าษาไทย 

  2.  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ทั้งหมด ไดร้ับความรู้วิชาภาษาไทยในรูปแบบใหม่ ๆ จากการสอนของครู 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ครูกลุ่มสาระภาษาไทย เกิดประสบการณ์ และทักษะความรู้จากการอบรมในการพัฒนาตนเองด้านการจัดการ
เรียนการสอนยุคดิจิทัล  
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยสามารถนำไปพัฒนางาน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย 

4. วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1.  จัดทำโครงการ 
2.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.  ประชุมบุคลากร 
4.  จัดทำแผนการดำเนินงาน 

ต.ค. 64 
 

- นางอรทัย ยาโนยะ 
นางจรัสศรี  ธรรมจติ 

 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ติดต่อวิทยากรให้ความรู ้
2. ครูกลุ่มสาระภาษาไทย 
อบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการ 
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
4. จัดทำนวัตกรรมการสอนภาษาไทย 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

9,580 นางอรทัย ยาโนยะ 
นางจรัสศรี  ธรรมจติ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ตรวจสอบผลการปฏบิัติงาน  ก.ย. 65 - นางอรทัย ยาโนยะ 
นางจรัสศรี  ธรรมจติ 

4.ประเมินผล 
(Action) 

ประเมินและรายงานการปฏิบัติงาน (Action) ก.ย. 65 - นางอรทัย ยาโนยะ 
นางจรัสศรี  ธรรมจติ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………9,580…........ บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 
 ดังรายละเอียดดังนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2564       ภาคเรยีนที ่1/2565                
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารว่าง 2 วัน (25x17x2) 25 คน 17 850 - - 
2 ค่าอาหารหลัก  2 วัน (45x17x2) 45 คน 17 1,530 - - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 600 ช่ัวโมง 12 7,200 - - 

รวม 9,580 - 
รวมทั้งสิ้น 9,580 
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โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กิจกรรม  การสร้าง นำเสนอและประกวดนวัตกรรมคลิปสื่อการสอนของครูผู้สอน 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ 

มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ    นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา , นางทัตพิชา  ทองนอก 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน  -  ธันวาคม  2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ข้อ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562 มาตรา 24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ  
ประเภทต่าง ๆ 

สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่ง ความรู้ไปสู่
ผู้เรียน และทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางการศึกษา มีคําที่มีความหมายแนวเดียวกันกับสื่อการเรียนการสอน 
เช ่น ส ื ่อการสอน ( Instructional Media or Teaching Media), ส ื ่อการศ ึกษา(Educational Media) อ ุปกรณ์ ช ่วยสอน 
(Teaching Aids) เป็นต้น ปัจจุบันนักการศึกษามักจะเรียกการนําสื่อการเรียนการสอนชนิดต่าง ๆ มารวมกันว่า เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา (Educational Technology) ซึ่งหมายถึงการนําเอาวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ มาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

ในยุคทีม่ีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องจัดในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจาก
ต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างและงดการพบปะซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนั้นสื่อคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนจึง
มีบทบาทสำคัญสำหรับใช้ในประกอบการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียนสามารถศึกษาได้ตลอดเวลาและทุกสถานท่ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีจึงไดต้ระหนักถึงความสำคญัดังกล่าว จึงได้จัดกจิกรรมให้ครไูดส้ร้าง 
นำเสนอและประกวดนวัตกรรมคลิปสื่อการสอน เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้ครูผูส้อนได้สร้างสื่อคลิปวิดีโอเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนขึ้น 

 
 
 
 



498 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อเพ่ิมทักษะการจัดทำสื่อคลปิวิดีโอของครูผูส้อน 
2. เพื่อส่งเสรมิการจดัทำสื่อคลิปวดิีโอสำหรับประกอบการจดัการเรยีนการสอน 
3. เพื่อสนับสนุนให้ครผูู้สอนสามารถจัดทำสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีได้เอง 
4. เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผูส้อนได้นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีได้จัดทำข้ึน 
5. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กบัครูผูส้อนในการสร้างนวัตกรรมสือ่การเรียนการสอน 
 

3.  เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

คณะครูกลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน  38  คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
.             ครูผูส้อนสามารถจดัทำคลิปวดิีโอเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนตามรายวิชาที่สอน 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

 
ตุลาคม 2564 

 
- 

นายศักดิ์นรินทร์  
สุกันทา  
และนางทัตพิชา  
ทองนอก 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
- ดำเนินการจดัหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยการสะดวกในการ
จัดทำสื่อนวัตกรรม 
- ดำเนินการจดัทำสื่อนวัตกรรม 
- ดำเนินจัดกิจกรรมการนำเสนอสือ่นวัตกรรมของคณะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ประกวดสื่อนวัตกรรมคลิปสื่อการสอน  

 
พฤศจิกายน 

2564 

 
3,310 

นายศักดิ์นรินทร์  
สุกันทา  
และนางทัตพิชา  
ทองนอก 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

พฤศจิกายน 
2564 

 
- 

นายศักดิ์นรินทร์  
สุกันทา  
และนางทัตพิชา  
ทองนอก 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 
ธันวาคม 2564 

 
- 

นายศักดิ์นรินทร์  
สุกันทา  
และนางทัตพิชา  
ทองนอก 
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5.  งบประมาณ  (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ        …………3,310....……… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ        …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี      …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่ากระดาษในการจัดทำเกียรตบิัตร 350 1 1 350 - - 
2. แฟ้มสันกว้าง A4 แพ็คละ 390(6แฟ้ม) 390 4 4 1,560 - - 
3. ไมล์อัดวดิีโอ(เสยีบโนต๊บุ๊ค) 1,000 1 1 1,000 - - 
4. กล่องพลาสติกสำหรับบรรจุอุปกรณ์ขนาด 
31 x 41.5 ซม. สูง 21 ซม. 

200 2 2 400 - - 

รวม 3,310 - 
รวมท้ังสิ้น 3,310 

 

6. วิธีการประเมิน (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สามารถจัดทำสื่อคลิปวิดโีอการสอนได ้
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเรยีนจากสื่อคลิปวดิีโอมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

การประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูไดร้ับการพัฒนา ส่งเสรมิ และมีทักษะการจดัทำสื่อคลิปวิดโีอ  
2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีมีสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้เรียนไดร้ับความรู้อย่างเตม็ที่จากสื่อที่ครูใช้ประกอบการเรยีนการสอน 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้สื่อท่ีครูสร้างขึ้น 
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โครงการ     พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและ 
  พลศึกษาในยคุดิจิทัล 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นครูมืออาชีพมี

สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นบุคคลมืออาชีพ  
ผู้รับผิดชอบ    นายศุภฤกษ์ พลังฤทธิ์ และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ  ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.4   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

   

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
การพัฒนาทักษะความรู้และวิทยาการสมัยใหม่สำหรับครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้จากรปูแปบเดิมปรบัเปลี่ยนมาใช้

เทคโนโยลีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ จัดการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ข้อ 3.4 
ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579   เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนให้กับนักเรียนในสภาพแวดล้อมท่ีเสมอืน
จริง ประกอบกับการใช้กระบวนการส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดความร่วมมือในการเรียนรู้แบบ Collaborative Learning โดยนักเรียน
สามารถมี ปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนหรือกลุ่มนักเรียนด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดหรือทำงานร่วมกันได้ผ่าน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแสวงหาและการนำเสนอ ความรู ้ในรูปแบบของดิจิทัลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิ ดการจดจำ 
และแรงจูงใจในการ เรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้นด้วยการนวัตกรรมทางการศึกษา 

การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาจะต้องสามารถบูรณาการ จัดการ
เรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ตามกระบวนการในการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยครูผู้สอนจำเป็นที่จะต้องหา
เทคนิควิธีเพื่อจะให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ให้มาก
ยิ่งข้ึน  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาจึงได้จัดกิจกรรม พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาไทยในยุคดิจิทัล   ให้กับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคลากร  
ครูมืออาชีพ สามารถนำเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลลัพธ์ต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยตามวัตถุประสงค์ 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
     1. เพื่อพัฒนาทักษะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาด้านการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
         ในยุคดิจิทัล 
     2. เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีนวัตกรรมการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา โรงเรยีนสรรพวิทยาคม  จำนวน  6  คน  ได้รับการพัฒนา 
     ทักษะการจัดการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

  2.  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ทั้งหมด ไดร้ับความรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในรูปแบบใหม่ ๆ จากการ 
                            สอนของครู 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศกึษา เกิดประสบการณ์ และทักษะความรู้จากการอบรมในการพัฒนาตนเอง 
   ด้านการจัดการเรียนการสอนยุคดิจิทัล  
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาสามารถนำไปพัฒนางาน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
   อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

4. วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1.  จัดทำโครงการ 
2.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.  ประชุมบุคลากร 
4.  จัดทำแผนการดำเนินงาน 

ต.ค. 64 
 

- นายศุภฤกษ์ พลังฤทธ์ิ  
และครผููส้อนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ติดต่อวิทยากรให้ความรู ้
2. ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศกึษา  
อบรมพัฒนาตามโครงการ 
4. จัดทำนวัตกรรมการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1,770 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ตรวจสอบผลการปฏบิัติงาน  ก.ย. 65 - 

4.ประเมินผล 
(Action) 

ประเมินและรายงานการปฏิบัติงาน (Action) ก.ย. 65 - 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………1,770…........ บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 
ดังรายละเอยีดดังนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2564       ภาคเรยีนที ่1/2565                
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 300 ช่ัวโมง 4 1,200 - - 
2 ค่าอาหารกลางวัน  45 คน 6 270 - - 
3 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท 50 คน 6 300 - - 

รวม 1,770 - 
รวมทั้งสิ้น 1,770 
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โครงการ  พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กิจกรรม  เวทีนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน และสื่อการเรียนรู้ของคณะครู 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นครูมืออาชีพ  

มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร  ครู และบุคลากรให้เป็นบุคคลมืออาชีพ  
ผู้รับผิดชอบ    นางสายชล  สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.2564 – ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ข้อที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในนโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ในกลยุทธ์ที่ 1 ให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย ครูจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญในแต่ละวิชาหรือแต่ละหน่วยของการเรียนรู้ ครูมีบทบาทสำคัญทั้งในขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นประเมินและขั้นในผล
การประเมิน โดยขั้นเตรียมการผู้สอนต้องศึกษาค้นคว้าแหล่งความรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนกิจกรรมการ
เรียนรู้เน้นกระบวนการคิด การเผชิญปัญหา สอดคล้องกับธรรมชาติ สัมพันธ์กับสังคมและตรงตามความสนใจของผู้เรียน ทางโรงเรียน
เห็นความสำคัญสิ่งเหล่านี้จึงเน้นให้ครูผู้สอนผลิตสื่อการสอน และส่งเสริมให้เกิดสื่อการสอนที่ดี  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้ศึกษาหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง การผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพ จะทำให้การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ ดีไปด้วย และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
  จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะครูผู้สอนขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ใช้สื่อเก่าที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอกับ
จำนวนเด็ก  ไม่เร้าความสนใจของผู้เรียนและไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกตามความสนใจไม่ได้ฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง นักเรียนจงึไม่
สามารถค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของครูเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการกระตุ้นและสง่เสริมให้ครูไดพ้ัฒนา
ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้  ในการผลิตสื่อนั้นครูสามารถผลิตทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบจำลอง 
เกมต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งจะทำให้ครูเกิดความมั่นใจ และมีแรงจูงใจในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนที่เน้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและค้นพบความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้ที่
หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 1. ครูทกุคนในท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีงานวิจัยในช้ันเรียน และสื่อการสอน อย่างน้อย 2 ช้ิน 
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-  ด้านคุณภาพ  
 1. ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาการการเรยีนรู้ของผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจในการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลกัการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 

- ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการให้ท้ัง 8 กลุ่มสาระฯ 
ส่งผลงานวิจยัในช้ันเรียน และสื่อการเรยีนการสอน 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์
3. จัดทำเกียรติบัตรให้กับครูที่ได้รบัรางวัลส่งผลงานวิจัย 
ในช้ันเรียน 
4. สำเนาเกียรติบตัรของครูใส่ในแฟ้มเพื่อรองรับการประเมิน 

พ.ย. 2564-  
ก.ค.2565 

3,000 ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. นิเทศการใช้สื่อการสอน 
2. ประเมินผลการจัดทำโครงการ 

ส.ค. 2565 
ก.ย. 2565 

- ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานผลการจัดทำโครงการกบัฝ่ายบรหิาร ก.ย. 2565 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 
 

 

5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ........3,000………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   …………………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 แฟ้มโชว์ 1.5” 3 ห่วง 149 เล่ม - - 2 298 
2 ไส้แฟ้มซองอเนกประสงค์ A4  26 แพค - - 4 104 
3 กระดาษทำเกยีรตบิัตรขอบทอง 295 แพค - - 2 590 
4 กรอบเกียรติบัตร A4 199 อัน - - 10 1,990 

รวม - 2,982 
รวมทั้งสิ้น 2,982 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ครูไดม้ีผลงานวิจัย และสื่อการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี 

1. การประเมินโครงการ 1. เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 
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โครงการ  พัฒนาครูการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
กิจกรรม  อบรมผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ 

มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่  1 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ   
ผู้รับผิดชอบ    นายเอกชัย  พันธุลี และ นายธานินทร์  ศรีมหาดไทย 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
     ข้อที ่3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

จากแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้กล่าวถึง 6 ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษา ข้อ 8 ที่ได้กล่าวว่า ให้มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ “นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) เพราะนวัตกรรมนั้นมีความสำคญั
ต่อการศึกษาหลายประการ ทั้งนี้เนื่องจากในโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ การศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบ
การศึกษาที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ งเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางด้านการศึกษาบางอย่างที่เกิดขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจำเป็นต้ องมี
การศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่จะนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับ
จำนวนผู้เรียนทีม่ากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ ๆ ขึ้นมา เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ให้
เพิ่มมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่สั้นลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาก็มีส่วนช่วยให้การใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อให้ครูผู้สอนได้สรา้ง
หรือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) ของครูผู ้สอนขึ้นใช้ในการเรียนการสอน และเพื่อมุ ่งหวังให้
ครูผู้สอนได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน  
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนในกลุม่สาระฯ สังคมศึกษาได้รับการพัฒนาเรื่องนวัตกรรมทางการศึกษา   
 2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุม่สาระฯ สังคมศึกษาได้นวัตกรรมที่ใช้ในการเรยีนการสอน 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ  
         1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 21 คน มีนวัตกรรมทางการศึกษาครบทุกน  
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 3.2  ด้านคุณภาพ  
        - ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษามีนวัตกรรมที่ใช้ในการเรยีนการสอนที่มีคณุภาพ  
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
    (Plan) 
 

1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัตโิครงการจากผูบ้ริหาร  
    โรงเรียน 
2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการ 
3) ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พ.ย. 2564 - นายเอกชัย  พันธุลี 
นายธานินทร์  
ศรีมหาดไทย 

2. ดำเนินการ 
   (Do) 

1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในกลุ่มสาระฯ 
2) อบรมครูในกลุ่มสาระฯ เพื่อเรียนรู้นวัตกรรม 
    เป็นระยะเวลา 1 วัน  
3) ครูแต่ละคนส่งตัวอย่างนวัตกรรมตามแบบรายงานของ 
   ของทางวิชาการ 
4) ครูผู้สอนนำนวัตกรรมทีไ่ดส้ร้าง/พัฒนาขึ้นนำไปใช้  
    เพื่อหาประสิทธิภาพ 

พ.ย. 2564 – 
 ก.พ. 2565 

6,215 นายเอกชัย  พันธุลี 
นายธานินทร์  
ศรีมหาดไทย 

3. ตรวจสอบ    
    (Check) 

1) ประเมินความพึงพอใจของผู้มีสว่นเกี่ยวข้องกิจกรรม 
2) ครูผู้สอนประเมินการใช้นวัตกรรมที่ได้สรา้ง/พัฒนาขึ้น 

มี.ค. 2565 - นายเอกชัย  พันธุลี 
นายธานินทร์  
ศรีมหาดไทย 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
  (Action) 

1) สรุปผลการดำเนินการตามกิจกรรมและรายงาน 
    ผู้บริหารโรงเรียน 
 

มี.ค. 2565 - นายเอกชัย  พันธุลี 
นายธานินทร์  
ศรีมหาดไทย 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 6,215 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   - บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   - บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที ่1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารกลางวัน (1 วัน) 45 มื้อ 25 1,125 - - 
2 ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ/วัน) 1 วัน 50 มื้อ 25 1,250 - - 
3 กระดาษปกมุกหอม 180g (สีขาว) 120 ห่อ 2 240 - - 
4 ค่าวิทยากร (200X6 ชม.) 600 ชม. 6 3,600 - - 

รวม 6,215 - 
รวมทั้งสิ้น 6,215 
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โครงการ  พัฒนาครูการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
กิจกรรม  อบรมผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ 

มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่  1 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ   
ผู้รับผิดชอบ    นางรักษ์สุมล  โกศล,นายธิติกร ปิยนุสรณ์ และ นายอภิชิต คล้ามทุ่ง  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
     ข้อที ่3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

จากแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้กล่าวถึง 6 ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษา ข้อ 8 ที่ได้กล่าวว่า ให้มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในเรื ่องของ “นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) เพราะนวัตกรรมนั้นมี
ความสำคัญต่อการศึกษาหลายประการ ทั้งนี้เนื่องจากในโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ การศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจาก
ระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางด้านการศึกษาบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจำเป็นต้องมี
การศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่จะนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับ
จำนวนผู้เรียนที่มากข้ึน การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ ๆ ขึ้นมา เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ให้
เพิ่มมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่สั้นลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาก็มีส่วนช่วยให้การใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อให้ครูผู้สอนได้สร้างหรือพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา (Educational Innovation) ของครูผู้สอนขึ้นใช้ในการเรียนการสอน และเพื่อมุ่งหวังให้ครูผู้สอนได้เปลี่ยนแปลงสิ่ง
ที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน  
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนในกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะได้รับการพัฒนาเรื่องนวัตกรรมทางการศึกษา   
 2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุม่สาระการเรยีนรู้ศลิปะได้นวัตกรรมที่ใช้ในการเรยีนการสอน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ  
         1) ครูผู้สอนมีนวัตกรรมทางการศึกษาครบทุกน    
 

http://edtech.edu.ku.ac.th/edtech/wbi/index.php?module=word&chapter=4#43


511 

 3.2  ด้านคุณภาพ  
        - ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะมีนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนที่มีคณุภาพ  
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
    (Plan) 
 

1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัตโิครงการจากผูบ้ริหาร  
    โรงเรียน 
2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการ 
3) ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พ.ย. 2564 - นางรักษ์สุมล โกศล 
นายธิติกร ปิยนสุรณ ์
นายอภิชิต คล้ามทุ่ง 

2. ดำเนินการ 
   (Do) 

1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในกลุ่มสาระฯ 
2) อบรมครูในกลุ่มสาระฯ เพื่อเรียนรู้นวัตกรรม 
    เป็นระยะเวลา 1 วัน  
3) ครูแต่ละคนส่งตัวอย่างนวัตกรรมตามแบบรายงานของ 
   ของทางวิชาการ 
4) ครูผู้สอนนำนวัตกรรมทีไ่ดส้ร้าง/พัฒนาขึ้นนำไปใช้  
    เพื่อหาประสิทธิภาพ 

พ.ย. 2564 – 
 ก.พ. 2565 

4,900 
 

นางรักษ์สุมล โกศล 
นายธิติกร ปิยนสุรณ ์
นายอภิชิต คล้ามทุ่ง 

3. ตรวจสอบ    
    (Check) 

1) ประเมินความพึงพอใจของผู้มีสว่นเกี่ยวข้องกิจกรรม 
2) ครูผู้สอนประเมินการใช้นวัตกรรมที่ได้สรา้ง/พัฒนาขึ้น 

มี.ค. 2565 - นางรักษ์สุมล โกศล 
นายธิติกร ปิยนสุรณ ์
นายอภิชิต คล้ามทุ่ง 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
  (Action) 

1) สรุปผลการดำเนินการตามกิจกรรมและรายงาน 
    ผู้บริหารโรงเรียน 
 

มี.ค. 2565 - นางรักษ์สุมล โกศล 
นายธิติกร ปิยนสุรณ ์
นายอภิชิต คล้ามทุ่ง 

 
5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 4,900    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   - บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   - บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที ่1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารกลางวัน (1 วัน) 45 มื้อ 10 450 - - 
2 ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ/วัน) 1 วัน 50 มื้อ 10 500 - - 
3 กระดาษปกขาว 180g (สีขาว) 125 ห่อ 2 250 - - 
4 ค่าวิทยากร (200X6 ชม.) 600 ชม. 6 3,600 - - 
5 แฟ้มอ่อนใส่เอกสาร 50 ห่อ 2 100 - - 

รวม 4,900 - 
รวมทั้งสิ้น 4,900 
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โครงการ  พัฒนาครูการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
กิจกรรม  อบรมผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ 

มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่  1 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ   
ผู้รับผิดชอบ    นายปริญ  วันธนานันต์  และ นางสาวสุนิสา  ปิ่นทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
     ข้อที ่3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

จากแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้กล่าวถึง 6 ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษา ข้อ 8 ที่ได้กล่าวว่า ให้มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ “นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) เพราะนวัตกรรมนั้นมีความสำคญั
ต่อการศึกษาหลายประการ ทั้งนี้เนื ่องจากในโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ การศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบ
การศึกษาที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อแก้ไขปั ญหา
ทางด้านการศึกษาบางอย่างที่เกิดขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจำเป็นต้องมี
การศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่จะนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับ
จำนวนผู้เรียนที่มากข้ึน การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ ๆ ขึ้นมา เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ให้
เพิ่มมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่สั้นลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาก็มีส่วนช่วยให้การใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อให้ครูผู้สอนได้สรา้ง
หรือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) ของครูผู้สอนขึ้นใช้ในการเรียนการสอน และเพื่อมุ ่งหวังให้
ครูผู้สอนได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน  
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนในกลุม่สาระฯ การงานอาชีพได้รับการพัฒนาเรื่องนวัตกรรมทางการศึกษา   
 2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุม่สาระฯ การงานอาชีพได้นวัตกรรมที่ใช้ในการเรยีนการสอน 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ  
         1) ครูผู้สอนมีนวัตกรรมทางการศึกษาครบทุกคน    
 

http://edtech.edu.ku.ac.th/edtech/wbi/index.php?module=word&chapter=4#43
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 3.2  ด้านคุณภาพ  
        - ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษามีนวัตกรรมที่ใช้ในการเรยีนการสอนที่มีคณุภาพ  
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
    (Plan) 
 

1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัตโิครงการจากผูบ้ริหาร  
    โรงเรียน 
2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการ 
3) ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พ.ย. 2564 - นายปริญ วันธนานันต์          
นางสาวสุนสิา  ปิ่นทอง 
 

2. ดำเนินการ 
   (Do) 

1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในกลุ่มสาระฯ 
2) อบรมครูในกลุ่มสาระฯ เพื่อเรียนรู้นวัตกรรมเป็น
ระยะเวลา 1 วัน  
3) ครูแต่ละคนส่งตัวอย่างนวัตกรรมตามแบบรายงาน
ของของทางวิชาการ 
4) ครูผู้สอนนำนวัตกรรมทีไ่ดส้ร้าง/พัฒนาขึ้นนำไปใช้
เพื่อหาประสิทธิภาพ 

พ.ย. 2564 – 
ก.พ. 2565 

4,670 นายปริญ วันธนานันต์          
นางสาวสุนสิา  ปิ่นทอง 
 

3. ตรวจสอบ    
    (Check) 

1) ประเมินความพึงพอใจของผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง
กิจกรรม 
2) ครูผู้สอนประเมินการใช้นวัตกรรมที่ได้สรา้ง/
พัฒนาขึ้น 

ม.ีค. 2565 - นายปริญ วันธนานันต์          
นางสาวสุนสิา  ปิ่นทอง 
 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
  (Action) 

1) สรุปผลการดำเนินการตามกิจกรรมและรายงาน
ผู้บริหารโรงเรียน 

ม.ีค. 2565 - นายปริญ วันธนานันต์          
นางสาวสุนสิา  ปิ่นทอง 
 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ............4,670............ บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ...............-.................. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ...............-.................. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที ่1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารกลางวัน (1 วัน) 45 มื้อ 10 450 - - 
2 ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ/วัน) 1 วัน 50 มื้อ 10 500 - - 
3 กระดาษปกมุกหอม 180g (สีขาว) 120 ห่อ 1 120 - - 
4 ค่าวิทยากร (600X6 ชม.) 600 ชม. 6 3,600 - - 

รวม 4,670 - 
รวมทั้งสิ้น 4,670 
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โครงการ  พัฒนาครูและบุคลากรตามกลยุทธ์สถานศึกษา 
กิจกรรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลยุทธ์สถานศึกษาปี 2565-2570 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะ 

เหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ  
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย  หาญพรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2564  -  กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ข้อที ่2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
       ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
                 ข้อที่ 2.4   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ของโรงเรยีน  เพราะบุคลากรในโรงเรียนจะเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่คณุภาพไดต้ามวัตถุประสงค์  และควรไดร้ับการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย  อาทิเช่น  การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  การประชุม  อบรมสมัมนา  การศึกษาดูงานกับโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในเรื่องต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากการระบุไว้
อย่างชัดเจนในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด้านการบริหารจัดการไว้ถึง  8  มาตรฐาน  โครงการพฒันาบุคลากรโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม  เป็นโครงการหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรยีนสูม่าตรฐานสากล ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   กอปรกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  และฉบับปรับปรุง 2545  ได้ระบุไว้ว่าหน่วยงานต้องมีการพัฒนา  โดยเฉพาะครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมและมีความเขม้แข็งในการจัดการศึกษาใหม้ีคณุภาพไดม้าตรฐานการศึกษา
และตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  ที่ได้กำหนดให้มีการปฏิรูประบบบริหาร ให้จัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  กำหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูที่ต้องผ่านกระบวนการประเมิน    ดังนั้น   ผู้บริหารและครูผูส้อน จะต้องมี
ความรู้  ความเข้าใจ  พร้อมทั้งมเีทคนิค  แนวทางในการพัฒนางาน  พัฒนาการเรียนการสอน  และพฒันาตนเอง  ตลอดจนมีทิศ
ทางการบริหาร ไปในแนวเดียวกัน  การสร้างทีมงาน  การมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะทำให้การพฒันาการศึกษามี
ประสิทธิภาพ  เข้าสู่มาตรฐานและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จึงกำหนดให้มีการประชุม อบรม 
สัมมนา  เพื่อสรุปผลการปฏิบตัิงาน  ปัญหาและอุปสรรค   ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ดี
ยิ่งข้ึน และเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการเรยีนการสอน โดยการศึกษาดูงานในสถานศึกษาต้นแบบ  แล้วนำมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษาของโรงเรยีนต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพครแูละบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
       2. เกิดวิสัยทัศน์ในการทำงาน นำมาพัฒนาระบบ ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน ให้เกิดผลดีต่อ องค์กร 
       3  สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับครูและบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 



517 

3. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 
          ครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน  200   คน   

 ด้านคุณภาพ 
        ครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รบัจากการประชุมเชิงปฏิบัตติามกลยุทธ์
สถานศึกษามาพัฒนางานในหน้าท่ี เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.  จัดทำโครงการ 
2.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.  ประชุมบุคลากร 
4.  จัดทำแผนการดำเนินงาน 

ก.ย. 64 - นางสาวทิพยรัตน์   
ส่งประเสริฐ 
นายวินัย  หาญพรม 
นายวิวัฒน์ แสนคำนาค 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
2. ดำเนินการตามโครงการจดัทำแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของโรงเรยีนสรรพวิทยาคม   
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลยุทธ์สถานศึกษา 
ปี 2565-2570 จำนวน 1 วัน 
- เป็นกิจกรรม Works shop มีการแบ่งกลุ่มเพื่อจดัทำ SWOT  
- โดยมีผูบ้ริหาร, คณะครูและบุคลากร, คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, เครือข่ายผู้ปกครองและตัวแทน
นักเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ส.ค. - ก.ย. 
65 

39,314 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการดำเนินตามโครงการ 

ก.ย. 65 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

-สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.ย. – ต.ค. 
2565 

- 

 
 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน งบพัฒนาบุคลากร) ……… 39,314..……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    ……………-……………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารกลางวัน 60 คน - - 200 12,000 
2 ค่าอาหารรอง 2 มื้อ 60 คน - - 200 24,000 

3 
ปากกา Deli Xtream ขนาด 0.7มม.หมึกน้ำ
เงิน รุ่น Q033 36 

240 กล่อง - - 5 1,200 
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โครงการ     พัฒนาครูและบุคลากรภาษาต่างประเทศสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาอังกฤษ 
                              ในยุคดิจิทัล 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นครูมืออาชีพมี

สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นบุคคลมืออาชีพ  
ผู้รับผิดชอบ    นายอำพล  ยาโนยะ นายณัฐพล  วิเศษ และ นายพันตรี  สีขาว 
ระยะเวลาดำเนินการ  ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             2.4   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

การพัฒนาทักษะความรู้และวิทยาการสมยัใหม่สำหรับครูผูส้อนให้สามารถจัดการเรียนรูจ้ากรูปแปบเดิมปรับเปลี่ยนมาใช้
เทคโนโยลีและนวัตกรรมที่มีคณุภาพ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ไมจ่ำกัดเวลาและสถานท่ี จัดการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีคณุภาพเพิ่มขึ้น ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ข้อ 3.4 
ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 – 2579   เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรยีนให้กับนักเรยีนในสภาพแวดล้อมท่ีเสมือน
จริง ประกอบกับการใช้กระบวนการส่งเสริมให้ นักเรียนเกดิความร่วมมือในการเรียนรู้แบบ Collaborative Learning โดย
นักเรียนสามารถมี ปฏสิัมพันธ์กับครูผูส้อนหรือกลุม่นักเรียนด้วยกันเพื่อแลกเปลีย่นความคดิหรือทำงานร่วมกันได้ผ่านการสร้าง
เนื้อหาการฟัง พูด อ่าน และ เขียน รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมลู การแสวงหาและการนำเสนอ ความรู้ในรูปแบบของดิจิทัลผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการจดจำและแรงจูงใจในการ เรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้นด้วยการนวัตกรรมทางการศึกษา 

การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จะต้องสามารถบรูณาการ จัดการเรียนการ
สอน โดยมุ่งเน้นการเสรมิสร้างความรู้ ความสามารถของผู้เรยีน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551 ตามกระบวนการในการจัดการเรียนรู้วิชาอังกฤษให้ผู้เรยีนให้เกิดทักษะที่จำเป็นในดา้นของการสื่อสาร การฟัง 
พูด อ่าน เขียน ให้มีประสิทธิภาพ โดยครูผูส้อนจำเป็นที่จะต้องหาเทคนิควิธีเพื่อจะให้นักเรยีนไดเ้กิดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชามากยิ่งข้ึน  

จากหลักการและเหตผุลดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรูต้่างประเทศ 1 จึงได้จัดกิจกรรม พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  ให้กับครผูู้สอนในกลุม่สาระการเรยีนรู้ ภาษาต่างประเทศ 1 ให้ได้รับการ
พัฒนาทักษะทีจ่ำเป็น ให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา ให้เป็นบุคลากรครูมืออาชีพ สามารถนำเสนอรูปแบบและ
วิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลลัพธ์ตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ 

 
2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

1. เพื่อพัฒนาทักษะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 ด้านการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ยุคดิจิทัล 
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2. เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 1 มีนวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้วิชาภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับบรบิทของ
ผู้เรยีน 

 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จำนวน  21  คน  ได้รับการพฒันาทักษะ
การจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ 

  2.  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ทั้งหมด ไดร้ับความรู้วิชาภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ ๆ จากการสอนของครู 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 1 เกิดประสบการณ์ และทักษะความรู้จากการอบรมในการพัฒนา
ตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนยุคดิจิทัล  
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 1 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางาน และการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ 

 

4. วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1.  จัดทำโครงการ 
2.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.  ประชุมบุคลากร 
4.  จัดทำแผนการดำเนินงาน 

ต.ค. 64 
 

- นายอำพล ยาโนยะ 
นายณัฐพล  วิเศษ 
นายพันตรี  สีขาว และ
คณะครูกลุม่สาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 1 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

1. ติดต่อวิทยากรให้ความรู ้
2. ครูกลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศที่1 จำนวน 21 คน 
เข้าร่วมอบรม 2 วัน ตามโครงการ 
3. วันท่ี 1 อบรมการจัดทำนวัตกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษที่ห้องศูนย์ HCEC โรงเรียนสรรพวิทยาคม
จากวิทยากร  
4. วันท่ี 2 ครูทุกคนจัดทำนวัตกรรมการสอนส่งคนละ 1 
ช้ิน 

พ.ย-ธ.ค.64 6,540 
 

นายอำพล ยาโนยะ 
นายณัฐพล  วิเศษ 
นายพันตรี  สีขาว และ
คณะครูกลุม่สาระ
ภาษาต่างประเทศ 1 

 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ตรวจสอบผลการปฏบิัติงาน  ก.ย. 65 - นายอำพล ยาโนยะ 
 

4.ประเมินผล 
(Action) 

ประเมินและรายงานการปฏิบัติงาน (Action) ก.ย. 65 - นายอำพล ยาโนยะ 
นายณัฐพล  วิเศษ 
นายพันตรี  สีขาว และ
คณะครูกลุม่สาระ
ภาษาต่างประเทศ 1 
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5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………6,540…........ บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 
 ดังรายละเอียดดังนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2564       ภาคเรยีนที ่1/2565                
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารว่าง 2 วัน (25x21x2) 25 คน 21 1,050 - - 
2 ค่าอาหารหลัก 2 วัน (45x21x2) 45 คน 21 1,890 - - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 600 ช่ัวโมง 6 3,600 - - 

รวม 6,540 - 
รวมทั้งสิ้น 6,540 

 

6.  วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 

1.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1ไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องร้อยละ 100 

สำรวจ แบบสำรวจ 

2.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 มีนวัตกรรมการ
สอนที่ทันสมัย ร้อยละ 100 

การสังเกต แบบสังเกต 

3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 1 มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการพัฒนาตนเอง ระดับดมีาก ร้อยละ 90  

การสังเกต ,  สำรวจ ,  
สอบถาม 

แบบสำรวจ  แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 1 ไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของตนเอง  
2.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 1 มีแนวทางและเทคนคิ ในการพัฒนางาน และพัฒนาการเรยีน การสอน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไดม้าตรฐานเข้าสู่ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 
3.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 1 ท่ีไดร้ับการพัฒนาตนเองเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานมากข้ึน 
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โครงการ     พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนในยุค 4.0 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นครูมืออาชีพมี

สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นบุคคลมืออาชีพ  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ นายฎิชมากรณ์ ยศวงศ์เรือน นายวินิจ บุญกระจ่าง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             2.4   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

การพัฒนาทักษะความรู้และวิทยาการสมัยใหม่สำหรับครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้จากรปูแปบเดิมปรับเปลี่ยนมาใช้
เทคโนโยลีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ จัดการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ข้อ 3.4 
ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579   เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนให้กับนักเรียนในสภาพแวดล้อมที่เสมอืน
จริง ประกอบกับการใช้กระบวนการส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดความร่วมมอืในการเรียนรู้แบบ Collaborative Learning โดยนักเรียน
สามารถมี ปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนหรือกลุ่มนักเรียนด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดหรือทำงานร่วมกันได้ผ่านการสร้างเนื้อหาการ
ฟัง พูด อ่าน และ เขียน รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูล การแสวงหาและการนำเสนอ ความรู้ในรูปแบบของดิจิทัลผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการจดจำและแรงจูงใจในการ เรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้นด้วยการนวัตกรรมทางการศึกษา 

การพัฒนาผู้เรียนสู่ครูผู้สอนยุค 4.0 ครูผู้สอนภาษาที่สาม ภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น  จะต้องสามารถ
บูรณาการ จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ตามกระบวนการในการจัดการเรียนรู้วิชาให้ผู้เรียนให้เกิดทักษะที่จำเป็นในด้าน
ของการสื่อสาร การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีประสิทธิภาพ โดยครูผู้สอนจำเป็นที่จะต้องหาเทคนิควิธีเพื่อจะให้นักเรียนได้เกิดความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากยิ่งข้ึน 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 2 จึงได้จัดกิจกรรม พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ในยุค 4.0 ให้กับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ2 ให้ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคลากรครูมือ
อาชีพ สามารถนำเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น  อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ง
ผลลัพธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อพัฒนาทักษะครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 2 ด้านการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 
2. เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 2 มีนวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้วิชาภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษาเกาหลี 

ภาษาญี่ปุ่น  ที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 2โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จำนวน  8  คน  ได้รับการพฒันาทักษะ 
การจัดการเรยีนรู้ภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น     

2.  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ทั้งหมด ไดร้ับความรู้วิชาภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น   
ในรูปแบบใหม่ ๆ จากการสอนของครู 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 2 เกิดประสบการณ์ และทักษะความรู้จากการอบรมในการพัฒนา 

ตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนยุค 4.0 
   2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 2 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางาน และการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น 
 

4. วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1.  จัดทำโครงการ 
2.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.  ประชุมบุคลากร 
4.  จัดทำแผนการดำเนินงาน 

ต.ค. 64 
 

- นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ  
นายฎิชมากรณ์ ยศวงศ์เรือน  
นายวินิจ บุญกระจ่าง 
และคณะครูกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 2 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

1. ติดต่อวิทยากรให้ความรู ้
2. ครูกลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ 2 เข้ารับ
การอบรมพัฒนาตามโครงการ จำนวน 1 วัน 
3. จัดทำนวัตกรรมการสอนภาษาจีน ภาษา
พม่า ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น   

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

4,360 นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ  
นายฎิชมากรณ์ ยศวงศ์เรือน  
นายวินิจ บุญกระจ่าง 
และคณะครูกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 2 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ตรวจสอบผลการปฏบิัติงาน  ก.ย. 65 - นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ  

4.ประเมินผล 
(Action) 

ประเมินและรายงานการปฏิบัติงาน 
(Action) 

ก.ย. 65 - นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ 
นายฎิชมากรณ์ ยศวงศ์เรือน 
นายวินิจ บุญกระจ่าง  
คณะครูกลุม่สาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 2 

 
5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………4,360..…........ บาท 
 เงนินอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 
 ดังรายละเอียดดังนี ้
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โครงการ  พัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล 
กิจกรรม  แอพลิเคชันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ 

มีสมรรถนะเหมาะสม กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษาให้ เป็นบุคคลมืออาชีพ  
ผู้รับผิดชอบ  นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ  , นายโกฎ์ธิวิชญ์  สุเมธนัศวีกุล  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – เมษายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ข้อที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
จากแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้กล่าวถึง 6 ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลที่เกีย่วกับการศึกษา ข้อ 8 ที่ได้กล่าวว่า ให้มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ “นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) เพราะนวัตกรรมนั้นมีความสำคญั
ต่อการศึกษาหลายประการ ทัง้นี้เนื่องจากในโลกยุคโลกาภิวตัน ์ (Globalization) มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ การศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเปลีย่นแปลงจากระบบ
การศึกษาท่ีมีอยู่เดิม เพื่อให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลีย่นแปลงไป อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางด้านการศึกษาบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดยีวกัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศกึษาจึงจำเป็นต้องมีการศึกษา
เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่จะนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับจำนวนผู้เรียนท่ี
มากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ ๆ ขึ้นมา เพื่อตอบสนองการเรียนรูข้องมนุษย์ให้เพิ่มมากข้ึนด้วย
ระยะเวลาทีส่ั้นลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการบรหิารจัดการดา้นการศึกษากม็ีส่วนช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรยีนรู้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้วยเหตผุลดังกล่าวทางกลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ไดจ้ัดกจิกรรมนีเ้พื่อให้ครูผูส้อนได้สร้างหรือพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา (Educational Innovation) ของครผูู้สอนขึ้นใช้ในการเรียนการสอน และเพื่อมุ่งหวังให้ครูผูส้อนไดเ้ปลีย่นแปลงสิ่งท่ี
มีอยู่เดิมใหร้ะบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรยีนรูไ้ด้อย่างรวดเร็วเกดิแรงจูงใจในการเรียน
และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรยีน  

ดังนั้น ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพครู และนวัตกรรม
นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อได้ดำเนินงานตามโครงการนี้แล้ว โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะได้พัฒนาบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ให้มี
ศักยภาพด้านสื่อเทคโนโลยีได้สูงขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ได้มีความรู้ในการสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะการออกแบบสื่อ และนวัตกรรมการเรยีนรู้ของครูกลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แอพลิเคชัน 

http://edtech.edu.ku.ac.th/edtech/wbi/index.php?module=word&chapter=4#43
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2.3 เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรยีน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ   

คณะครูกลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 20 คน วิทยากร 2 คน มีจำนวนผู้เข้าอบรมมากกว่าร้อยละ 80 
-  ด้านคุณภาพ  

1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตรไ์ดม้ีความรู้ในการสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

2) ครูมีการพัฒนาการในทักษะการออกแบบสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
โดยใช้แอพลิเคชันเพิ่มขึ้น 

3) ความพึงพอใจของคณะครูที่มีตอ่การอบรมและพัฒนาการใช้แอพลิเคชัน CANVA และ KineMaster อยู่ใน
ระดับที่ด ี

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ: ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมครูกลุ่มสาระ ฯ  
2. ครูสำรวจข้อมูล  
3. เขียนโครงการ  
4. เสนอโครงการ 

ก.ย. - ต.ค.2564 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ขออนุมัติโครงการ  
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการตามโครงการ 
- จัดทำตารางอบรม 
- ทำหนังสือเชิญวิทยากร 
- นัดหมายครูและวิทยากรที่เข้าอบรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- จัดกิจกรรมการอบบรม ภายในโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมเป็นระยะเวลา 1 วัน 
เวลา 9:00 – 12:00 อบรม CANVA 
เวลา 13:00 – 16:00 อบรม Kinemaster 

ต.ค. 64 - เม.ย. 
65 

7,690 นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ 
นายโกฎ์ธิวิชญ์  สเุมธนัศวีกุล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- แจกแบบประเมินใหผู้้เข้าร่วมการอบรม ต.ค. 64 - เม.ย. 
65 

- นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ 
นายโกฎ์ธิวิชญ์  สเุมธนัศวีกุล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
-เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

เม.ย. 2565 
 
 

- 
 
- 

นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ 
นายโกฎ์ธิวิชญ์  สเุมธนัศวีกุล 
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5.  งบประมาณ (หลักการ: พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    ….………7,690...……..…     บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………………..……. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………...…………. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลัก 1 มื้อ 45 บาท 22 990 - - 
2 อาหารว่าง 2 มื้อ 25 บาท 22 1,100 - - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 600 ชุด 6 3,600 - - 
4 ค่าที่พักวิทยากร 500 บาท 2 1,000 - - 
5 ค่าเดินทางวิทยากร 1,000 บาท 1 1,000 - - 

รวม 7,690 - 
รวมทั้งสิ้น 7,690 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. คณะครมูากกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 
2. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ 100  
ได้มีความรู้ในการสรา้งสื่อและนวตักรรมการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น 
3. คณะครมูีการพัฒนาการในทักษะการออกแบบสื่อ 
นวัตกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 80 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้แอพลิเคชันเพิม่ขึ้น 
4. ความพึงพอใจของคณะครูที่มีตอ่การอบรมและพัฒนาการ
ใช้แอพลิเคชัน CANVA และ KineMaster อยู่ในเกณฑร์ะดับ
ปานกลางข้ึนไป 

1. บันทึกรายการ 
2. การประเมินโดยทดสอบก่อนและ
หลังอบรม 
3. การประเมินโครงการ 
4. ทำแบบประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบลงทะเบียนการอบรม 
2. แบบทดสอบก่อน - หลังอบรม 
3. บันทึกการใช้สื่อ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (4 มิติ : เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
7.1 ได้นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนักเรียน  
7.2 ครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ได้เรยีนรู้นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีหลากหลายมากขึ้น 
7.3   ครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ มีการรายงานการใช้นวัตกรรมและมีการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ

ได้อย่างเป็นระบบ 
7.4  ใช้เป็นฐานในการปรับปรุง / พัฒนานวัตกรรมของครผูู้สอนในปตี่อไป 
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โครงการ  พัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล 
กิจกรรม  พัฒนานวัตกรรมการสอน กิจกรรมแนะแนว 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมี

สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1   พัฒนาผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ    นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล และ ว่าที่ร้อยตรีปรเวศน์  มงคลวราจารย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     ข้อที่ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล ( เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม ) 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศใหผู้้เรยีนมีโอกาส ไดร้ับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสยัใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สทิธิและหน้าท่ี มีความรับผดิชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  โดยมีวสิัยทัศน์คือ สร้างคุณภาพทนุมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  

โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายรองรับกับนโยบายดังกล่าวโดยมีเปา้ประสงค์ที่สำคัญ
คือ นักเรียนเป็นคนดี มีความสามารถในการเรยีนรู้ เป็นเลิศวิชาการสู่มาตรฐานสากล มสีุขภาพกายสุขภาพจิตดี ภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย รูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนั้น
งานแนะแนวได้เล็งเห็นนความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมคณะครูในกลุ่มงานแนะแนวในการจัดทำนวัตกรรม คือ บทเรียน
สำเรจ็รูป  เพื่อช่วยส่งเสริมการเรยีนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรยีนแต่ละบุคคล และใหเ้กดิประสิทธิภาพสูงสดุ 
 

2.  วัตถุประสงค์ ( หลักการ : ความมีเหตุผล ) 
1. เพื่อพัฒนาครูในกลุ่มงานแนะแนว ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดทำ บทเรยีนสำเร็จรูป 
2. เพื่อส่งเสรมิการเรียนรูแ้ละพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม  สติปญัญา   

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
     1. คณะครูในกลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 6 คน 
 -  ด้านคุณภาพ 

คณะครูในกลุ่มงานแนะแนว โรงเรยีนสรรพวิทยาคม จำนวน 6 คน  สามารถจัดทำ บทเรยีนสำเร็จรูป เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
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4. วิธีการดำเนินการ ( หลักการ : ภูมิคุ้มกัน ) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

ตุลาคม 2564 - งานแนะแนว 
 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินการตามโครงการ  
 - จัดอบรมครูแนะแนวเรื่องการจดัทำ
บทเรียนสำเร็จรูป 
 - ครูแนะแนวจัดทำบทเรยีนสำเรจ็รูป 

ม.ค. – เม.ย 
2565 

4,170 งานแนะแนว 

3. ตรวจสอบ(Check)  1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินตามโครงการ 

สิงหาคม 2565 - งานแนะแนว 

4.ประเมินผลและรายงาน 
(Action)  

1. สรุปและรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

 
กันยายน 2565 

 
- 

งานแนะแนว 

 

 

5. งบประมาณ ( หลักการ : พอประมาณ ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ......... 4,170............... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15  ปี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจใน
กิจกรรม                                                                                                                         
2. ครูในกลุ่มงานร้อยละ 100 จัดทำบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน                                                                                     

ประเมินความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/ธรรมชาติ) 

1. นักเรียนได้รับส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม  สตปิัญญา  
 2. นักเรียนสามารถนำความรู้ทีไ่ดร้ับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ                                                                                         
 

 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที ่1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าวิทยากร 600 ช่ัวโมง 6 3,600 - - 
2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 45 คน 6   270 - - 
3 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 50 คน 6   300 - - 

รวม 4,170 - 
รวมทั้งสิ้น 4,170 
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โครงการ  นิเทศการเรียนการสอน 
กิจกรรม  ครูผู้นิเทศภายใน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะ

เหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมารตฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ  
ผู้รับผิดชอบ    นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2564– 1/2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา     

มาตรฐานที ่2  กระบวนการการบริหารและการจัดการ 
                ข้อที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
       ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐานที ่3  กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     ข้อที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

               ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ข้อที่ 3.5    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล   (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนอันส่งผลในการที่จะพัฒนา
บุคลากรทุกคน ใหส้ามารถทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาผูเ้รียนไดเ้ต็มตามศักยภาพ การนิเทศภายในมิใช่การตรวจสอบ จับผดิ แต่เป็น
การช่วยเหลทอส่งเสริมเติมส่วนท่ีขาดให้กันและกัน การนิเทศภายในโรงเรียนจึงควรจัดใหม้ีขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน
รายละเอียดร่วมกัน แตล่ะขั้นตอนบอกระยะเวลาในการนเิทศ ทางปฏิบัติผลที่คาดว่าจะได้รับ และขณะดำเนินการควรมีการบันทึก
ผล เพื่อปรับปรุงเป็นระยะ การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้ครผูู้สอนหรือผูม้ีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน  เปลีย่นแนวคิด และวิธีการในการจดักระบวนการ การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกดิการเรยีนรู้อย่างแท้จริง สามารถท่ี
จะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาเตม็ตามศกัยภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้นในเรื่องการพัฒนาคณุภาพ
คนเป็นสำคญั เพราะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 การนิเทศภายในโรงเรียน มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจดัการเรียนรู้ และพัฒนาคณุภาพการศึกษาให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นหนา้ที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษาจะต้องร่วมมอืร่วมใจกันดำเนินการพัฒนา
งานทุกด้านในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาให้ร้อยรัดกัน ทำให้เกดิผล
ในการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาการจดัการเรียนการสอนทีม่ีคุณภาพ ครไูด้รบัการพัฒนาอย่าง
สม่ำเสมอ ส่งผลให้การจัดการเรยีนรู้มีประสิทธิภาพทำให้นักเรียนไดร้ับประสบการณ์ที่หลากหลาย และสามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ที่สูงข้ึน 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อให้โรงเรียนมรีูปแบบและกระบวนการในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนเิทศภายในโรงเรียนด้านวิชการ อย่าง
เป็นระบบชัดเจน จนเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
 2. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการเรยีนการสอนของครูใหสู้งขึ้น 
 3. เพื่อยกระดับคณุภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านกระบวนการ ด้านคณุลักษณะที่พึงประสงค์ และ
สมรรถนะสำคัญตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ให้สูงขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ  
 นักเรียน จำนวน 2700 คน ผู้บริหารและคณะครูจำนวน 200 คน 
- ด้านเชิงคุณภาพ    

1. โรงเรียนมรีูปแบบและกระบวนการในการนิเทศ ตดิตามและประเมินผลนเิทศภายในโรงเรยีนด้านวชิาการ 
อย่างเป็นระบบ ชัดเจน จนเกิดการพัฒนาเปลีย่นแปลงไปในทางที่ด ี

2. โรงเรียนมปีระสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูใหสู้งขึ้น 
3. โรงเรียนยกระดับคุณภาพผูเ้รียนด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดา้นกระบวนการด้านคณุลักษณะที่พึงประสง

และสมรรถนะสำคัญใหสู้งขึ้น 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

ก.ย.–ต.ค.2564 
 

- บริหารวิชาการ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ 
  นิเทศการสอน 
- ช้ีแจงการดำเนินการ 
- ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันนิเทศการสอน 
- สรุปกิจกรรม 
- บอกข้อแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา 
 

ต.ค.2564– 
ก.ย.2565 

 
 
 
 

     2,000 บริหารวิชาการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

 
ก.ย.2565 

 
- 

บริหารวิชาการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

 
ต.ค. 2565 

 

 
- 

บริหารวิชาการ 
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5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………2,000…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
ดังรายการดังต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่ากระดาษเกียรติบัตร 5 แผ่น 400 2,000 - - 
รวม 2,000 - 

รวมทั้งสิ้น 2,000 
 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ครูร้อยละ 90 มีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนสูงขึ้น  
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน 
การสอนของคร ู

สังเกต สอบถาม ประเมิน 
 

 

แบบสังเกต แบบสอบถาม  
แบบประเมิน 
 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. โรงเรียนมรีูปแบบและกระบวนการในการนิเทศภายในด้านวิชาการ อย่างเป็นระบบ ชัดเจน จนเกดิการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
2. ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้สูงข้ึน 
3. โรงเรียนยกระดับคุณภาพผูเ้รียนด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดา้นกระบวารกด้านคณุลักษณะที่พึงประสงค์และ

สมรรถนะสำคัญใหสู้งขึ้น 
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กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 2  บริการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร 
 1.1 กิจกรรมการจัดสวัสดิการครูและบุคลากร - ม.2 (2.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1.2 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 25,700 ม.2 (2.2,2.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1.3 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 10,000 ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
1.4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติคณะกรรมการนักเรียน 8,050 ม.1.2 (1,3,4) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 

รวม 43,750    
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โครงการ  เสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร 
กิจกรรม  การจัดสวัสดิการครูและบุคลากร 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมี

สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย 
   นางสถิรดา  กิติเวียง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด   จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
           ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการพัฒนาทุกด้านของการศึกษา  
เพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบริหารงานโดยการ
จัดการให้คนร่วมกันทำงานอย่างมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และทำงานด้วยความพึงพอใจ ขวัญและกำลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและกำลังใจเป็นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะ  
และความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงหากกำลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดี
เท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีกำลังใจที่ดี การปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากร  
ที่มีความรู้ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร   
ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น   

การให้สวัสดิการกับคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม และผู้มีอุปการคุณ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  
มีการจัดเก็บข้อมูลและประเมินงานสวัสดิการอย่างเป็นระบบ จึงควรมีการพัฒนาระบบงานสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพทำให้ 
คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนได้รับบริการด้านสวัสดิการทั่วถึง ก่อให้เกิดขวัญ กำลังใจ ส่งผลต่อการเรียน
การสอนและการพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน 

 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลงัใจให้แก่บุคลากร 
 2. เพื่อเป็นการสร้างความสมัพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 
 3. เพื่อให้บุคลากรเกดิความมั่นคงในสวัสดิการ  
       4. เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 

3. เป้าหมาย 
     - ด้านปริมาณ 

        1. คณะครู  บุคลากรนักเรยีน และผูม้ีอุปการคณุต่อโรงเรียนจำนวน 250 คน 
        2. จำนวนข้อมูลการให้บริการ 200 ครั้ง / ปี 
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 -ด้านคุณภาพ 
 คณะครู บุคลากร นักเรยีน และผูม้ีอุปการคณุไดร้ับสวัสดิการทั่วถึง รวดเร็ว ทำให้เกดิความประทับใจและรักองค์กร 

ส่งผลต่อการพัฒนาการเรยีน การสอน 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

- จัดทำโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 

ก.ย.  64 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินการตามโครงการ  ได้แก่ ทำบุญ บริจาค กับ
หน่วยงานต่างๆ งานสัมพันธ์ชุมชน , บัตรการกุศล , 
กระเช้าสุขภาพ  แจกันดอกไม้  สวัสดิการสร้างขวัญ
กำลังใจให้ครู บุคลากร และนักเรยีน ในโรงเรียน 

ต.ค. 64  - 
ก.ย.  65 

- นางสาวสโรชา   
หล้ายอดน้อย 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ความต้องการรับการบริการของนักเรียนและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

ต.ค. 64 - 
ก.ย.  65 

- นางสาวสโรชา   
หล้ายอดน้อย 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการดำเนินตามโครงการ 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

ต.ค. 64  - 
ก.ย.  65 

- นางสาวสโรชา   
หล้ายอดน้อย 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  (งบสวัสดิการ) ……......…- ………......... บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   ……………-……………….. บาท 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร้อยละ 95 ของความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา รวมทั้งชุมชนที่มาขอรับการบริการ 

1. การสังเกต 
2. การบันทึกข้อมูล/รางวัล 
3. การสัมภาษณ/์สอบถาม 
4.การประเมินผลงาน/โครงการ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมินโครงการ 
3. เอกสารการสรุปงาน 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 

1. นักเรียน  ครู  บุคลากรในโรงเรยีนสรรพวิทยาคมได้รบัการจดับรกิารที่ดีอย่างทั่วถึง   มีความพึงพอใจกับการ    
    จัดบริการด้านสวัสดิการของโรงเรียน  
2.  นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรยีนสรรพวิทยาคมมีขวญั กำลังใจที่ดี มีความสุข และมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
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โครงการ  เสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร 
กิจกรรม  วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมี

สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และ สวัสดิภาพครู 
ผู้รับผิดชอบ    นางกุลภากร  มีเงิน  นางอรทัย  ยาโนยะ   
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด   จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อที ่2.2    มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาก่อตั้งเมื่อวันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2480 และผูม้ีอุปการคณุ
ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2538 ได้จัดสร้างรูปปั้นพระสมคัรสรรพการและจัดตั้งไว้หน้าหอประชุม เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานใหค้รู 
อาจารย์ นักเรยีน และชาวแมส่อดได้รูจ้ักและรำลึกถึงท่าน พระสมัครสรรพการ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอแมส่อด 
และได้ถือเอาวันท่ี 30 พฤศจิกายน ของทุก ๆ ปี เป็นวันก่อตั้งโรงเรียน เมื่อถึงวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรยีนของทุกปี ทางโรงเรียนจะ
จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บวงสรวงองค์พระสมัครสรรพการ ตลอดถึงสิ่งศักดิส์ิทธ์ิทั้งหลายในโรงเรียนเพื่อ
เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ซึ่งเป็นวิถีทางหนึ่งในการรักษาและสบืทอด
ขนบธรรมเนยีมประเพณีและค่านยิมที่พึ่งประสงค์ที่ดีงามของไทย  
        ดังนั้น ทางโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการ “วันสถาปนา
โรงเรียน” ขึ้น เพื่อรำลึกถึง องค์พระสมัครสรรพการ และประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1) เพื่อบวงสรวงองค์พระสมคัรสรรพการ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน 
2) เพื่อให้คณะครู บุคลากรและนักเรยีนไดร้่วมทำบุญประจำปีของโรงเรียน 
3) เพื่อการรักษาและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านยิมที่พึ่งประสงค์ที่ดีงามของไทย  
 

3. เป้าหมาย 
     - ด้านปริมาณ 

         1. คณะครู  บุคลากรนักเรียน และผู้มีอุปการะคณุต่อโรงเรยีนจำนวน 250 คน  
     -ด้านคุณภาพ 

  1. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ซึ่งเป็นวิถีทางหนึ่งในการรักษาและสบืทอด
ขนบธรรมเนยีมประเพณีและค่านยิมที่พึ่งประสงค์ที่ดีงามของไทย  
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

- จัดทำโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 

ต.ค.64 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ประชุมคณะทำงาน 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ ์
- ดำเนินการตามโครงการ  ได้แก่  
1. กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง      
2.บวงสรวงองค์พระสมัครสรรพการและสิ่งศักดิส์ิทธ์ิ
ในโรงเรียน 
3. พิธีสงฆ์บนอาคารสรรพการ 
4. พิธีมอบทุนการศึกษา 

30 พ.ย.64 25,700 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ธ.ค.64 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการดำเนินตามโครงการ 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

ธ.ค.64 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………25,700…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  (งบสวัสดิการ) ……......…- ……….............. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   ……………-………….....…….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ชุดเบญจรงค์ 8 ช้ิน 5,550  ชุด 1 5,550 - - 
2 ชุดเบญจรงค์ 5 ช้ิน 4,000  ชุด 1 4,000 - - 
3 ถาดสเตนเลสขนาด 20 นิ้ว 200  ใบ 6 1,200 - - 
4 ถาดสเตนเลสขนาด 15 นิ้ว 250  ใบ 15 3,750 - - 
5 ถาดสเตนเลสขนาด 12 นิ้ว 3,500 โหล 1 3,500 - - 
6 จานมุกสีเหลือง 9*9 นิ้ว 2,400 โหล 1 2,400 - - 
7 จานมุกสีเหลือง 7*7 นิ้ว 1,500 โหล 1 1,500 - - 
8 จานมุกสีเหลือง 5*12 นิ้ว 1,300 โหล 1 1,300 - - 
9 ค่าจัดสถานท่ี 1,500 ครั้ง 1 1,500 - - 
10 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 

รวม 25,700 - 
รวมทั้งสิ้น 25,700 
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โครงการ  เสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร 
กิจกรรม  ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ 

มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  บริการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  
ผู้รับผิดชอบ    นายพัสกร  มาลารัตน์  นายสมาน  โตสิงห์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564  -  กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก และมี

บ้านพักสวัสดิการครู  แฟลช เป็นที่พักอาศัยโดยเปิดให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทารการศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่
ต่างจังหวัดตามระเบียบและลำดับที่ยื่นขอที่พักอาศัยบ้านพักครู  ปัจจุบันบ้านพักครูมีสภาพที่ทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน ซึ่งมัก
ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า  ประปา  และหลังคา ซึ่งต้องมีการสำรวจและซ่อมแซมบำรุงรักษา  ให้เหมาะสมพร้อมให้
บริหารแก่ผู้อยู่พักอาศัย 

 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อบำรุงรักษาบ้านพักครู โรงเรียนสรรพวิทยาคมให้มีสภาพดี และปลอดภัย   
 2.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจท่ีดีใหก้ับข้าราชการครูที่พักอาศัยบา้นพักครู 
 3. เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่อาจเกดิขึ้นโดยมไิด้คาดคิด 
 

3. เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ   
  ครูและบุคลากรในสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 49  คน   
     3.2 ด้านคุณภาพ 

ผู้เรยีนและครูบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 90 แก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยใหด้ีขึ้น 
   

4. วิธีการดำเนินงาน (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน และประชุมวาง
แผนการดำเนินงาน 

ก.ย. 2564 - - นายพัสกร  มาลารัตน ์
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- ขออนุมัติดำเนินการ 
- จัดซื้อจัดหาวสัดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพักคร ู
 

พ.ย.2564 –
ก.ย. 2565 

 
10,000 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

-สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน 
 

ก.ย. 2565 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

รายงานผลการดำเนินงาน ก.ย. 2565 - 

 
 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………10,000………..  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-………………..…..  บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ……………-……………………..  บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ รายการ ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพักคร ู 10,000   5,000  5,000 
รวม 5,000 5,000 

 10,000 
 
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.ผู้บริหาร  คณะครูที่พักอาศัยบ้านพักสวัสดิการครไูดร้ับการสำรวจความ
เสียหายที่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได ้

การสอบถาม 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. ผู้บริหาร คณะครูที่พักอาศัยไดร้ับการดูแลความเสยีหาย ร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมซอ่มแซมบ้านพักคร ู

การสังเกต แบบสังเกต 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
 1. บ้านพักครูโรงเรยีนสรรพวิทยาคมไดร้ับการสำรวจ  ซ่อมแซมตามความเหมาะสม 
 2. ผู้อยู่อาศัยในบ้านพักสวัสดิการครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับการดูแลที่อยู่อาศยัให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
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โครงการ  เสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร 
กิจกรรม  เชิดชูเกียรติคณะกรรมการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ 

มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  บริการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  
ผู้รับผิดชอบ  นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ  
ระยะเวลาดำเนินการ  ต.ค. 2564 – มี.ค. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย 
   ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม    

 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้ ; คุณธรรม) 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าท่ีมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน จึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน จำต้องมีสิ่งที่แสดงถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ของคณะกรรมการนักเรียน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะมีพิธี
ประดับเข็ม พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักเรียนดังนั้น ทางคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จึงได้จัดทำ
กิจกรรมจัดทำเข็ม เกียรติบัตร และป้ายนิเทศคณะกรรมการสภานักเรียน  

ดังนั้นเป็นการเชิดชูเกียรติคณะบุคคลที่เสียสละเวลา มาร่วมกับสร้างสรรค์ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติให้ยั่งยืน สืบไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1. เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และแสดงถึงความเปน็เอกลักษณ์ของคณะกรรมการนักเรียน 
2.2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้คณะครูทีป่รึกษาตลอดจนคณะกรรมการนกัเรียน 
2.3. เพื่อให้คณะกรรมการนักเรียน มีคุณธรรม จรยิธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม  

มีความตระหนักรู้ในหน้าท่ีของตน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1. ด้านปริมาณ   
  3.1.1. คณะกรรมการนักเรียนแตล่ะปีการศึกษา ซึ่งมีจำนวน 28 คน  
  3.1.2. ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 3 คน 

3.2. ด้านคุณภาพ  
3.2.1. คณะกรรมการนักเรียนปฏบิัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้ความรู้ คู่คุณธรรม 100% 
3.2.2. คณะกรรมการนักเรียนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบตัิหน้าที่มากข้ึน 

   3.2.3. คณะกรรมการนักเรียน มีคณุธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม มี
ความตระหนักรู้ในหน้าท่ีของ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

- เขียนโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการสภานักเรยีน ประจำปีการศึกษา 
2564 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการ   
เพื่อตกลงรูปแบบข้ันตอนและการดำเนินการ 
- กำหนดเรื่อง หน้าที่ และเวลาดำเนินการ 
- จัดเตรยีมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค. 2564 - นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ 
- คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
- ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

- จัดทำเข็ม เกียรติบัตร และปา้ยนิเทศ 
คณะกรรมการสภานักเรียน 
- ทำพิธีมอบเชิดชูเกียรติคณะกรรมการสภานักเรียน 

ต.ค. 2564 –  
มี.ค. 2565 

8,050 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- แจกแบบประเมินใหผู้้เข้าร่วมการอบรม ต.ค. 2564 –  
มี.ค. 2565 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ต.ค. 2564 –  
มี.ค. 2565 

- 
 
- 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (อุดหนุน)         8,050  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      -  บาท 
 เงินเรียนฟรี         -  บาท 

 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 สายคล้องคอคณะกรรมการนักเรียน 45 อัน - - 50 2,250 
2 ป้ายทำเนียบคณะกรรมการนักเรียน 500 อัน 1 500 - - 
3 ป้ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

คณะกรรมการนักเรียน 
250 อัน 1      250 - - 
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กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนงานที่ 1  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 1.1 กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผนงาน 54,980 ม.2(2.1,2.2, 

2.5,2.6) 
ฝ่ายธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ 

2 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
 2.1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
10,500 ม.2(2.1,2.2,2.3) ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

รวม 65,480    
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โครงการ  ส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
กิจกรรม  พัฒนางานนโยบายและแผนงาน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ตามหลักธรรมภิบาล 
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย  หาญพรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ข้อที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 ข้อที่ 6 การปรับสมดุ ลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ กำหนดให้โรงเรียนได้ดำเนินงาน การบริหารการศึกษาโดยขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ   
งานแผนงาน ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ เป็นงานท่ีนำนโยบายต่าง ๆ ลงสู่ปฏิบัติและจะต้องควบคุมงานด้านต่าง ๆ 
ให้ครอบคลุมถึงงานด้านการวางแผน การกำหนดยุทธศาสตร์ ซึ่งจำเป็นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและต้องเป็น
ระบบ สามารถตรวจสอบไดอ้ย่างเป็นปัจจุบัน นอกจากน้ันยังเป็นงานท่ีสนับสนุนงานอ่ืนให้สามารถดำเนินต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละงาน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากร สำนักงานต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องพัฒนาและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อจัดทำแผนปฏิบตัิการประจำปีตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนกลยุทธ์อย่างทั่วถึงและพอเพียง 
 2. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแก่ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ในการขออนุมัติดำเนินการจดัทำโครงการของโรงเรียน 
 

3.  เป้าหมาย  
-  ด้านปริมาณ  

    1. ครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 200 คน 
    2. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน 

-  ด้านคุณภาพ  
    1. ดำเนินงานด้านแผนงานตามระเบียบของทางราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สะดวกรวดเร็ว 

   2. มีวัสดุสำนักงานสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารนโยบายแผนและงบประมาณอยา่งพอเพียงและทั่วถึง 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. จัดทำโครงการ 

1-30 ก.ย. 64 - งานแผนงาน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
3. ดำเนินการจดัหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาบริหารงาน 
4. ให้บริการงานนโยบายและแผนงานในการขออนุมัติดำเนินการ 

ต.ค 64– ก.ย. 
65 

54,980 งานแผนงาน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตามโครงการ 
2. จัดทำทะเบียนควบคมุการใช้วัสดุ 

1-15 ก.ย. 65 - งานแผนงาน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการใหผู้้บังคับบัญชาทราบ 15-30 ก.ย. 
65 

- งานแผนงาน 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………54,980..………... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 HP Pavilion Desktop TP01-2015d PC 17,000 เครื่อง 1 17,000 - - 
2 SSD SATA 1TB WD Green 3,290 ไดร์ฟ 1 3,290 - - 
3 ลำโพงคอมพิวเตอร ์ 350 ชุด 1 350 - - 
4 น้ำหมึกเตมิแท่นประทับตรามา้ 28 cc  สีน้ำเงิน 16 ขวด 2 32 - - 
5 ตรายางวันท่ีภาษาไทย (เลขอารบคิ) 55 หน่วย 2 110 - - 
6 แฟ้มโชว์ 1.5 นิ้ว 3 ห่วง 149 เล่ม 6 894 - - 
7 ถ่านอัลคาไลน์ AA 43 แพค 2 86 - - 
8 สันรูดพลาสติก 7 มิล 85 โหล 2 170 - - 
9 สันรูดพลาสติก 10 มิล 130 โหล 2 260 - - 
10 สันรูดพลาสติก 15 มิล 150 โหล 2 300 - - 
11 สันรูดพลาสติก 17 มิล 190 โหล 1 190 - - 
12 ใบมีดคัทเตอร์ Laser ใหญ่ 45 องศา แพค 4 ใบ 23 แพค 1 23 - - 
13 เครื่องเย็บ Max No.HD10 เหล็ก 89 ตัว 5 445 - - 
14 ปากกาลูกลื่นเกาหลี  220 โหล 2 440 - - 
15 ปากกา Deli Xtream ขนาด 0.7มม.หมึกน้ำเงิน รุ่น 

Q033 36 
240 กระป๋อง 1 240 2 480 
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โครงการ  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
กิจกรรม  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนวรัตน์ เหลือศรีจันทร์ และ นางสาวณัฐพร จันธิดา 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 1. เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
      ข้อที่ 2.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

     ข้อที่ 3.  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสช้ีแนะแนวทาง การดำเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อ
โลกยุคโลกาภิวัฒน์ ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย
และวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี และต้องประกอบไปด้วยสองเงื่อนไข คือ เง่ือนไขความรู้ เง่ือนไขคุณธรรม 

ในปีการศึกษา 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้โรงเรียนสรรพ
วิทยาคมเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
เพื่อให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบริหารจัดการสถานศึกษา  พร้อมทั้งจัด
กระบวนการการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดอุปนิสัย “พอเพียง” จนเป็นที่ชื่นชมและ
ยอมรับของผู้ปกครองตลอดจนชุมชนในการเปลี่ยนแปลงด้านอุปนิสัย  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  ครู นักเรียนและ
ชุมชนมีความเห็นร่วมกันว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักที่จะนำไปสู่ความอยู่รอดของประเทศเพื่อเป็นการสรรเสริญ
พระบารมีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ได้สานต่อเผยแพร่  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือแก่โรงเรียนอื่นและหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็น  “สถานศึกษาพอเพียง”  และ  “ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการพัฒนานักเรียนและประชาชนทุกคนในชาติให้เกิดอุปนิสัย  “พอเพียง” 

ดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนิน
กิจกรรม “พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น   
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อดำเนินการพัฒนาห้องศูนยก์ารเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียน 
สรรพวิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้ศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มาบริหารจดัการสถานศึกษา พร้อมท้ัง
จัดกระบวนการการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาโรงเรียนเป็น“สถานศกึษาพอเพียง”และ
“ศูนย์การเรยีนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 

3.  เป้าหมาย 

- ด้านคุณภาพ  
1. โรงเรียนมีห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในการบริหารจัดการ  

และดำเนินกิจกรรม 
2. สามารถใช้รองรับการเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงด้าน

การศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม และรบัรองการเข้าศกึษาดูงานของเครือข่ายได้เป็นอย่างดี 

- ด้านปริมาณ  
1. มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ศูนย์ที่ 10 ในโรงเรียนสรรพวทิยาคม 
2. นักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรูไ้ด้ทั้ง 6 ระดับช้ันเรียน  
3. พัฒนาความก้าวหน้าของการเป็นศูนย์การเรียนรู้ทีม่ีความสมบูรณ์ 100 % 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.ดำเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ 

 
ก.ย–ต.ค 2564 

 

 
- 

น.สนวรัตน์ ,น.สณัฐพร 
- คณะกรรมการบริหาร
สำนักอำนวยการ 
- ครูแกนนำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ  
   - จัดทำบอร์ดโครงไม้อัด เกี่ยวกบัการดำเนิน
กิจกรรมของศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
  - จัดแสดงนิทรรศการบอร์ดโครงไม้อัด ที่ใช้
รองรับการศึกษาดูงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการ
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน พร้อมท้ังจัดกระบวนการเรยีนรู้
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

ต.ค. 64-  
ก.ย.65 

10,500 
 

น.สนวรัตน์ ,น.สณัฐพร 
- คณะกรรมการบริหาร
สำนักอำนวยการ 
- ครูแกนนำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.ย. – ต.ค 
2565 

 

- น.สนวรัตน์ ,น.สณัฐพร 
- คณะกรรมการบริหาร
สำนักอำนวยการ 
- ครูแกนนำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

ต.ค. 2565 
 

การจัดทำ
รูปเลม่ 

 

น.สนวรัตน์ ,น.สณัฐพร 
- คณะกรรมการบริหาร
สำนักอำนวยการ 
- ครูแกนนำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

5.  งบประมาณ  (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินอุดหนุน   …………10,500….….... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-……………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าจ้างเหมาทำบอร์ดโครงไม้อดั ตกแต่งฐานด้วย
ไม้คิ้วขนาด 2.05x1.35  

2,100 ชุด - - 5 10,500 

รวม - 10,500 
รวมทั้งสิ้น 10,500 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้มีการ
พัฒนาห้องศูนย์การเรยีนรู้ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงด้านการศึกษาในการบริหารจัดการ 
และดำเนินกิจกรรม 

1. จากการจัดกิจกรรม 
2. จากการสอบถาม 
3. ตารางแสดงการให้บริการกับนกัเรียน 
และหน่วยงานตา่ง ๆ 

1. รายงานผลการดำเนินงาน 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
3. สรุปงานรายป ี
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
  1. โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของ 
 2. ศูนย์การเรยีนรูไ้ด้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบริหารจดัการสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดกระบวนการ
การเรยีนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้เป็นตน้แบบให้กับโรงเรยีนเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก ในการสร้างเครือข่ายของศูนย์
การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
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กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง   

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ด ี

 
1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารวิชาการ 79,999 ม.2(2.2,2.5,2.6) 

ม.3(3.1,3.2) 
ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 
1.2 กิจกรรมพัฒนาสำนักงานห้องสมุด 10,010 ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารวชิาการ 

- งานห้องสมุด 
 1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารงานฝา่ยบริหารทั่วไป 19,428 ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 1.4 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 100,000 ม.2(2.5,2.6) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1.5 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย (วัสดุสำนักงาน) 
4,421 ม.2(2.5,2.6) กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยฯ 

 1.6 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

20,895 ม.2(2.5,2.6) กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 1.7 กิจกรรมซ่อมบำรุงยานพาหนะ 300,000 ม.2(2.2,2.5) ฝ่ายธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ 

 1.8 กิจกรรมพัฒนางานพสัดุ - งานการเงนิโรงเรียน 60,000 ม.2(2.1,2.2, 
2.5,2.6) 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ 

 1.9 กิจกรรมพัฒนาระบบงานธรุการโรงเรียน 30,000 ม.2(2.1,2.2, 
2.5,2.6) 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ 

 1.10 กิจกรรมการพัฒนาระบบงานบุคคล 40,980 ม.2(2.2,2.5,26) ฝ่ายสำนักอำนวยการ 
 1.11 กิจกรรมการพัฒนาระบบงานสำนักอำนวยการ 45,000 ม.2(2.1,2.2,2.3) ฝ่ายสำนักอำนวยการ 
 1.12 กิจกรรมการพัฒนางานฝา่ยบริหารกิจการนักเรียน 29,880 ม.2(2.2,2.6) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
 1.13 กิจกรรมการพัฒนางานสำนักงานคณะกรรมการ

นักเรียน 
11,905 ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
 1.14 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 
30,140 ม.2(2.5,2.6) กลุ่มสาระฯ 

ภาษาตา่งประเทศที่ 1 
 1.15 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 
17,708 ม.2(2.1,2.2,2.5) กลุ่มสาระฯ 

ภาษาตา่งประเทศที่ 2 
 1.16 กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพ 
6,007 ม.2(2.5) กลุ่มสาระฯการงาน

อาชีพ 
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กลยุทธ์ที ่4 (ต่อ)บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง   

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนอง
มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 1.17 กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 5,993 ม.2(2.4,2.5) กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 

 1.18 กิจกรรมการพัฒนาจัดหาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

21,934 ม.2(2.5,2.6) กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์

 
1.19 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

27,759 ม.2(2.3,2.4) กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 

 1.20 กิจกรรมพัฒนาสำนักงานศิลปะคุณภาพ 33,501 ม.3(3.2,3.3) กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

 
1.21 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน
ภาษาจนี 

6,140 ม.2(2.5) กลุ่มสาระฯ
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

 
1.22 กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 18,084 ม.2(2.5,2.6) , 

ม.3(3.2) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 

2.1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ ICT ห้องศูนย์
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

154,380 ม.1.1(4), 
ม.2(2.2,2.6), 
ม.3(3.2,3.4) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 
2.2 กิจกรรมพัฒนาปรบัปรุงห้องสมุดโรงเรียน 50,000 ม.3(3.2) ฝ่ายบริหารวชิาการ 

- งานห้องสมุด 

 
2.3 กิจกรรมพัฒนาปรบัปรุงโปรแกรมห้องสมุด Library 
2000 และโปรแกรม E-book 

10,000 ม.1.1(4), 
ม.3(3.2) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 
- งานห้องสมุด 

 

2.4 กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human 
Excellence Center : HCEC) 

34,596 ม.2(2.4,2.5) 
ม.3(3.2) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 
2.5 พัฒนางานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่สอดและ
พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

15,175 ม.1(1.2), 
ม.2(2.5) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 
2.6 พัฒนาห้องศูนย์ภาษาเมียนมา 16,350 ม.3(3.1,3.2, 

3.3,3.4,3.5) 
ฝ่ายบริหารวชิาการ 
-ศูนย์ภาษาเมียนมา 

 
2.7 กิจกรรมพัฒนาศูนยฝ์ึกอบรมและให้คำปรึกษา STEM 
Education ประจำจังหวัดตาก 

10,500 ม.2(2.1,2.2, 
2.3) 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 
2.8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 
ONE (ห้อง 211) 

12,080 ม.2(2.4), 
ม.3(3.1) 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
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กลยุทธ์ที ่4 (ต่อ)บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง   

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 2.9 พัฒนาครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ์

51,600 ม.2(2.5,2.6) กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 2.10 กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์สือ่วิทยาศาสตร์ 3,095 ม.2(2.5) กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 2.11 กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะภาพ
คณิตศาสตร ์

28,500 ม.2(2.5),ม.3(3.2) กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์

3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสาธารณูปโภค 
 3.1 กิจกรรมชำระค่านำ้/ค่าไฟ/ค่าสาธารณูปโภค 3,049,470 ม.2(2.2,2.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 3.2 กิจกรรมชำระค่านำ้มันเชื้อเพลิงยานพาหนะโรงเรียน 276,000 ม.2(2.2,2.5) ฝ่ายธุรการ นโยบายฯ 
4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่ 
 4.1 กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้าง/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารสถานที ่
374,300 ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 4.2 กิจกรรมพัฒนาห้องสำนักงานฝา่ยธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ 

8,058 ม.2(2.2,2.5) ฝ่ายธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ 

 4.3 กิจกรรมพัฒนาปรบัปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

24,590 ม.2(2.5) กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

 4.4 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรูศู้นย์พัฒนาวชิาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

15,000 ม.2(2.5) กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

 4.5 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์และ
ห้องพักคณิตศาสตร์ 

57,400 ม.2(2.5,2.6) กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์

 4.6 กิจกรรมพัฒนาสำนักงานกลุ่มการงานอาชีพ 11,370 ม.2(2.5) กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์งานอาคารสถานที่ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา 
 5.1 กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาภูมิทัศน์ของโรงเรียน 10,000 ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 6.1 กิจกรรมการรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้เพื่อเป็น

ฐานข้อมูลรองรับการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

10,500 ม.2(2.4,2.5,2.6) ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 6.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

14,920 ม.3 (3.1,3.2) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 รวม 5,157,668   



561 

โครงการ  พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาระบบบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ   

 คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางจริยา  บุญนายืน 
   นางสาวกชวรรณ ไวว่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที ่2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ข้อที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      ข้อที่ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 จากยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) ยุทธศาสตร์ที ่๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิให้ทุก
ภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา ผลผลิต /ผลลัพธ์ ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคล่องตัวในการ
บริหารงานการศึกษา มากยิ่งข้ึน มีเอกภาพ และเป็นท่ียอมรับของผูร้ับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการกระจายอำนาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับมมีาตรฐานขั้นต่ำตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการส่งเสรมิพลังทางสังคมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาดำเนินการร่วมและ/หรือสนับสนุน
ทรัพยากรในพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา 
 ในการจัดการศึกษาปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของความสำเร็จ คือการจัดหาทรัพยากร  วัสดุ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ
บริหารการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้รู้ว่าการจัดสรรงบประมาณให้พอเหมาะสมควรกับจำนวนผลผลิต จะนำไปสู่การ
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนั้นเองและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทำให้การ
ดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีระบบ และประสิทธิภาพ  ฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ มีความสำคัญอย่างยิ ่งต่อการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การจัดระบบ การจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารให้มีความคล่องตัวสูง การจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครอบคลุม และทันต่อการใช้งานอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลาการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ  จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการพัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการ และ
เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1.  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจดัการงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

  2.  เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณส์ำนักงานใช้อย่างเพียงพอ 
  3.  เพื่อให้มีการใช้วัสดุ อุปกรณส์ำนักงานอย่าคุ้มค่า และประหยัด 
 

3.  เป้าหมาย  
 -  ด้านปริมาณ  

วัสดุของหน่วยงานภายในสำนักงานฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 -  ด้านคุณภาพ  

การดำเนินงานของงานต่าง ๆ ในฝา่ยบริหารวิชาการ มสีื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในสำนักงานท่ีมีคุณภาพมรีะบบ
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1.สำรวจความต้องการวสัดุอุปกรณ์ 
2. เสนอรายการจัดซื้อ ตรวจราคาและนำเสนอ
โครงการขออนุมัต ิ

ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 

 

- ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงาน
วิชาการ 
2.ประชุมวางแผนพัฒนาระบบบรหิารงานวิชาการ 
เพื่อพัฒนาและบริการด้านการจัดการเรยีนการสอน 
3. ดำเนินการสำรวจความต้องการ วัสดุ  
    อุปกรณ์ในการพัฒนาระบบบรหิารงานวิชาการ 
4. ดำเนินการจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ ์
5. มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการพัฒนาและบริการด้านการ
จัดการเรียนการสอนแก่คณะครูนกัเรียน และ
ผู้ปกครอง   

พ.ย.-ธ.ค. 
2564 

 
ม.ค.–ก.ย. 

2565 

80,000 ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. จัดทำแบบสอบถามประเมินโครงการ 
2. ทำบัญชีคุมพัสด ุ

ก.ย. 2565 - ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 

ต.ค. 2565 - ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ........80,000………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี   …………………………….. บาท 
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ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ หน่วย ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 

หน่วย นับ จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one 30,000 ชุด 1 30,000 - - 
2 เราเตอร์ไร้สาย 3,500 ชุด 1 3,500 - - 
3 ตลับหมึก Canon QY6-8003 BK 1,350 ชุด - - 1 1350 
4 ตลับหมึก Canon QY6-8003 CL 1,450 ชุด - - 1 1450 
5 หมึกเตมิ canon GI-790 BK 380 ขวด 4 1,520 3 1140 
6 หมึกเตมิ canon GI-790 C 380 ขวด 2 760 3 1140 
7 หมึกเตมิ canon GI-790 M 380 ขวด 2 760 3 1140 
8 หมึกเตมิ canon GI-790 Y 380 ขวด 2 760 3 1140 
9 หมึกเตมิ Brother BTD60 BK 280 ขวด - - 3 840 
10 หมึกเตมิ Brother BT5000 C 230 ขวด - - 3 690 
11 หมึกเตมิ Brother BT5000 M 230 ขวด - - 3 690 
12 หมึกเตมิ Brother BT5000 Y 230 ขวด - - 3 690 
13 หมึกเตมิ EPSON 003 ยกชุด BK,C,M,Y 250 ขวด 12 3,000 12 3000 
14 ชุดแป้นพิมพ์+เม้าส์ไรส้าย 400 ชุด 2 800 - - 
15 ถ่าน Alkaline Panasonic LR6T/4 AA 95 แพ็ค 20 1,900 20 1900 
16 ถ่าน Alkaline Panasonic LR6T/4 AAA 95 แพ็ค 5 475 10 950 
17 แผ่นรองเมาส ์ 30 แผ่น 5 150 - - 
18 กระดาษการ์ดสี A4 120g. (แพ็ค 180 แผ่น) สีชมพู วีนัส 119 ห่อ 3 357 3 357 
19 กระดาษการ์ดสี A4 120g. (แพ็ค 180 แผ่น) สีเขียว วีนัส 119 ห่อ - - 3 357 
20 กระดาษการ์ดสี A4 120g. (แพ็ค 180 แผ่น) สีฟ้า วีนัส 119 ห่อ - - 3 357 
21 กระดาษการ์ดสี A4 120g. (แพ็ค 180 แผ่น) สีเหลือง วีนัส 119 ห่อ - - 3 357 
22 กระดาษปกการ์ดขาว Doublea 180g. 50 แผ่น 100 ห่อ - - 6 600 
23 เทปใส opp 1 นิ้ว 24 mmx75 26 ม้วน - - 5 130 
24 โฟมเทป 3M 21mm.x5m. 269 ม้วน 3 807 4 1076 

25 เทปกาวสองหน้าบาง 1/2" 3M 40 ม้วน 5 200 5 200 

26 เทปกาวสองหน้าบาง 3/4" 3M 50 ม้วน 5 250 5 250 
27 คลิปดำ ตราม้า 109 70 กล่อง 3 210 3 210 
28 คลิปดำ ตราม้า 111 40 กล่อง 3 120 3 120 
29 เทปลบคำผิด 5 มมx8.5มม Grip 69 อัน 4 276 6 414 
30 ปกพลาสติกใส A4 219 ห่อ - - 3 657 
31 ปากกาหมึกเจล Large Capacity 1.0 สีดำ 250 โหล 4 1,000 5 1250 
32 ปากกาหมึกเจล Large Capacity 1.0 สีน้ำเงิน 250 โหล 2 500 3 750 
33 สติกเกอร์กระดาษขาวมัน A4 (แพ็ค 100 แผ่น) 169 ห่อ - - 3 507 

34 สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 (แพ็ค 100 แผ่น) 169 ห่อ - - 3 507 

35 สติ๊กเกอร์ใส A4  229 ห่อ - - 3 687 
36 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5 นิ้ว สีน้ำเงิน 370 โหล - - 2 740 
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ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ หน่วย ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 

หน่วย นับ จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

37 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5 นิ้ว สีชมพู 370 โหล 2 740 2 740 
38 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5 นิ้ว สีเขียว 370 โหล - - 2 740 
39 โพสต์-อิท โน้ต ตราช้าง 15 มม. x 50 มม. 79 ห่อ - - 5 395 
40 โพสต์-อิท โน้ต 3x3  (100 แผ่น)  55 ห่อ - - 5 275 
41 ไส้แฟ้มซองอเนกประสงค์ A4 ตราช้าง 26 แพ็ค 6 156 10 260 
42 กระดาษโฟโต้ 180g. A4 100 แผ่น 439 ห่อ - - 3 1317 
43 ลวดเสียบกลม E'sy 300 ตัว 65 กล่อง 4 260 5 325 
44 จัดจ้างทำตายาง 800 อัน 1 800 - - 
45 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น 1,000 รายการ 1 1,000 - - 

รวม 50,301 29,698 
รวมท้ังสิ้น 79,999 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. โรงเรียนมรีะบบการบรหิารจดัการงานวิชาการด้านการจัดการ
เรียนการสอนทีเ่พียงพอและมีประสิทธิภาพร้อยละ  90 
2. ครู นักเรียนและผูป้กครอง ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในงาน
บริการวิชาการ 

1. การประเมินโครงการ 1. เอกสารสรุปผลการดำเนิน
โครงการ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
ภายในสำนักงานฝ่ายบรหิารวิชกาการ มีวัสดุ อุปกรณส์ำนักงานใช้อย่างพอเพียง มีการใช้งานอย่างประหยัด และคุ้มคา่ 
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โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาสำนักงานห้องสมุด 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล                         
   ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี ,นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 2564   -  30 ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ  

  ข้อที่ 2.5   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริม
การดำเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของโรงเรียน เป็นแหล่ง
วิทยาการทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนเพื่อสร้างความรู้ ความคิดในการนำไปพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปในภายภาคหน้า 
งานห้องสมุดจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการบริการมากยิ่งขึ้น 

ในการดำเนินงานรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของห้องสมุด มีความจำเป็นที่ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน
ในการจัดดำเนินงานตามกิจกรรมตา่งๆ การพิมพ์งาน รายงานต่างๆ ซึ่งเป็นของใช้วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่อการจัดเก็บและ
ดำเนินงานได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค ์(หลกัการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม และครผูู้รบัผิดชอบห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
2.2 เพื่อให้การดำเนินงานในห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นระบบ และประสิทธิภาพ 

 

3. เป้าหมาย  
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียน ครู และบคุลากรทางการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,988 คน  
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

   ผู้ใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม และครูผูร้ับผดิชอบงานห้องสมุด มสีื่อ อุปกรณ์ วัสดุ เครือ่งใช้
สำนักงานท่ีมีคุณภาพ สามารถนำมาใช้ ในการจัดกิจกรรมของห้องสมุดตลอดจนจดัการเรียนการสอนอย่างมีระบบ เกดิประโยชน์
ในวงกว้าง และมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- สำรวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ ์
- เสนอรายการจัดซื้อ สำรวจราคา และนำเสนอ
โครงการจดัซื้อ 

ต.ค. 2564 
 
 

- 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุด  
- ดำเนินการพัฒนาสำนักงานห้องสมุด 

พ.ย. 2564  -           
ก.ย. 2565 

10,010 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ตรวจสอบ/ติดตามการพัฒนาสำนักงานห้องสมุด  ก.ย. 2565 
 

- 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ก.ย. 2565 
 

- 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………10,010………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ………………-…………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้   

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. กระดาษปกมุกหอม  119 ริม 4 476 - - 
2. หมึกปริ๊นเตอร์ ขาว-ดำ HP LaserJet Pro P1102(85A) 1,325 ตลับ 1 1,325 - - 
3. เทปกาวใส ขนาด 1.5 นิ้ว แพ็ค 6 ม้วน 80 แพ็ค 20 1,600 - - 
4. หมึกปริ๊นเตอร์ EPSON L 360 (4 สี )                         250 ขวด 4 1,000 - - 
5. กรรไกรด้ามพลาสติก 8” ตราช้าง 89 อัน 3 267 - - 
6. กระดาษโฟโต้ 180 g. A4 100 แผ่น 350 ห่อ 2 700 - - 
7. เทปกาวใสหน้ากว้าง 2 น้ิว ยาว 100 หลา 6 ม้วน 160 แพ็ค 7 1,120 - - 
8. เครื่องเย็บ Max No.HD10N เหลก็ 89 ตัว 2 178 - - 
9. แท่นประทับ ตราม้าสแตนเลส No.2 สีน้ำเงิน/แดง 50 อัน 4 200 - - 
10. น้ำยาลบคำผิดลิควิดปากาหัวเหลก็ 7 ml. 89 ด้าม 2 178 - - 
11. แท่นตัดเทปใส ขนาด 1.5 นิ้ว 65 อัน 2 130   
12. มีดคัทเตอร์สแตนเลสเล็กตราม้า  30 องศา 79 อัน 3 237 - - 
13. คลิปหนีบดำตราม้า No.415/No.111  40 กล่อง 5 200 - - 
14. คลิปหนีบดำตราม้า No.413/No.109 80 กล่อง 2 160 - - 
15. ลวดเสียบกระดาษ Horse No.1 size 1.0 x 32 mm. 65 กล่อง 8 520 - - 
16. กระดาษ Post-it 1.5 x 5 ซ.ม. คละสี  50 แพ็ค 6 300 - - 
17. เทปกาวใสหน้ากว้าง 3 นิ้ว ยาว 100 หลา 6 ม้วน 160 แพ็ค 7 1,120 - - 
18. แท่นตัดเทปใส ขนาด 2 น้ิว 52 อัน 2 104 - - 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาระบบการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบ

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ   นางอรทัย  ยาโนยะ นางกุลภากร  มีเงิน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564  -  กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ 

        ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2545 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยองค์กรภายนอกในทุก 5 ปี จากการประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
พบว่า โรงเรียนมีการจัดการศึกษา โดยชุมชนยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง นอกจากน้ีโรงเรียนยังขาด
การประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ อย่างชัดเจน และไม่มสี่วน
ร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังได้ไม่ดีเท่าที่ควร การทำงานของบุคลากรของโรงเรียนไม่เป็นไปในทางเดียวกัน โดยทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่ อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ให้
ชัดเจน และบุคลากรสถานศึกษาต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างแท้จริง ที่ผ่านมาชุมชนได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมทำ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่าง
ดี จนโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดีขึ้นตามลำดับ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบผลสำเร็จได้นั้น ต้อง
อาศัยปัจจัยหลายๆ ด้าน ปัจจัยด้านชุมชนก็เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะสานความร่วมมือ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสู่ผลสำเร็จตาม
เป้าหมายและจุดมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถานศึกษา การให้
ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนและโรงเรียนได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน การ
จัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้คำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ การปฏิรูปการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนก็
จะประสบผลสำเร็จและส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการดำรงชีพและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุนี้โรงเรียน
จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นโครงการต่อเนื่อง   รวมถึงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานฝา่ยบรหิารทั่วไปใหม้ีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการใหบ้ริการกับผู้ที่มาขอใช้บริการจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
             ห้องปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไปมวีัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพียงพอกับความต้องการและพร้อมสำหรับการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการงานในฝา่ย              

-  ด้านคุณภาพ  
บุคลากรในโรงเรยีน/ชุมชน /ผู้ปกครองนักเรียน /คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบุคคลภายนอก  

มีความพึงพอใจต่อการให้บริหารของฝ่ายบริหารทั่วไป และมสี่วนร่วมในจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีคณุภาพได้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน   
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ  
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน  

ต.ค.-  พ.ย.  64 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 
 

1. กำหนดขอบเขตแบ่งหน้าท่ีรับผดิชอบและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนตามโครงสร้างการบรหิาร 
2. มอบหมายการตัดสินใจและความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ี โดยมลีายลักษณ์อักษร 
3. กำหนดกลยุทธ์และการดำเนินการเพื่อการบรรลุ
ความสำเร็จตามทิศทางที่กำหนด 
4. กำหนดเป้าหมายความสำเร็จในรอบปีท่ีดำเนินการโดยใช้
ฐานข้อมูล 
ของผลการดำเนินการในรอบปีท่ีผา่นมา กำหนด 
5. ดำเนินการจดัซื้อ- จัดจ้าง 

พ.ย. 64  – ม.ค.
65 

19,428 นางอรทัย  ยาโนยะ  

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ตรวจสอบจำนวนวสัดุ-ครภุัณฑ์ ที่ขอจัดซื้อและลงบัญชีพัสดุ
เป็นลายลักษณ์อักษร 

พ.ย. 64    
– 

ม.ค.65 

- นางอรทัย  ยาโนยะ  

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 
 
 
 

1. ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนด 
2. จัดทำแบบประเมินโครงการ  
3. จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4. ประเมินผลโครงการ 
5. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ก.ย. 64 - นางอรทัย  ยาโนยะ  

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (อุดหนุน)  ……..19,428……………      บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………………………... บาท 
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ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ปากกาเคมี  2 หัว (ดำ,แดง,น้ำเงิน) 180 กล่อง 3 540  -  - 
2 เก้าอี้สำนักงาน 950 ตัว 2 1,900  -  - 
3 ปากกาไวท์บอร์ด (น้ำเงิน, แดง) 300 กล่อง 2 600  -  - 
4 ซองขาวพับ 4 ครุฑ  (9/125 A) 360 1/2 พัน 1 360  -  - 
5 ปากกาน้ำเงิน large Capacity 1.0 m 250 โหล 3 750  -  - 
6 สมุดบญัชีมีเลขหน้า 210*320 99 เล่ม 6 594  -  - 

7 
น้ำยาลบคำผิด Liquid Paper 3.5 ml. ชนิดหัวเข็ม 
(1*12 ด้าม) 

580 กล่อง 2 1,160  -  - 

8 ปากกา 0.5  m. (แดง,ดำ,น้ำเงิน) 245 กระป๋อง 3 735  -  - 
9 ดินสอ 2 B Staedtler 60 กล่อง 3 180  -  - 
10 มีดคัทเตอร์ No.H-180 A  80 อัน 6 480  -  - 
11 กรรไกรตราช้าง 9 นิ้ว 40 อัน 6 240  -  - 
12 ที่เหลาดินสอ 170 อัน 2 340  - -  
13 เทปผ้ากาว 1.5 นิ้ว (สี น้ำเงิน ชมพู เหลือง)  28 ม้วน - - 6 168 
14 กาวลาเท็กซ์  TOA ขนาด 8 ออนซ ์ 30 ขวด 6 180 -   - 
15 เทปใส แกน 1 นิ้ว 3/4 นิ้วx36 หลา 33 ม้วน 6 198  -  - 

16 
ลวดเสียบกระดาษ แบบกลม No.1 ตราม้า 
(10กล่อง/แพ็ค) 

90 แพ็ค 3 270  - -  

17 
หมึกเครื่องพิมพ์แคนนอน รุ่น 2010  รุ่น 790 สีดำ 
ดำ เหลือง ฟ้า ชมพู) 

395 ขวด - - 8 3,160 

18 ซองน้ำตาล A4 ครุฑ ขยายข้าง 180 มัด - - 2 360 
19 ไม้บรรทัดเหล็ก  12 นิ้ว 33 อัน - - 5 165 
20 ถ่านอัลคาไลน์ AA (แพ็ค 4 ก้อน) 60 แพ็ค - - 1 60 
21 กระดาษปกมุกหอมสีขาว A 4 180 แกรม  119 ห่อ - - 1 119 
22 คลิปหนีบดำตราม้า No.110 60 โหล - - 1 60 
24 คลิปหนีบดำตราม้า No.108 90 โหล - - 1 90 
25 แท่นตัดเทปใสใหญ่ตราม้า 129 อัน - - 1 129 
26 กรอบรูปใส่ใบประกาศ ขนาด  A 4  150 อัน - - 12 1,800 
27 เครื่องปริ้นแคนนอน  L3150 4,790 เครื่อง 1 4,790 - - 

รวม 13,317 6,111 
รวมท้ังสิ้น 19,428 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล   

ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายกษิดิศ  เลิศรัตนพันธุ์ , นายบุญธรรม บุญนายืน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2564 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
    ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

              ข้อที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
 ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม โดยพัฒนาแหล่งเรยีนรู้เพื่อการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
สนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

งานโสตทัศนศึกษา ในสังกัดกลุ่มงานบริหารทั่วไปซึ่งเป็นงานท่ีรับผิดชอบในงานด้านบริการ แก่นักเรียน ครู บุคลากร 
และชุมชน ในการจัดระบบเครื่องเสียงพร้อมถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารในทุก
ช่องทางการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน และส่งเสรมิการสรา้งบรรยากาศแห่งการเรียนรู้   
การเปลีย่นแปลงการเรยีนรู้ในปัจจุบัน ทำให้มีการปรับหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน บทบาทของครูและนักเรยีนจึง
เปลี่ยนแปลงไป มุ่งนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการศึกษาจึงเป็นการแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึ้น  ดังนั้นในงานโสตทัศนศึกษาจึงจำเป็นต้องมี
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑโ์สตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีได้กำหนดเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการไว้ 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อพัฒนาครูด้านการผลิตสื่อ และการใช้สื่อจดัการเรียนการสอน 
 2.2 เพื่อส่งเสริมครูและนักเรียนไดใ้ช้วัสดุ อุปกรณ์ ครภุัณฑ์โสตทัศนปูกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื่อสนับสนุน ให้บริการชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอใช้บริการ 
 

3.   เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 
     3.1  มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑโ์สตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในโรงเรียนอยา่งเพียงพอ 
     3.2  ครู นักเรียน และชุมชนได้ใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 5,000 คน ต่อปีการศึกษา 
- ด้านคุณภาพ 

3.3. งานโสตทัศนศึกษาสามารถให้บริการอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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3.4  ครู นักเรียน และชุมชน ท่ีเขา้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดมีาก 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ท

รัพยากร 
ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 
1. วางแผน 
(Plan) 

- จัดทำโครงการ/สำรวจรายการวสัดุ  
  ครุภัณฑ ์

ต.ค. 2564 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
งานโสตทัศนศึกษา 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

- ขออนุมัติโครงการ 
- จัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑ์ เพื่อให้บริการประจำงาน 
โสตทัศนศึกษา 
- บริการด้านงานโสตในการประชมุ/การอบรม 

ต.ค. 2564 
พ.ย. 2564 

100,000 งานโสตทัศนศึกษา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ    
  และรายงานผลการดำเนินโครงการ 

มี.ค. 2565 
ต.ค. 2565 

- งานโสตทัศนศึกษา 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ มี.ค. 2565 
ต.ค. 2565 

- งานโสตทัศนศึกษา 

 
5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)         100,000       บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-………….  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-……….…  บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ถ่าน AA 4 ก้อน/แพ็ก 135 แพ็ก 30 4,050 30 4,050 
2 กล้อง Canon EOS 6D Mark II  

- เซ็นเซอร์ภาพ CMOS แบบฟูลเฟรม ความ
ละเอียด 26.2 ล้านพิกเซล 
- เทคโนโลยี Dual Pixel CMOS AF 
- ระบบออโต้โฟกัสแบบ cross-type ทั้งหมด 45 
จุด ถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสุด 6.5 เฟรมต่อวินาท ี
- ความไวแสง ISO 100 – 40000 (ขยายได้ถึง 
102400) 
- ระบบ GPS พร้อมฟังก์ช่ันเช่ือมต่อ Wi-Fi, NFC 
และบลูทูธ ช่วยประหยดัแบตเตอรี่ 

54,000 ชุด 1 54,000 - - 

3 ชุดส่งสัญญาณภาพไร้สาย MARS 300PRO FULL 
สำหรับต่อจอมอนิเตอร์,อุปกรณ์ถา่ยภาพและวิดิโอ 

17,900 ชุด 1 17,900 - - 

4 ไมโครโฟนไร้สายหนีบปก Saramonic Blink 500 
Pro Fullset 

11,000 ชุด 1 11,000 - - 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วัสดุสำนักงาน) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ
   คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวเบญจมาศ ไชยศรีย ์,นางพัชราภรณ์  ศรีดาเดช 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นคุณภาพท่ีเกิดขึ้นกับ
นักเรียนและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างแท้จริง ในการดำเนินงานรวมถึงการจดัการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทยมคีวามต้องการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนให้มผีลสัมฤทธ์ิมากยิ่งข้ึน และกิจกรรมส่งเสริมนสิัยรัก
การอ่านของนักเรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยี จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานในการดำเนินตามกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การพิมพ์งาน สรุปรายงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบเกิดความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นของใช้
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่อการจัดเก็บและดำเนินงานได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยจำเป็นต้องบริหารจดัการกลุ่มสาระฯ ด้วยการสนับสนุนครูผูส้อนให้มีความพร้อมในการจดั
การศึกษาเพื่อพัฒนานกัเรยีนอย่างต่อเนื่องในทุกระดับชั้นอีกทั้งด้านการบริหารจัดการ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์  ให้สามารถ
ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนได้ประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูผ่ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม่สาระ
ภาษาไทยท่ีสูงขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
        1. เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับคร ู
        2. เพื่อให้การดำเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยอยา่งมี มีระบบ และประสิทธิภาพ 
        3. เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาภาษาไทย 
 

 3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
        -  ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย จำนวน 14 คน นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทย จำนวน 2,800 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  
     -   ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย มีสื่อ อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องใช้สำนักงานท่ีมีคุณภาพ สามารถนำมาใช้ใน
การจัดจดัการเรียนการสอนอย่างมีระบบ เกดิประโยชน์ในวงกว้าง และมีประสิทธิภาพ 
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  -  นักเรียนไดร้ับการพัฒนาด้านการเรียนวิชาภาษาไทย 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 
 
 

1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3  ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ  
สำรวจความต้องการวสัดุ อุปกรณ ์เสนอรายการ
จัดซื้อ สำรวจราคา และนำเสนอโครงการจัดซื้อ 

ต.ค. 2564 - นางสาวเบญจมาศ ไชยศรีย ์
นางจรวยพร  คงม ี

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามรายการวัสดุ 

- ดำเนินการพัฒนาบรหิารจดัการกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 

พ.ย. 2564 – 
ก.ย. 2565 

4,421 นางสาวเบญจมาศ ไชยศรีย ์
นางพัชราภรณ์  ศรีดาเดช 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ตรวจสอบการจัดซื้อ /คุมพสัด/ุตรวจพัสดุ
ประจำป ี

ก.ย. 2565 - นางสาวเบญจมาศ ไชยศรีย ์
นางพัชราภรณ์  ศรีดาเดช 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

สรุปรายงานการจดัซื้อ  
รายงานการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร 

ก.ย. 2565 - นางสาวเบญจมาศ ไชยศรีย ์
นางพัชราภรณ์  ศรีดาเดช 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………4,421……… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………-………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………-………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 หมึกพิมพ ์EPSON 003 ( แบบเติมแทงก์ 
4 สี ) สำหรับรุ่น (L1110) 

250 ขวด 8 2,000 - - 

2 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5 (สีน้ำเงิน    
สีชมพู สีเหลือง) 

37 ม้วน 15 555 15 555 

3 กระดาษการ์ดสีเหลือง 120 g. A4 119 ห่อ 2 238 2 238 
4 กระดาษการ์ดสีฟ้า 120 g. A4 119 ห่อ - - 1 119 
5 กระดาษการ์ดสีชมพู 120 g. A4 119 ห่อ - - 1 119 
6 เครื่องคิดเลข 597 เครื่อง 1 597 - - 

รวม 3,390 1,031 
รวมทั้งสิ้น 4,421 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา      
                              ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้รับผิดชอบ    นางภัทฐิกรณ์  ใจดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2564 - ภาคเรียนที่ 1/2565 
สถานทีด่ำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ข้อที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่ประเทศต้องการ 
ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถพัฒนาทั้งการ
เรียนรู้  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการเรยีนการสอนรูปแบบ
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตาม
ลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ทั้งทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 

กิจกรรมงานจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาความสามารถทางการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ 
ครูผู้สอนจำเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อให้ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรบัการจัดการเรยีนรู้ และการวดัผลและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 30 คน /นักเรียน จำนวน 2,783 คน 
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 -  ด้านคุณภาพ  
  -  ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  -  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมคร ู
- สำรวจความต้องการของครูกลุม่สาระฯ 

ต.ค. 64 - นางภัทฐิกรณ์ ใจด ี

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินการตามโครงการ 
- สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
- ดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร ์

พ.ย. 2564 – 
ก.ย. 2565 

20,895 นางภัทฐิกรณ์ ใจด ี

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- มีวัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน 
- ตรวจสอบพัสดุประจำป ี

ก.ย. 2565 - นางภัทฐิกรณ์ ใจด ี

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 2565 - นางภัทฐิกรณ์ ใจด ี

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณจาก (เงินอุดหนุน) ……….20,895………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………-……………. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ รายการช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 หมึกเตมิ Epson L360 สีดำ 250 ขวด 4 1,000 - - 
2 หมึกเตมิ Epson L3150 สีดำ  250 ขวด 2 500 2 500 

3 
หมึกเตมิ Epson L3150 สีเหลือง สีแดง สีฟ้า  
สีละ 1 ขวด 

250 ขวด 3 750 3 750 

4 หมึกเตมิ Canon G2010   สีเหลอืง สีฟ้า สีแดง 380 ขวด 6 2,280 6 2,280 
5 ถ่านไฟฉาย ขนาด AAA แพค 4 ก้อน Panasonic 28 แพค - - 6 168 
6 ถ่านไฟฉาย ขนาด AA แพค 4 ก้อน Panasonic 37 แพค 12 444 12 444 
7 เทปกาวสองหน้าบาง 1 นิ้ว 26 ม้วน - - 12 312 
8 เทปใส 1 นิ้ว 240 โหล - - 1 240 
9 กาว 2 หน้า หนา 3 M ยาว 5 เมตร 269 ม้วน - - 3 888 
10 แฟ้มสันกว้างตราช้าง  3 นิ้ว 109 เล่ม 3 327 - - 
11 แลคซีน 1 นิ้ว สีฟ้า 240 โหล 1 240 1 240 
12 แลคซีน 1 นิ้ว สีชมพู 240 โหล - - 1 240 
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ที ่ รายการช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

13 แลคซีน 1 นิ้ว เหลือง 240 ม้วน 1 240 1 240 
14 คลิปดำ 2 ขา ตราม้า No.414/No.108 75 กล่อง 4 300 4 300 
15 คลิปดำ 2 ขา ตราม้า No.415/N0.111 40 กล่อง 6 240 6 240 
16 กระดาษการ์ด A4 120 gram สีฟ้า 119 ห่อ 3  357 3 357 
17 กระดาษการ์ด A4 120 gram สีชมพู 119 ห่อ  - -  3 357 
18 กระดาษการ์ด A4 120 gram สีเหลือง 119 ห่อ 2 238 2 238 
19 กระดาษโฟโต้ 180 gram 99 ห่อ 1 99 1 99 
20 กระดาษสติกเกอร์ 50 แผ่น 140 ห่อ 1 140 1 140 
21 แผ่นใสรองปก 100 แผ่น 219 ห่อ 1 219 1 219 
22 ไส้แฟ้ม 330 โหล 1 330 - - 
23 พานโตก สีทอง ไซส์ 20 ซม. 100 อัน 1 100  -  - 
24 พานโตก สีทอง ไซส์ 28 ซม. 200 อัน 1 200  -  - 
25 ดอยรี่สีขาว (ผ้ารองพาน) 7.5 นิ้ว 120 ผืน 1 120  - -  
26 ดอยรี่สีขาว (ผ้ารองพาน) 12 น้ิว 250 ผืน 1 250  - -  
27 ป้ายตั้งโตะ๊อะครลิิก แนวตั้ง ขนาด A4 145 อัน 30 4,350 - - 

รวม 12,724 8,171 
รวมท้ังสิ้น 20,895 

 

6. วิธีการประเมิน (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ์
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพงึพอใจในการจัดการเรยีน
การสอนของครูกลุม่สาระวิทยาศาสตร ์

การวัดผลและประเมินผล แบบทดสอบ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์อย่างเตม็ศักยภาพ 

2. ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจดัการเรียนรู้และการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้และการวัดประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายวิทยา  หรูวรนันท์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564  -  กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                  ข้อ 2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
         ข้อ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ กำหนดให้โรงเรียนได้ดำเนินงาน การบริหารการศึกษาโดยขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ   

ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ นอกจากจะจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียน
แล้วยังต้องให้ครู นักเรียน ไปร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียนเป็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้ เป็นการส่งเสริม สนับสนุน อันจะนำไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน  และเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง  โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม ได้มองเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดให้มีกิจกรรมพัฒนางานซ่อมบำรุงยานพาหนะนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้ยานพาหนะ อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ตลอดเวลา 
2. ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 
3. เพื่อบำรุงส่วนที่สึกหรอให้กลับสู่สภาพเดมิ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านคุณภาพ 
       ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการบริการด้านยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ  
  -  ด้านปริมาณ  
     1. ครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 200 คน 
     2. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน 
  3. รถโรงเรียนจำนวน 8 คัน 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

-จัดทำโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย.  64 - ฝ่ายธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

-ดำเนินการตามโครงการ 
1. กำหนดงานหน้าท่ีรับผดิชอบให้พนักงานขับรถ
ดูแลและให้บริการ 
2. ตรวจเช็คสภาพรถก่อนการบริการและหลัง
บริการให้อยู่ในสภาพที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
ปลอดภัยในการให้บริการ 
3. ดำเนินงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ 

ต.ค. 64 
– 

ก.ย.  65 

300,000 นายวิทยา  หรูวรนันท์ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ความต้องการรับการบริการของนักเรียนและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

- นายวิทยา  หรูวรนันท์ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

-ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
-สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

ก.ย. 
2565 

- นายวิทยา  หรูวรนันท์ 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  300,000   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ       บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี       บาท 
 

ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคา 

ต่อหน่วย 
หน่วย 
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อซ่อมบำรุงยานพาหนะของ
โรงเรียน จำนวน 8 คัน  ได้แก่ 
รถตู้ Hyundai นข 6503 พิษณุโลก 
รถตู้ TOYOTA นข 1073 ตาก 
รถตู้ TOYOTA นข 2460 ตาก 
รถกระบะ NISSAN 4 ประตู กข-9940 ตาก 
รถกระบะ NISSAN 2 ประตู 0185 
รถกระบะ TOYOTA บฉ-8909 
รถจักรยานยนต์  กบล  703     
รถจักรยานยนต์   ฌ 3348 

25,000 คัน 6 150,000 6 150,000 

รวม 150,000 150,000 
รวมทั้งสิ้น 300,000 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนางานพัสดุ - งานการเงินโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางกัลยา   ประทีป ณ ถลาง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 ข้อท่ี 6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการ กำหนดให้โรงเรียนได้ดำเนินงาน การบรหิารการศึกษาโดยขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนน้ต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ   
งานการพัสดุ – งานการเงิน ฝา่ยธรุการ นโยบาย แผนและงบประมาณ เป็นงานให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน
และผูป้กครองในด้านของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากร สำนักงานตา่ง ๆ ตลอดจนการจดัหาหนังสือ
เรียนให้แก่นักเรียนตามนโยบายเรยีนฟรี 15 ปี การเบิก-จ่ายเงินอุดหนุน เป็นค่าเครื่องแต่งกายนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรยีน และ
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องพัฒนาและจดัหาสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการปฏิบัตงิานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อการบริการด้านการเงิน-การพัสดุแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและพอเพียง 
2. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแกค่รแูละบุคลากรทางการศึกษา นักเรยีนและผู้ปกครองด้านการเงิน 

 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

    1. ครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 200 คน 
    2. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน 

-  ด้านคุณภาพ  
    1. ดำเนินงานด้านพัสดุ – การเงิน ตามระเบยีบของทางราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สะดวกรวดเร็ว 
      2. มีวัสดุสำนักงานสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารนโยบายแผนและงบประมาณอยา่งพอเพียงและทั่วถึง 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. จัดทำโครงการ 

1-30 ก.ย. 64 - งานพัสดุ/การเงิน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
3. ดำเนินการจดัหาวัสดุและครภุณัฑ์ในการพัฒนางาน 
พัสดุ-การเงิน 
4. ให้บริการงานพัสด/ุงานการเงินกับคณะครู บุคลากรและ
นักเรียน 

ต.ค 64–ก.ย. 65 60,000 งานพัสดุ/การเงิน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

1-15 ก.ย. 65 - งานพัสดุ/การเงิน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการใหผู้้บังคับบัญชา
ทราบ 

15-30 ก.ย. 65 - งานพัสดุ/การเงิน 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินอุดหนุน   ………...60,000......... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………………………. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………………………. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

งานพัสดุ (32,450.- บาท)       
1 คอมพิวเตอร์ Notebook DELL Inspiron 

3501 Black W56621500 PBTHW10 
16,990 ชุด 1 16,990 - - 

2 ลำโพงคอมพิวเตอร ์ 500 ชุด 1 500 - - 
3 ตลับหมึก HPCF279A 2,100 กล่อง 6 12,600 - - 
4 เครื่องคิดเลข Canon WS1410T/14หลัก 959 เครื่อง 1 959 - - 
5 ปากกาเพ้นท์เขียนครภุัณฑ์ กลาง 1.2 mm.  

สีขาว 
80 ด้าม 2 160 - - 

6 ปากกาเพ้นท์เขียนครภุัณฑ์ กลาง 1.2 mm.  
สีน้ำเงิน 

80 ด้าม 2 160 - - 

7 กาวแท่ง UHU 21 กรัม 99 แท่ง 4 396 - - 
8 ตรายางสำเรจ็ REUSE 100 อัน 1 100 - - 
9 หมึกเตมิ สำหรับตรายางหมึกในตวั (สีแดง) 85 ขวด 1 85 - - 
10 ซ่อมคอมพิวเตอร ์ 500 เครื่อง 1 500 - - 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

งานการเงิน (27,550.- บาท)       
11 หมึกพิมพ์เลเซอร์ 85A 2,650 กล่อง 1 2,650 2 5,300 
12 หมึกเตมิเอปสันแท้ สดีำ,สีเหลือง,สีแดง,สีน้ำเงิน 250 ขวด 4 1,000 4 1,000 
13 ลวดเย็บ No.23/24 ตราช้าง 129 แพค - - 1 129 
14 ลวดเย็บ No.23/10 ตราช้าง 65 แพค 2 130 2 130 
15 ลวดเย็บ No.10-1M Max<1x24 กล่อง> 220 แพค - - 2 440 
16 ลวดเย็บ No.3-1M Max<1x24 กล่อง> 420 แพค 1 420 1 420 
17 กาวน้ำ UHU กลูเพ็น 50 มล. 45 หลอด 6 270 6 270 
18 แท่นประทับตราม้าสแตนเลส No.1 สีน้ำเงิน 95 อัน 4 380 - - 
19 แท่นประทับตราม้าสแตนเลส No.1 สีแดง 95 อัน 2 190 - - 
20 แท่นประทับตราม้าสแตนเลส No.2 สีน้ำเงิน 50 อัน 4 200 - - 
21 แท่นประทับตราม้าสแตนเลส No.2 สีแดง 50 อัน 2 100 - - 
22 น้ำหมึกเตมิแท่นประทับตรามา้ 28cc สีน้ำเงิน 16 ขวด 4 64 - - 
23 น้ำหมึกเตมิแท่นประทับตรามา้ 28cc สีแดง 16 ขวด 4 64 - - 
24 กาวแท่งตราช้าง 22 กรัม 40 อัน 12 480 12 480 
25 ซองพับ 4 ขาว 9/125A ครุฑ (1x500 ซอง) 360 1/2พัน - - 1 360 
26 ซองพับ 4 ขาว 9/125A ไม่ครุฑ (1x500 ซอง) 380 1/2พัน - - 1 380 
27 ซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง ไม่ครุฑ C4 KA 9x12 

3/4 (1x50 ซอง) 
190 ห้าสิบ 1 190 1 190 

28 สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 ตราม้า (1x50) 149 ห่อ 1 149 1 149 
29 สติกเกอร์ PVC ใสตราช้าง A4 (1x50 แผ่น) 239 ห่อ 1 239 1 239 
30 ปากกาหมึกเจล 1.0 mm No.AGP13604 250 โหล 1 250 1 250 
31 โฟมเทป 3M 21mm. x 1 เมตร 65 ม้วน 2 130 1 65 
32 ปากกาเขียน CD 2 หัว M&G 24 ด้าม 4 96 2 48 
33 เทปกาวสองหน้าบาง 3/4" Max 18mm.x20y. 21 ม้วน 6 126 6 126 
34 เครื่องเย็บ Max No.HD 10 เหล็ก 89 อัน 2 178 2 178 
35 เครื่องเย็บเข้าเลม่ ตราช้าง No.DS-23S13QL    

100 แผ่น 
899 อัน 1 899 - - 

36 กระดาษปกการ์ดขาว Double A 180g 50แผ่น 99 ห่อ 2 198 2 198 
37 สมุดปกน้ำเงิน No.2 หุม้ปก 60 แผ่น 50 เล่ม 12 600 - - 
38 แฟ้มเสนอเซ็นปกธรรมดา 199 เล่ม 8 1,592 - - 
39 SSD SATA 1 TB  WD GREEN 3,290 ช้ิน 1 3,290 - - 
40 กระดาษ Pos-it ตราช้าง 3"x3" 45 แพค 12 540 12 540 
41 ปากกาเน้นข้อความสเต็ดเล่อร ์ 45 ด้าม 6 270 6 270 
42 ทีถ่อนลวดเหล็กแบบคีม Aroma 85 อัน 4 340 - - 
43 
 

กระดาษการ์ดสี 120g A4 180 แผ่น  
(ฟ้า, เขียว,ชมพ,ู เหลือง) 

119 ห่อ - - 4 476 
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โครงการ   พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม       พัฒนาระบบงานธุรการโรงเรยีน 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ          นางสุนีย์  ยะสุกิม 
ระยะเวลาดำเนินการ    ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2564  และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ        ห้องธุรการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ข้อที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 ข้อท่ี 6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการ กำหนดให้โรงเรียนได้ดำเนินงาน การบรหิารการศึกษาโดยขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนน้ต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ  การ
บริหารงานธุรการ ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ เป็นงานท่ีนำนโยบายตา่ง ๆ ลงสู่ปฏิบัติและมีหนา้ที่ในการรับ - ส่ง
เอกสารทางราชการ  พิมพ์คำสั่งตา่ง ๆ เช่น คำสั่งไปราชการ คำสั่งโรงเรียน เป็นต้น ในปัจจุบันมีความต้องการเครื่องใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน ที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ดังนั้นงานธุรการจึงได้จัดทำโครงการการจัดซื้อเครื่องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องใช้สำนักงานเพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
     1.  เพื่อให้มีวสัดุ อุปกรณส์ำนักงาน อย่างเพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
     2.  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

3. เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ 
  1. ครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 200 คน 
  2. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน 
ด้านคุณภาพ 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2. บุคลากรฝา่ยธุรการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. การบริหารจัดการของโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความคล่องตัว 
4. บุคลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ไดร้ับการบริการด้านธุรการอยา่งทั่วถึง 
 

4. วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. สำรวจความต้องการ 
2. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนมุัต ิ

1-30 กันยายน 2564 - นางสุนีย์  ยะสุกมิ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
2. ดำเนินการพัฒนางานธุรการ 
3. ให้บริการงานธุรการแก่ครูและนักเรียน 

ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565 

30,000 นางสุนีย์  ยะสุกมิ 
นางสาวกันหา  ใจยวง 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ตรวจรับวสัดตุามรายการที่ขอซื้อ 
ทำบัญชีควบคุม วัสดุ ครุภณัฑ์  

กันยายน 2565 - นางสุนีย์  ยะสุกมิ 
นางสาวกันหา  ใจยวง 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

รายงานผลการดำเนินงาน กันยายน 2565 
 

- นางสุนีย์  ยะสุกมิ 
นางสาวกันหา  ใจยวง 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………30,000……….. บาท 
เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เครื่องพิมพ์ EPSON  L3250 4,990 เครื่อง 1 4,990 - - 
2 หมึกพิมพ ์HP LaserJet Pro M12a 79 A 2,100 กล่อง 4 8,400 3 6,300 
3 กระดาษการ์ดสี A4 120g. (แพ็ค 180แผ่น) สีฟ้า 119 ห่อ 2 238 2 238 
4 หมึกเตมิ EPSON L3250 ของแท้ 4 ส ี 250 ขวด 4 1,000 4 1,000 
5 เทปใส แกน 3 นิ้ว   1นิ้วx 36หลา 45 ม้วน 7 315 7 315 
6 เทปลบคำผิด ลิขวิดเปเปอร์ Dryline Grip 5 มม.x 

8.5 ม. 
50 อัน 6 300 6 300 

7 แฟ้มเสนอเซ็นปกธรรมดา 199 เล่ม - - 6 1,194 
8 คลิบบอร์ดหนังเทียม A4 50 อัน 12 600 - - 
9 สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 elfen (1x50 แผ่น) 179 ห่อ 3 537 3 537 
10 กาวแท่ง UHU 21 กรัม No.189 99 แท่ง 6 594 - - 
11 กาวน้ำหัวสักหลาดม้า H12 G33 50cc. 20 หลอด - - 10 200 
12 กระดาษปกการ์ดขาว 99 แพ็ค 2 198 2 198 
13 ซองขาว 9/125A ไม่ครุฑ 380 1/2พัน 2 760 2 760 
14 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 500 รายการ 1 500 - - 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การพัฒนาระบบงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ
   คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวเบญจมาศ ไชยศรีย์ / นางทัตพิชา  ทองนอก 
ระยะเวลาดำเนินการ ต่อเนื่องตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

     ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               ข้อที่ 2.6    จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นคุณภาพท่ีเกิดขึ้นกับ
นักเรียนและการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาอย่างแท้จริง ในการดำเนินงานพัฒนางานฝา่ยบรหิารงานบุคคล มีความ
จำเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ  การพิมพ์งาน สรปุรายงานต่าง ๆ และให้บริการ
กับคณะครู บุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่เข้ารับบริการ ซึ่งเป็นของใช้วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวร ตลอดจนการเสื่อมสภาพ
ของวัสดุต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการซอ่มบำรุง เพื่อการดำเนินงานได้อยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ  
 ฝ่ายบรหิารงานบุคคลจำเป็นต้องบริหารจดัการฝ่ายงาน ด้วยการสนบัสนุนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมให้
มีความพร้อมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องในทุกระดับชั้น อีกท้ังด้านการให้บริการเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์  
ให้สามารถดำเนินการพัฒนาการตามโครงการต่าง ๆ ได้ประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจดัการงานบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ 
2. เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการให้บริการกับผู้ที่มาขอใช้บริการจากฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

3. เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 

คณะครูและบุคคลากรโรงเรยีนสรรพวิทยาคม มีจำนวน 193 คน  
-ด้านคุณภาพ 

คณะครูและบุคคลากรโรงเรยีนสรรพวิทยาคม มีอุปกรณ์ วัสดุ เครื่องใช้สำนักงานท่ีมีคุณภาพ สามารถนำมาใช้
อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการให้บริการกบัผู้ที่มาขอใช้บริการอย่างมีระบบ เกิดประโยชน์ในวงกว้าง และมีประสิทธิภาพ 
 

 



593 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมบุคลากรเพื่อกำหนดปฏทิินการปฏิบัติงาน 
2. สำรวจวัสดุที่ต้องการใช้ 

ต.ค. 2564 - -นางสาวเบญจมาศ  
ไชยศรีย ์
-นางทัตพิชา  
ทองนอก 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามปฏิทิน 

2. เสนอเพื่อขออนุมัติการสั่งซื้อ 

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์

4. ดำเนินการพัฒนาระบบงานบุคคล 
5. ให้บริการด้านงานบุคคล 
       - การให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ พิมพ์งานท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานบุคคล 
       - การให้บริการเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ  

ต.ค. 2564 
–  

ก.ย. 2565 

40,980 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตามตรวจสอบ ปริมาณความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ใหม้ี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มคา่ในการใช้วัสดุอุปกรณต์่างๆอุปกรณ ์

ต.ค.2564 
– ก.ย. 2565 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

เขียนสรุปรายงานตามโครงการ ต.ค.2564 
–  

ก.ย. 2565 

- 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)    40,980 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      - บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี               - บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 หมึกเครื่องปริ้น Epson L385 
(สีดำ, แดง, น้ำเงิน, เหลือง) 

690 ขวด 6 4,140 4 2,760 

2 หมึกเครื่องปริ้น Cannon G2010 
(สีดำ, แดง, น้ำเงิน, เหลือง) 

380 ขวด 4 1,520 4 1,520 

3 หมึกเครื่องปริ้นเลเซอร์  hp cf279A 2,100 ชุด 1 2,100 1 2,100 
4 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นและคอม 2,000 รายการ 1 2,000 1 2,000 
5 จัดทำทำเนียบบุคลากรโรงเรียนสรรพฯ 4,000 บอร์ด - - 1 4,000 
6 ลวดเย็บ No.10-1 m ตราช้าง  180 แพค 1 180 1 180 
7 ลวดเย็บ No.3 ตราช้าง 350 แพค 1 350 1 350 
8 เครื่องเย็บตราช้าง No.10 70 ตัว 2 140 2 140 
9 เครื่องเย็บตราช้าง No.3  559 ตัว 1 559 1 559 
10 เครื่องเย็บเข้าเลม่Kangaro No.HD23S13 100 

แผ่น  
1,090 ตัว 1 1,090 - - 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

11 กระดาษกาวย่นใหญ่ 1 นิ้ว x20y  สเนล 24 ม้วน 10 240 6 144 
12 เทปใสแกนใหญ่ยูนิเทป 1 *36 หลา 45 ม้วน 6 270 3 135 
13 กระดาษปกการ์ดสีขาว 180 g. A4 99 แพค 4 396 4 396 
14 กระดาษการ์ดสีชมพู 150g A4 180 แผ่น 209 ห่อ 1 209 1 209 
15 กระดาษการ์ดสีเหลือง 150g A4 180 แผ่น 209 ห่อ 1 209 1 209 
16 กระดาษการ์ดสีฟ้า 150g A4 180 แผ่น 209 ห่อ 1 209 1 209 
17 ไส้แฟ้มของอเนกประสงค์ A4 ตราช้าง 33 แพค 6 198 6 198 
18 เครื่องเหลาดินสอตราม้า No. H-620  399 เครื่อง - - 1 399 
19 กระดาษ Post – it 3 M เพจมารก์เกอร์ 5 สี 89 ห่อ 2 178 2 178 
20 กระดาษ Photo   180  แกรม 439 ห่อ 1 439 1 439 
21 คลิบหนีบดำตราม้า No.110 60 โหล 3 180 3 180 
22 คลิบบอร์ดพลาสติก A4 ตราม้า 50 อัน 10 500 5 250 
23 ป้ายช่ือตั้งโต๊ะ/ป้ายประชุม เอสี ่ 105 อัน 10 1,050 5 525 
24 แฟ้มสันหนาตราช้างแบบเจาะ 3 น้ิว A4 สีดำ 109 อัน 10 1,090 5 545 
25 มีดคัทเตอร์สแตนเลสใหญต่ราช้าง No.S1801 45

องศา 
65 อัน 2 130 - - 

26 มีดคัทเตอร์สแตนเลสเล็กตราม้า No.H112 30องศา 79 อัน 2 158 - - 
27 ใบมีดคัตเตอร์ตราช้าง 45 องศา 20 แพค 5 100 - - 
28 ใบมีดคัตเตอร์ตราช้าง 30 องศา 20 แพค 5 100 - - 
29 กรอบเกียรติบัตร 199 อัน 12 2,388 - - 
30 ปากกาเน้าขอ้ความสเตด็เล่อร์ 45 ด้าม 6 270 6 270 
31 นำยาลบคำผิด pentel ปากกา ZL31w 12ml. 99 ด้าม 4 396 2 198 
32 ดินสอดำตราช้าง hb 1x12 แท่ง 40 โหล 3 120 - - 
33 ปากกาลูกลื่นตราม้ากด No.H301 0.5m(1x50) 245 กล่อง 1 245 1 245 
34 ไม้บรรทัด 12 นิ้ว ใสแข็งภูเขาไฟ 5 อัน 12 60 6 30 
35 กรรไกรด้ามพลาสติก 8 นิ้ว ตราช้าง No.ofe0380 50 อัน 3 150 - - 
36 กล่องแฟ้ม 3 ช่อง 12 นิ้ว 279 กล่อง 4 1,116 - - 
37 ลวดเสียบตราม้า หัวกลม 50 ตัว 11 กล่อง 6 66 6 66 

รวม 22,546 18,434 
รวมท้ังสิ้น 40,980 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

- คณะครูและบุคลากร ร้อยละ 90 มีความสะดวกในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของกลุม่
งานบุคคล 

- การประเมินโครงการ - เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การพัฒนาระบบงานสำนักอำนวยการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    1.นางสาวธัญสินี ต้นกลั่น,2.นางสาวกานต์ธีรา พนาศรีงาม 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2564 - 1 / 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 1.  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
      ข้อที่ 2.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      ข้อที่ 3.      ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

            และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงือ่นไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ด้วยทางฝ่ายสำนักงานอำนวยการเป็นฝ่ายที่ทำหน้าท่ีเสริมสร้างการจัดระบบองค์กร และให้บริการกับบุคคลภายใน
โรงเรียนทุกคนเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคญัและส่งเสริมด้าน
การให้บริการใหส้ะดวกมากขึ้น ดว้ยเหตผุลดังกล่าวทางโรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงจำเป็นต้องจัดโครงการพัฒนาระบบสำนักงาน
อำนวยการ เพื่อการจดัการการบรหิารระบบองค์กร เสริมสร้างประสทิธิภาพการบริหารงาน และตอบสนองยุทธศาสตร์ มาตรฐาน
การศึกษา และกลยุทธ์โรงเรียน  

การพัฒนาโรงเรียนต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานราชการ เอกชนรวมทั้งความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน จำเป็นต้องมีการตดิต่อประสานท้ังภายในและภายนอก งานสำนักงานผู้อำนวยการจึงเป็น
หน่วยงานท่ีให้การบริการประสานงานแก่บุคลากร ครู   ผู้ปกครอง รวมถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ กับฝา่ยบริหารโรงเรียนเพื่อการ
ดำเนินการเกิดความคล่องตัวขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อพัฒนางานการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การบริการประสานงานระหว่างหน่วยงานในโรงเรียนกับฝ่ายบริหารโรงเรียน 
3. เพื่อให้บริการต้อนรับ ประสานงานกับผู้ปกครอง หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมาติดต่อราชการ 
4. กรองงาน นำเสนองาน รายงานผล และให้บริการอื่น ๆ 

 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 
  1. โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ คณะครูและบคุลากรทางการศึกษาโรงเรียนสรรพ

วิทยาคม 200 คน , นักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคม 2,802 คน , เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการมัธยมศึกษาจังหวัดตาก 
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จำนวน 23 โรงเรียน , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรยีนสรรพวิทยาคม จำนวน 15 คน และเครือข่ายผูป้กครองนักเรยีน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 12 คน 

-  ด้านคุณภาพ   
   1. โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  
   2. ให้บริการ ประสานงานแก่บคุลากรในโรงเรียน และบริการต้อนรับประสานงานแก่ผูม้าตดิต่อราชการได้ ร้อยละ 100 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.ดำเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ 

 
ก.ย – ต.ค

2564 
 

 
- 

รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนัก
อำนวยการ 
หัวหนา้สำนักอำนวยการ 
และเลขานุการสำนักอำนวยการ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. สำรวจรายการพสัดุที่ต้องใช้ 
3. ดำเนินการพัฒนาระบบในงาน 

 
ต.ค.2564 – 
ก.ย.2565 

 
45,000 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

 
ก.ย. 2565 

 
- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

 
ก.ย. 2565 

 

 
การจัดทำ
รูปเลม่ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………..…45,000..…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………-……………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคา 

ต่อหน่วย 
หน่วยนับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 หมึกปริ้น HP LASERJET 201A (ตลับแท้)  

สีดำ/เหลือง/แดง/น้ำเงิน 
12,000 ชุด 1 12,000 1 12,000 

2 หมึกเตมิ Epson L3150 (แดง) 250 ขวด - - 1 250 
3 หมึกเตมิ Epson L3150 (น้ำเงิน) 250 ขวด - - 1 250 
4 หมึกเตมิ Epson L3150 (ดำ) 250 ขวด 4 1,000 2 500 
5 หมึกเตมิ Epson L3150 (เหลือง) 250 ขวด - - 1 250 
6 น้ำหมึกเตมิแท่นประทับตรา 33cc. แดง 109  ขวด  1 109 - - 
7 น้ำหมึกเตมิแท่นประทับตรา 33cc.  น้ำเงิน 109  ขวด  1 109 - - 
8 กระดาษการ์ดสี 120g. A4 180 แผ่น (สีชมพู) 119 ห่อ - - 1 119 
9 กระดาษการ์ดสี 120g. A4 180 แผ่น (สีเหลือง) 119 ห่อ - - 1 119 
10 กระดาษการ์ดสี 120g. A4 180 แผ่น (สีฟ้า) 119 ห่อ - - 1 119 
11 กระดาษการ์ดสี 120g. A4 180 แผ่น (สีเขียว) 119 ห่อ - - 1 119 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคา 

ต่อหน่วย 
หน่วยนับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

12 สติ๊กเกอร์ กระดาษขาวด้าน A4 ตราม้า 149 แพ็ค 1 149 - - 
13 สติกเกอร์กระดาษสี A4 "สีชมพ"ู 7 แผ่น 2 14 3 21 
14 สติกเกอร์กระดาษสี A4 "สีเหลือง" 7 แผ่น 2 14 3 21 
15 กระดาษ Post-it 3M แฟล็กซ์ Sign Here 4 ส ี 129 แพค 1 129 1 129 
16 น้ำยาลบคำผิด 7 ml 89 อัน 2 178 2 178 
17 เทปกาวสองหน้าบาง 1" Nuvo  55 ม้วน 2 110 2 110 
18 เทป Opp 1" ใส 48mm. x 45y 25 ม้วน 3 75 1 25 
19 ปากกาไว้ท์บอร์ด สีน้ำเงิน 270 กล่อง 1 270 - - 
20 กรรไกรด้ามพลาสติก 8.5" ตราช้างNO.OFT1165 159 อัน 1 159 - - 

21 ไส้แมกซ์ 10 M  (แพ็คละ 2 โหล) 220 กล่อง 1 220 - - 
22 ไส้แฟ้มซองอเนกประสงค์ A4 ตราช้าง 33  แพค  3 99 1 33 
23 กาวแท่ง UHU 40 กรัม  129 แท่ง 2 258 - - 
24 กระดาษโฟโต้ 180g. A4 100 แผ่น 439  ห่อ  - - 1 439 

25 ตรายางวันท่ีภาษาไทย<เลขอารบคิ> 54  หน่วย  1 54 - - 
26 ถ่าน AA (1*4ก้อน) 35  แพค  1 35 2 70 
27 ถ่าน AAA  (1*4ก้อน) 60  แพค  1 60 2 120 
28 แฟ้มซองพลาสติก 1 กระดุม A4 ไม่พิมพ์ลาย  15  เล่ม  10 150 - - 
29 กระดาษหอมเกียรติบัตรไม่ใส่กรอบ 100 แพค 1 100 - - 
30 กระดาษหอมเกียรติบัตรมีกรอบ สขีาว 100 แพค 1 100 - - 
31 แผ่นใสปกพลาสติก A4 199  รีม  1 199 - - 
32 แฟ้มตราช้าง 3" ห่วง No.2100 F4 สีชมพ,ูสีส้ม

,ม่วง,เขียว 
109  เล่ม  3 327 - - 

33 ไส้ปากกาหมึกเจล M&G No.G5A  สีแดง 130 โหล 2 260 1 130 
34 ไส้ปากกาหมึกเจล M&G No.G5A สีน้ำเงิน 130 โหล 4 520 2 260 
35 ไส้ปากกาหมึกเจล M&G No.G5A สีดำ 130 โหล 4 520 2 260 
36 ปากกาเจลปลอก 1.0 mm No.AGP13672  สีดำ 250 กล่อง 1 250 1 250 
37 ปากกาเจลปลอก 1.0 mm No.AGP13672   

สีแดง 
250 กล่อง 1 250 1 250 

38 ปากกาเจลปลอก 1.0 mm No.AGP13672   
สีน้ำเงิน 

250 กล่อง 1 250 1 250 

39 ซองเอกสาร A4 สีน้ำตาล ไม่ขยายข้าง 190 มัด - - 1 190 
40 ซองเอกสาร A4 สีน้ำตาล ไม่ขยายข้าง 230 มัด - - 1 230 
41 คลิปดำ 50 มม. ตราม้า 110  32 mm 60 โหล 1 60 - - 
42 คลิปดำ 50  มม. ตราม้า 108 50 mm 90 โหล 1 90 - - 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การพัฒนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
                              ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวทองแข  หม่ืนพิลมทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 64 – ก.ย.65 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               ข้อที่ 2.6    จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู ้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศใหผู้้เรยีนมีโอกาสไดร้ับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสยัใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สทิธิและหน้าท่ีมีความรับผิดชอบ มจีิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา โดยกำหนดเปน็กลยุทธ์ ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา คือ 
สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ท่ีมปีระสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทและ สถานศึกษามีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและการมสี่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

ในการดำเนินงาน พัฒนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  มีความจำเป็นที่ต้องใช้วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานในการ
ดำเนินงานโครงการต่างๆ การพิมพ์งาน สรุป รายงานต่างๆ ซึ่งเป็นของใช้วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวรตลอดจนการเสื่อมสภาพ
ของอุปกรณ์ต่างๆจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง เพื่อการและการดำเนินงานได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์  เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวรซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ   
2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในฝ่ายบรหิารกิจการนักเรียน 
3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน 

 

3. เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 
   1. ครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 200 คน 

    2. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน   
-ด้านคุณภาพ 
   บุคลากรในฝ่ายบริหารกิจการนกัเรียน ได้รับบริการอย่างทั่วถึง และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามปฏิทิน 
2. เสนอเพื่อขออนุมัติการสั่งซื้อท่ีงานพัสด ุ

ต.ค.2564 - นางจรัสศรี  ธรรมจติ 
นางสาวทองแข  หมื่นพิ
ลมทอง 
นางสาวสุทธาสินี  
เขียวน้อย 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ติดตามตรวจสอบ ปริมาณความต้องการวัสดุ อุปกรณ์
ให้มีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
อุปกรณ ์

พ.ย.2564 
–  

ก.ย. 2565 

29,870 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

เขียนสรุปรายงานตามโครงการ พ.ย.2564 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามปฏิทิน 
2. เสนอเพื่อขออนุมัติการสั่งซื้อท่ีงานพัสด ุ
 

ก.ย.2565 
 

- 

 
 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)    29,880  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      -  บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี               -  บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 จัดทำมุมบุคลากร 750 บอร์ด 1 750  - - 
2 จัดจ้างทำตรายาง 400 อัน 2 800  - - 
3 ปากกาดำ large Capacity 1.0 m 250 โหล 2 500 1 250 
4 ปากกาน้ำเงิน large Capacity 1.0 m 250 โหล 2 500 1 250 
5 กระดาษ Post-it 3M I.5"x2" No.653 26 ห่อ 3 78  - - 
6 กระดาษ Post-it 3M 3"x3" No.654  55 ห่อ 3 165  - - 
7 กระดาษ Post-it 3M เพจ มาร์กเกอร์ 5 

สNีo.67O 
89 แพค 2 178  - - 

8 ป้ายช่ือตั้งโต๊ะอะครีลิก(สามเหลีย่มเล็ก) 105 อัน 6 630 6 630 
9 ดินสอแรเงาตราม้า 2B 13 ด้าม 12 156  - - 
10 กาวแท่ง UHU 21 กรัม 99 แท่ง 3 297  - - 
11 ลวดเสียบกระดาษหัวกลม 500 กรัม 100 กระป๋อง 1 100 1 100 
12 ปากกา Horse signing pen H -110   (สีแดง) 75 โหล 1 75 -  - 
13 ปากกา Horse signing pen H -110   (สีน้ำเงิน) 75 โหล 1 75  - - 
14 External Western 4TB Ext hdd my 

passport 
3,590 อัน 1 3590  - - 

15 เทปลบคำผิด 5 มมx8.5มม Grip 69 อัน 2 138  - - 
16 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้น 1,500 รายการ 1 1500  - - 

https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_enTH885TH885&q=Horse+signing+pen+H+-11&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjDivWxs-DrAhUQyDgGHcLNAFMQkeECKAB6BAgLECo
https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_enTH885TH885&q=Horse+signing+pen+H+-11&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjDivWxs-DrAhUQyDgGHcLNAFMQkeECKAB6BAgLECo
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
17 คลิบหนีบดำตราม้า No.108<108<1*12 อัน> 90 โหล 3 270 3 270 
18 คลิบหนีบดำตราม้า No.110<108<1*12 อัน> 60 โหล 5 300 5 300 
19 คลิบหนีบดำตราม้า No.112<108<1*12 อัน> 30 โหล 3 90 3 90 
20 ซองเอกสารไม่ขยายข้าง <ไม่ครฑุ>C4 KA 9x12 

3/4 <1x50 ซอง> 
155 ห้าสิบ 1 155 1 155 

21 ซองเอกสารขยายข้าง <ไม่ครุฑ>C4 KA 9x12 
3/4 <1x50 ซอง> 

250 ห้าสิบ 1 250 1 250 

22 คลิบบอร์ดหนังเทียม A4 50 อัน 12 600  - - 
23 ซองขาว 9/125A ไม่ครุฑ 60 ห้าสิบ 3 180 3 180 
24 เทปกาวสองหน้าบาง 3/4" Max 18mm.×20y. 21 ม้วน 3 63 2 42 
25 ปลั๊กไฟ 3 ตา 5 เต้า 5 เมตร 619 อัน 1 619 1 619 
26 เครื่องเย็บ Max No.HD 10 เหล็ก 89 อัน 2 178 2 178 
27 หมึกเตมิ Epson 100 ML (สีดำ) EPSON L3110 250 ขวด 2 500 2 500 
28 หมึกเตมิ Epson 100 ML (สีดำ) L405 250 ขวด 2 500 2 500 
29 หมึกเตมิ Epson 100 ML (สเีหลอืง) EPSON 

L405 
250 ขวด 1 250 1 250 

30 หมึกเตมิ Epson 100 ML (สีแดง) EPSON 
L3110 

250 ขวด 1 250 1 250 

31 หมึกเตมิ Epson 100 ML (สีเหลอืง) EPSON 
L3110 

250 ขวด 1 250 1 250 

32 หมึกเตมิ Epson 100 ML (สีน้ำเงิน) EPSON 
L3110 

250 ขวด 1 250 1 250 

33 กระดาษโพโต้ 135 g A4 100 แผ่น 369 ห่อ 3 1107 2 738 
34 กระดาษโพโต้ 180 g A4 100 แผ่น 439 ห่อ 3 1317 2 878 
35 กระดาษกาวย่นใหญ่ 3M ¾” 18มม.*25Y 28 ม้วน 3 84 3 84 
36 กระดาษกาวย่นใหญ่ 3M 1” 24มม.*25Y 40 ม้วน 3 120 3 120 
37 มีดคัตเตอรส์แตนเลทเล็กตราม้า No.H112 30

องศา 
79 อัน 2 158 -  - 

38 ใบมีดคัตเตอร์ตราม้าS 30องศา 9มม. 23 แพค 2 46  - - 
39 สมุด 1-65 ปกเคลือบ ขนาด270-380 มม. 80 เล่ม 2 160 2 160 
40 พานทอง(พานโตก)อลูมิเนียมอยา่งดี ขนาด 20cm 350 อัน 2 700  - - 
41 ผ้ารองพาน 60 ผืน 2 120  - - 
42 แฟ้มตราช้าง 3" ห่วง A4/F4 สีม่วง/รุ่นส ี 109 เล่ม 3 327  - - 
43 สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 ตราม้า (1×50) 149 ห่อ 1 149  - - 
44 สติกเกอร์ PVC ใสตราช้าง A4 (1×50 แผ่น) 239 ห่อ 1 239  - - 
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โครงการ   พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การพัฒนางานสำนักงานคณะกรรมการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผดิชอบ   คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564 และนางสาวณัฐวดี ทาหลี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ต.ค. 2564 – มี.ค. 2565 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้ ; คุณธรรม)  

 ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2565 ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ กำหนดให้โรงเรียนได้ดำเนินงาน การบริหารการศึกษาโดยขับเคลือ่นนโยบายและจดุเน้นตา่ง ๆ สู่การปฏิบัติ  ในการ
ดำเนนิงานรวมถึงการจัดการของคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 มีความจำเป็นท่ีต้องใช้วัสดุ เครื่องใช้ สำนักงานใน
การดำเนินงานโครงการต่างๆ การพิมพ์รายงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล รูปภาพและเอกสารต่างๆ ซึ่งเป็นวัสดุ สิ้นเปลือง และวัสดุ
ถาวร เพื่อการจัดเก็บข้อมูล และการดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการนักเรียน
ประจำ ปีการศึกษา 2564จึงจัดทำโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และซ่อมแซม ดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำนักงาน
คณะกรรมการนักเรียน ข้ึนเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพ 
 

2. วตัถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

 2.1. เพือ่จัดซื้อ สื่ออุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร ให้กับคณะกรรมการนักเรียน  
2.2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการนักเรียนในการจัดกิจกรรม 

 

3. เป้าหมาย  
 3.1. ด้านปริมาณ  
   3.1.1. คณะกรรมการนักเรียน มีวสัดุสำนักงาน อุปกรณ์ และครภุัณฑ์ท่ีสามารถใช้งานในการทำกิจกรรมได้ ร้อยละ 100  
 3.2. ด้านคุณภาพ  
   3.1.2. คณะกรรมการนักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามจดุประสงค์ และตามนโยบายที่วางไว้ร้อยละ 100 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ  
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน (Plan) - เขียนโครงการ  
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 
การศึกษา 2564 และ 2565 
 – แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการเพื่อตกลง 
รูปแบบขั้นตอนและการดำเนินการ  
- กำหนดเรื่อง หน้าที่ และเวลาดำเนินการ  
- จัดเตรยีมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค. 2564  - -คณะกรรมการ
นักเรียน  
-ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

2. ดำเนินการ (Do) - ขออนุมัติดำเนินการ 
- ดำเนินการสำรวจราคา 
- พัฒนางานสำนักงานคณะกรรมการนักเรียน 

ต.ค. 2564 – มี.ค. 
2565 

11,905 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

- ตรวจสอบพัสดุ  
- สำรวจพัสด ุ

ต.ค. 2564 – มี.ค. 
2565 

- 

4.ประเมินผล และ
รายงาน (Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม  
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ต.ค. 2564 – มี.ค. 
2565 

- 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 

 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   11,905  บาท  

 เงินนอกงบประมาณ       -  บาท 

 เงินเรียนฟรี 15 ปี        -   บาท  

ที ่ รายการพัสดุ ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร DoubleA 80g 
A4 500 แผ่น 

140 ห่อ 4 560 - - 

2 แผ่นรองเม้าส์ Melon 120 อัน 2 258 - - 
3 ไม้บรรทัดเหล็ก40 229 อัน 1 229 - - 
4 ไม้บรรทัดเหล็ก24 129 อัน 1 129 - - 
5 มีดคัทเตอร์สแตนเลสใหญต่ราช้าง 

no.s-1801 45องศา 
65 อัน 6 390 - - 

6 แผ่นรองตัด 30x45 319 แผ่น 2 638 - - 
7 โฟมแผ่น 1 55 แผ่น 3 165 - - 
8 โฟมเทปตราช้าง24mm.x1 เมตร 50 ม้วน 3 150 - - 
9 ฟิวเจอร์บอร์ด3มลิ<65x122> 55 แผ่น 3 165 - - 
10 ปากาเมจดิ้ามเดี่ยวตร้าม้า 9 ด้าม 6 54 - - 
11 ปากกาลูกลื่นฝาlancerv825 spiral 

0.5 mm. <x50ด้าม > 
260 กระป๋อง 1 260 - - 
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ที ่ รายการพัสดุ ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

12 แผ่นยางรองตัด 45x60 ซม. A2  
ตราม้า 

559 แผ่น 1 559 - - 

13 สมุดปกแข็งมมุมัน 4/100 189 เล่ม 1 189 - - 
14 แฟ้มเสนอเซ็นปกธรรมดา 199 เล่ม 2 398 - - 
15 กาวลาเท็ก TOA 32 ออนซ ์ 79 ขวด 3 237 - - 
16 กระดาษมุกหอม A4 180g 50 แผ่น 109 ห่อ 3 327 - - 
17 กรรมไกรดา้มพลาสติก 8.5 ตราช้าง 

No.HEA0285 
89 อัน - - 3 267 

18 กระดาษการ์ดสีใหญ่ 110g. 31x43  11 แผ่น - - 20 220 
19 กระดาษกาวย่นใหญ่ 2.5x20y. 

สเนล 
55 ม้วน - - 

5 275 

20 กระดาษโฟโต้ 135g. A4 100 แผ่น 369 ห่อ - - 1 369 
21 เข็มหมุดหัวมุกกล่องพลาสติก 400 

ตัว 
119 กล่อง - - 

1 119 

22 เครื่องยิงบอร์ด max tgm 739 ตัว - - 2 1,478 
23 เครื่องเย็บ MAX No.HD10 เหล็ก 89 ตัว - - 3 267 
24 ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า 17 ด้าม - - 20 340 
25 ปากกาไวท์บอร์ด ตราม้า 20 ด้าม - - 5 100 
26 เทปกาวสองหน้าบาง ½ MAX 12 

mmx20y. 
16 ม้วน - - 

10 160 

27 เทปกาวสองหน้าบาง 3/4 MAX 18 
mmx20y 

21 ม้วน - - 
10 210 

28 แฟ้มกล่าวรายงานปกหนัง A4  
มีครุฑ 

239 เล่ม - - 
1 239 

29 แฟ้มกล่าวรายงานปกหนัง A4  
ไม่มีครุฑ 

219 เล่ม - - 
2 438 

30 ลวดเสียบตราม้า หัวกลม 50 ตัว 13 กล่อง - - 5 65 
31 ขี้ผึ้งนับแบงค์ตราช้าง 40 อัน - - 2 80 
32 กระดาษ Post-it 3M 1.5x2 

NO.653 
26 ห่อ - - 

3 78 

33 กระดาษ Post-it 3M 3x4 NO.657 65 ห่อ - - 3 195 
34 กล่องแฟ้ม 3 ช่อง 12 นิ้ว 279 อัน - - 4 1,116 
35 ช้ันใส่เอกสารพลาสติก 5 ช้ัน Deli 1,199 อัน - - 1 1,199 

รวม 4,690 7,215 
รวมท้ังสิ้น 11,905 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางกุลภาภร  มีเงิน และ นางปิยะฉัตร จิตจริง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                                                               
      มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    ข้อ  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

การศึกษาในปัจจุบันต้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพฒันาและเสรมิสร้างทรัพยากรมนษุย์มีเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคณุภาพมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี21มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามสอดคล้องกับนโยบายหลัก12 ด้านของรัฐบาลและนโยบายของสำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ที่เกี่ยวกับการศึกษาข้อท่ี8ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยว่าให้จัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนท่ีให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและ
แสวงหาความรูไ้ด้และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ด้านการศึกษาข้อที่ 7 ท่ีเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21โดยสร้างแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัลปรับปรุงระบบการเรียนรู้มุ่งสูร่ะบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยดี้านวิศวกรรมคณติศาสตร์ 
โปรแกรมเมอร์ ภาษาต่างประเทศและสอดคล้องกับจดุเน้นประจำปงีบประมาณพ.ศ.2564 ข้อ1.2 ที่จัดการเรียนรูต้ลอดชีวิต
สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นสง่เสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for all) ให้กับทุกคน  

การบริหารงานภายในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรยีนสรรพวิทยาคม ในปัจจุบันมคีวามต้องการเครื่องใช้
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน ที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา ท้ังนี้เพื่อเป็นการอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ ดั้งนั้น เพือ่ให้การเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯและงานในฝ่ายมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณส์ำหรับให้บริการแกค่รูและบุคลากร ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ บริการแก่ครูในกลุ่มสาระฯ ตลอดปีการศึกษา 2/2564 – 1/2565 
2. เพื่อใหก้ารดำเนินงานในกลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศท่ื 1 มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้การเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย  
 -  ด้านปริมาณ  
  1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ จำนวน 17 คน   
  2. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,783 คน  
 -  ด้านคุณภาพ  
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ื 1 จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค ์ 
  2. ครูสามารถผลิตสื่อไดต้ามโครงการของแต่ละคน 
  3. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างทั่วถึง 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

- สำรวจและประเมินความต้องการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
-นำเสนอโครงการ 

 
พ.ย 64 – ก.ย. 65 

 
- 

นางกุลภาภร มีเงิน 
นางปิยะฉัตร จติจริง  

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
- ดำเนินการจดัซื้อวัสด ุ
- บริการวัสดุใหค้ณะครูในกลุม่สาระฯ  
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

พ.ย 64 - มิ.ย. 65 30,140 นางกุลภาภร มีเงิน 
นางปิยะฉัตร จติจริง 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ครูมีการใช้วัสดุอยา่งคุ้มค่า 
- ทำบัญชีควบคุมการใช้วัสด ุ

มี.ค 65 - ก.ย 65 
- 

นางกุลภาภร มีเงิน 
นางปิยะฉัตร จติจริง 

4.ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

- สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผลการ 
ดำเนินงาน 

ก.ย 65 
- 

นางกุลภาภร มีเงิน 
นางปิยะฉัตร จติจริง 

 
5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………30,140……… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท  
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที่1/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 กระดาษการ์ดสี 120g A4 สีฟ้า สีชมพู 119 รีม - - 3 357 
2 กระดาษโฟโต้ 180 g A4 439 รีม 2 878 2 878 
3 กระดาษเกยีรตบิัตร 119 รีม 1 119 1 119 
4 กระดาษกาวย่นใหญ่สี 1"x12y.สเนล (สีชมพู 2,  

สีเหลือง 2, สีฟ้า 1) 
28 ม้วน 5 140 - - 

5 กรอบรูปขนาด เอ 4 พลาสติกใส 250 อัน - - 5 1,250 
6 ปากกาไวท์บอร์ดหัวตัด สีนำ้เงิน ดำ 270 โหล 5 1,350 5 1,350 
7 กระดาษแล็กซีน 1” สีฟ้า,ชมพู เหลือง 24 ม้วน 20 480 20 480 
8 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์Cannon MF3010 4,099 ชุด - - 1 4,099 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที่1/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
9 หมึกเตมิเครื่องปริ้น Epson  L360 สีดำ  250 ขวด 2 500 2 500 
10 หมึกเตมิเครื่องปริ้น Epson  L360 สีแดง เหลือง 

น้ำเงิน 
250 ขวด - - 3 750 

11 หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Canon G2010  
สีดำ เหลือง น้ำเงิน 

380 ขวด 3 1,140 3 1,140 

12 ไส้แม็กเบอร์ 10 180 กล่อง 2 360 2 360 
13 แผ่นใส เอ 4 259 ห่อ 1 259 1 259 
14 สันรูด 7 มลิ 130 โหล 2 260 1 130 
15 กรรไกรพลาสติก 62 อัน 5 310 3 186 
16 สันรูด 15 มิล 172 โหล 1 172 1 172 
17 ตัวปั๊มตรวจทาน 255 ตัว - - 1 255 
18 กระดาษ post it 0.5"+1.7"สNีo 638 50 แพ็ค 10 500 - - 
19 แม็กเย็บกระดาษเล็กดับเบิ้ลเอ No.10 151 อัน 16 2,416 - - 
20 เทปใส1/2 นิ้ว 40 ม้วน - - 6 240 
21 ปลั๊กไฟยาว 5 เมตร 175 ราง 2 350 2 350 
22 คลิปหนีบดำตราม้า No.109 70 โหล 2 140 2 140 
23 คลิปหนีบดำตราม้า No.108 90 โหล 2 180 2 180 
24 คลิปบอร์ดเสนอเซ็นต์อคริลิค เอ 4 150 แผ่น 3 450 2 300 
25 กรรไกร 5 นิ้ว ตราช้าง 35 ด้าม 6 210 6 210 
26 นาฬิกาแขวนผนัง 1,000 เรือน 1 1,000 - - 
27 แปลงลบกระดานตราไก่No.1 25 อัน 24 600 24 600 
28 ค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 500 รายการ 2 1,000 - - 
29 กระดาษกาวสองหน้า 275 ม้วน 3 825 - - 
30 ถ่านLLumix AlkalineAAตราช้าง 28 แพค 6 168 - - 
31 ถ่านLLumix AlkalineAAAตราช้าง 28 แพค 6 168 - - 
32 ขี้ผึ้งนับแบงค์ตรามา้ 45 ตลับ 6 270 - - 
33 เครื่องยิงบอร์ด Max TGDเหล็ก 1,590 เครื่อง 1 1,590 - - 

รวม 15,835 14,305 
รวมท้ังสิ้น 30,140 

 
6. วิธีการประเมิน  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. ครูในกลุ่มสาระฯร้อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์เพยีงพอต่อการใช้งาน 
2. นักเรียนร้อยละ90 ไดร้ับการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

- สำรวจ 
- ประเมินผล 

- แบบสำรวจ 
- แบบประเมินผล 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ , นายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน  
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564                                                              
สถานที่ดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่2                                                                           
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อที่ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในสภาวะปัจจุบันงานด้านวิชาการและงานด้านกระบวนการเรียน
การสอนจำเป็นต้องก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ครูและนักเรียนทันต่อ
เหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   

การบริหารงานภายในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีสอง โรงเรียนสรรพวิทยาคม ในปัจจุบนัมีความต้องการ
เครื่องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน ที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา ท้ังนี้เพื่อเป็นการ
อำนวยความสะดวกในการปฏิบัตงิานให้แก่บุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ ดั้งนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯและงานใน
ฝ่ายมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถปุระสงค์ จำเป็นต้องจัดเตรยีมวัสด ุอุปกรณ์สำหรับให้บริการแก่ครูและบุคลากร ในกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศท่ีสอง 

 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้มีวัสดุ /อุปกรณ์ บริการแก่ครูในกลุ่มสาระฯ ตลอดปีการศกึษา 2564 – 2565 
2. เพื่อให้ครูสามารถนำวัสดุไปใช้ในการผลิตสื่อประกอบการเรยีนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน 
3. เพื่อให้การเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการมีประสิทธิภาพ 

 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ 
 1. ครูกลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศที่ 2 จำนวน 9 คน 
 2. นักเรียนจำนวน 500 คน 
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-  ด้านคุณภาพ 
1. ครูกลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศที่ 2 มีวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ 
2. ครูสามารถผลิตสื่อไดต้ามโครงการของแต่ละคน 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

- สำรวจและประเมินความต้องการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
-นำเสนอโครงการ 

กันยายน-ตุลาคม 
2564 

 
- 

-นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ 
- นายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
- ดำเนินการจดัซื้อวัสด ุ
- บริการวัสดุใหค้ณะครูในกลุม่สาระฯ 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 
2564 

17,708 -นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ 
- นายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตามตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ทีไ่ด้รับม 
- ทำทะเบียนคุมพัสด ุ

มกราคม-กุมภาพันธ์ 
2565 

- 
-นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ 
- นายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

กุมภาพันธ-์มีนาคม
2565 - 

-นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ 
- นายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน 

 
 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……….17,708............       บาท 
เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
เงินเรียนฟรี  15 ป ี             …………………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที ่1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. กระดาษโฟโต้ 180g. A4 100 แผ่น 439 ห่อ 4 1,756 - - 
2. กระดาษการ์ดสีฟ้า 120g. A4 50 แผ่น 119 แพค 4 476 - - 
3. กระดาษการ์ดสีชมพู 120g. A4 50 แผ่น 119 แพค 4 476 - - 
4. กระดาษการ์ดสีเหลือง 120g. A4 50 แผ่น 119 แพค 4 476 - - 
5. กรรไกรด้ามพลาสติก 8" ตราช้าง  89 อัน 5 445 - - 
6. เครื่องเย็บตราช้าง No.10 No.Evo 70 ตัว 5 350   
7. แฟ้มตราช้าง 2" ห่วง No.125 A4  109 เล่ม 2 218 - - 
8. เทปกาวสองหน้าบาง 3/4" 3M  50 ม้วน 3 150 - - 
9. คลิปหนีบสีดำ No112 30 โหล 3 90   
10. คลิปหนีบสีดำ No110 60 โหล 3 180 - - 
11. คลิปหนีบสีดำ No109 70 โหล 3 210 - - 
12. สันเข้าเล่มใหญ่ 10 มิล 130 โหล 1 130 - - 
13. ลวดเย็บ No.10-1M Max 24 กล่อง 220 แพค 2 440 - - 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที ่1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

14. สันรูดพลาสติก 3 มิล 5 อัน 12 60 - - 
15. สันรูดพลาสติก 7 มิล 9 อัน 10 90 - - 
16. สันรูดพลาสติก 15 มิล 15 อัน 10 150 - - 
17. ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน(หัวตดั) pilot 270 โหล 3 810 - - 
18. ปากกาไวท์บอร์ดสีแดง(หัวตดั) pilot 270 โหล 3 810 - - 
19. ปากกาไวท์บอร์ดสีแดง pilot 270 โหล 3 810 - - 
20. น้ำหมึกเตมิไวท์บอรด์สีน้ำเงิน pilot 85 ขวด 2 170 - - 
21. น้ำหมึกเตมิไวท์บอรด์สีแดง pilot 85 ขวด 2 170 - - 
22. น้ำหมึกเตมิไวท์บอรด์สดีำ pilot 85 ขวด 2 170 - - 
23. แผ่นใสปกพลาสติก A4 219 รีม 2 438 - - 
24. ลวดเสียบ กลม  ตราม้า No.1 140 โหล 1 140 - - 
25. ผ้าเทปม้วนเล็ก Matrix 1" สีฟ้า 24 ม้วน 5 120 - - 
26. ผ้าเทปม้วนเล็ก Matrix 1" สีเหลือง 24 ม้วน 5 120 - - 
27. ผ้าเทปม้วนเล็ก Matrix 1" สีน้ำเงนิ 24 ม้วน 5 120 - - 
28. ผ้าเทปม้วนเล็ก Matrix 1" สีชมพ ู 24 ม้วน 5 120 - - 
29. ผ้าเทปม้วน Matrix 2" สีฟ้า 50 ม้วน 2 100 - - 
30. ผ้าเทปม้วน Matrix 2" สีเหลือง 50 ม้วน 2 100 - - 
31. ผ้าเทปม้วนMatrix 2" สีน้ำเงิน 50 ม้วน 2 100 - - 
32. ผ้าเทปม้วน Matrix 2" สีชมพ ู 50 ม้วน 2 100 - - 
33. แท่นประทับตราม้า สีแดง No 3 43 ตลับ 3 129 - - 
34. แท่นประทับตราม้า สีน้ำเงิน No 3 43 ตลับ 3 129 - - 
35. กระดาษปกมุกหอม 119 แพค 2 238 - - 
36. หมึกเตมิ Canon G3010 (แดง) 380 ขวด 1 380 - - 
37. หมึกเตมิ Canon G3010 (น้ำเงิน) 380 ขวด 1 380 - - 
38. หมึกเตมิ Canon G3010 (ดำ) 380 ขวด 1 380 - - 
39. หมึกเตมิ Canon G3010 (เหลือง) 380 ขวด 1 380 - - 
40. หมึกเตมิ Brother DCP-T510W  (เหลือง) 250 ขวด 1 250 - - 
41. หมึกเตมิ Brother  DCP-T510W  (แดง) 250 ขวด 1 250 - - 
42. หมึกเตมิ Brother  DCP-T510W  (ดำ) 250 ขวด 1 250 - - 
43. หมึกเตมิ Brother  DCP-T510W (น้ำเงิน) 250 ขวด 1 250 - - 
44. หมึกเตมิ Epson L3150 (แดง) 250 ขวด 1 250 - - 
45. หมึกเตมิ Epson L3150 (น้ำเงิน) 250 ขวด 1 250 - - 
46. หมึกเตมิ Epson L3150 (ดำ) 250 ขวด 1 250 - - 
47. หมึกเตมิ Epson L3150 (เหลือง) 250 ขวด 1 250 - - 
48. กระดาษ Post-it No . 670 89 แพค 3 267 - - 
49. กระดาษ Post-it  1”x 1.7” 3 สี No.683 79 แพค 3 237 - - 
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โครงการ  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ 

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียน แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสถิรดา  กิติเวียง 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                         
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      ข้อที ่2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

เพื่อสนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จึงได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตาม
ความถนัดความสนใจของผู้เรียน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้และทักษะพื้นฐาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อาชีพ เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ
ทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

โดยทุกปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพขึ้น เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดี  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) คือ ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้
เทคโนโลยี และนอกจากใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์เหลา่นี้ ยังสามารถให้บริการในกิจกรรมตา่ง 
ๆ ของโรงเรียนอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และการจัดการเรียนการสอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ                        .        

2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
3. เพื่อบุคลากรมีอุปกรณต์่างๆ พอเพียงในการบริหารจัดการสำนักงาน 

 4. พัฒนาการเรียน การสอน ของครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
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3. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 
          -  จำนวนครู 7 คน    นักเรียน 2,700 คน ได้รับประโยชน์จากโครงการนี ้
 ด้านคุณภาพ 

- ครูและนักเรียนมีวสัดุ อุปกรณ์ทีม่ีคุณภาพ เอื้อต่อการทำงาน 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- จัดทำโครงการ 
- สำรวจวัสดุ อุปกรณ ์

ต.ค.2564 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 
- ดำเนินการตามโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
- จัดบอร์ดให้ความรู ้
- จัดทำเล่มผลการเรียนทุกรายวิชา 
- จัดพิมพ์และทำรปูเลม่เอกสารตา่ง ๆ 

พ.ย. 2564 6,007 -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ ,ทำทะเบียนคุม วัสดุ-อุปกรณ ์
- มีการเบิกจ่ายตามรายการ 

ม.ค.2565 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ม.ค. – ก.พ. 
2565 

- -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……....…6,007……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-……………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 กระดาษกาวย่น 1 น้ิว 25 ม้วน 10 250 - - 
2 กระดาษโฟโต้ 180g 439 แพค 2 878 - - 
3 กาวสองหน้าแบบบาง 1 น้ิว 25 ม้วน 4 100 - - 
4 เทปผ้า  1 น้ิว 25 ม้วน 5 125 - - 
5 เทปใส  1  นิ้ว 35 ม้วน 3 105 - - 
6 กระดาษปกการ์ดสี 120 g A4 119 ห่อ 6 714 - - 
7 สติ๊กเกอร์ใสแผ่นใหญ ่ 18 แผ่น 10 180 - - 
8 ลวดเสียบกระดาษ 55 กระป๋อง 3 165 - - 
9 คลิปดำ NO.110 25 กล่อง 3 75 - - 
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โครงการ  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  จัดหาอุปกรณ์สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4     บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบ 
   คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายศุภฤกษ์ พลังฤทธิ์ และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ข้อที่ 2.4   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
       ข้อที่ 2.5   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

การพัฒนาที่สำคัญคือการพัฒนาคนในทุกมิติและในช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
สู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาจะต้องสามารถบูรณาการ จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
ตามกระบวนการในการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยจะให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งหมายให้นักเรียน
ความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

การพัฒนาการเร ียนรู ้จากกิจกรรมและกระบวนการที ่มีค ุณภาพทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษาที ่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล จึงเป็นสิ่งสำคัญที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจะต้องมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อตอบสนองกับ
กิจกรรมต่างๆของการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน โดยที่นักเรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะสามารถ
พัฒนาศักยภาพใหเ้พียงพอท้ังทางด้าน  ความรู้  สติปัญญา  สังคม  อารมณ์  และร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนรู้  จนส่งผลให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนที่ดีมากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อส่งเสรมิการจดักิจกรรม/โครงการที่มีคณุภาพต่อการเรียนการสอน 

3.  เป้าหมาย 

 -  ด้านปริมาณ  
- ครูในกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 6 คน สามารถพัฒนากิจกรรม/โครงการได้อย่าง

เหมาะสมร้อยละ 100 
- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คนได้รับการพัฒนาพัฒนาความรู้และทักษะส่งเสรมิการ

เรียนรู้ทีม่ีคุณภาพจากกิจกรรมทีเ่หมาะสม ร้อยละ 100 
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 -  ด้านคุณภาพ  
- นักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคมร้อยละ 100 เกิดความรู้และทักษะส่งเสริมการเรยีนรู้ที่มีคณุภาพจากกิจกรรม/โครงการ

ที่มีคุณภาพท่ีจัดทำโดยกลุม่สาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ 
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan)  

- ประชุมครูแกนนำในโครงการ 
พัฒนาการเรียนการสอน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- เตรียมเนื้อหากิจกรรม 

ก.ย. 2564 - นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์, 
นายรัฐพงษ์ เวียงสุข 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

  

- จัดหาอุปกรณส์ำนักงานกลุม่สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
- พัฒนากิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของนักเรียนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

ต.ค. 2564 
–  

ส.ค.2565 

6,000 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ประชุม/เก็บข้อมลูหลังปฏิบัติกิจกรรม ก.ย. 2565 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action)  

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 2565 
 
 

- 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน)  ……… 6,000……..…. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….บาท 
 ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1.  กระดาษโฟโต้ 180g 439 แพ็ค 3 1,317 4 1,317 
2.  หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์สีน้ำเงินและสีแดง 85 กล่อง 3 255 3 255 
3.  คลิบหนีบดำ ตราเอลเฟ่น 110 50 กล่อง 4 200 4 200 
4.  กระดาษโน้ต POST-IT  65 แพค 3 195 3 195 
5.  ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงินและสีแดง 270 กล่อง 3 810 3 810 

รวม 2,777 3,216 
รวมทั้งสิ้น 5,993 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การพัฒนาจัดหาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสุปราณี  ปัทมสิทธิโชติ และนางสาวปริยา  บงกชฤดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2564  -  กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

    ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

    ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้.คุณธรรม)              

นโยบายและจดุเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อที่ 6 การปรับสมดลุและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการสนับสนุนใหส้ถานศกึษาเป็นนิติบุคคลเพื่อให้สามารถบริหารจดัการศึกษาทีม่ีคุณภาพไดอ้ย่างอิสระและมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในสภาวะปจัจุบันงานด้านวิชาการและงานด้านกระบวนการเรียน
การสอนจำเป็นต้องก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ เพื่อใหค้รูและนักเรียนทันต่อ
เหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก  ดังนั้นการจดักระบวนการเรยีนการสอนจึงจำเป็นต้องมีวสัดุสำนักงาน  วัสดสุิ้นเปลือง 
รวมทั้งวัสดุ และครภุัณฑ์ต่างๆ เพือ่รองรับความต้องการซึ่งต้องใช้จำนวนมากในแต่ละปีการศึกษา 

การจัดการเรยีนการสอนเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนา ความสามารถทางการเรยีนรู้ให้กับนักเรียน สง่เสริมให้นักเรียนมี
ความคิดรเิริม่ สร้างสรรค์ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ ครูผูส้อนจำเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีส่งเสริม 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 

2. วัตถุประสงค์  (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และการจัดการเรยีนการสอนได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ                        .        
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์   
3. เพื่อบุคลากรมีอุปกรณต์่างๆ พอเพียงในการบริหารจัดการสำนักงาน 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  จำนวนครู  22 คน    นักเรียน 2,779 คน ได้รับประโยชน์จากโครงการนี ้
 -  ด้านคุณภาพ  
  ครูและนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ทีม่คีุณภาพ เอื้อต่อการทำงานงาน        
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4.  วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมครูกลุ่มสาระ ฯ 
2. ครูสำรวจข้อมูล 
3. เขียนโครงการ 
4. เสนอโครงการ 

ก.ย. – ต.ค. - กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

1.  ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์สำหรับกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
2.  ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

พ.ย. 64 
- 

ก.ย. 65 

21,934 นางสุปราณ ี
ปัทมสิทธิโชต ิ

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ใบตรวจรับพสัด ุ
 

พ.ย. 64 - ก.ย. 
65 

- นางสุปราณ ี
ปัทมสิทธิโชต ิ

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมินโครงการ 
3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการต่อผู้บังคับบัญชา 

พ.ย. 64 - ก.ย. 
65 

- นางสุปราณ ี
ปัทมสิทธิโชต ิ

 

5.  งบประมาณ  (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………21,934…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 หมึกพิมพ์ Toner Laser Jet HPCE285A 2,650 กล่อง - - 1 2,650 
2 หมึกเตมิ Epson 003 Bk C M Y 250 ขวด - - 4 1,000 
3 เครื่องปริ้นเตอร์ Epson รุ่น Ecol 3210 4,290 เครื่อง - - 1 4,290 
4 ปกพลาสติกใส A4 เซลลลูอยด ์ 199 ห่อ - - 2 398 
5 กระดาษการ์ดสี 120 g. A4 สีชมพู 119 ห่อ - - 5 595 
6 กระดาษการ์ดสี 120 g. A4 สีเหลอืง 119 ห่อ - - 5 595 
7 กระดาษการ์ดสี 120 g. A4 สีฟ้า 119 ห่อ - - 5 595 
8 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ No.10-1M Max  220 แพค - - 1 220 
9 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5 สีชมพ ู 37 ม้วน - - 10 370 
10 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5 สีฟ้า 37 ม้วน - - 10 370 
11 ปากกาไวน์บอร์ด Pilot หัวกลม (สีดำ) 270 โหล - - 2 540 
12 ปากกาไวน์บอร์ด Pilot หัวกลม (สีแดง) 270 โหล - - 2 540 
13 ปากกาไวน์บอร์ด Pilot หัวกลม (สีน้ำเงิน) 270 โหล - - 2 540 
14 เทปกาวสองหน้าบาง ¾” 21 ม้วน - - 10 210 
15 สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 ตราม้า 149 ห่อ - - 1 149 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
16 กระดาษโฟโต้ Save 180g. A4 439 ห่อ - - 2 878 
17 กระดาษการ์ดสีDoubleA180g.A4 ฟ้าอ่อน 109 ห่อ - - 3 327 
18 กระดาษการ์ดสีDoubleA180g.A4 ชมพู 109 ห่อ - - 3 327 
19 กระดาษการ์ดสีDoubleA180g.A4 ขาว 109 ห่อ - - 3 327 
20 กระดาษปกการ์ดขาวDoubleA180g.A4  99 ห่อ - - 3 297 
21 กรรไกรด้ามพลาสติก 8 น้ิว 99 อัน - - 5 495 
22 ลวดเสียบตราม้าหัวกลม  13 กล่อง - - 13 169 
23 คลิปหนีบดำตราม้า  NO.108 90 โหล - - 3 270 
24 มีดคัตเตอรส์แตนเลสเล็กตราช้าง 40 อัน - - 5 200 
25 ใบมีดคัตเตอรส์แตนเลสเล็กตราช้าง 25 แพค - - 3 75 
26 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10(ไส้แม็ค) 140 โหล - - 2 280 
27 กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ ์ 45 ขวด - - 2 90 
28 กระดาษกาวย่นใหญ่ 1” 24mm.x20y. 22 ม้วน - - 5 110 
29 น้ำหมึกเตมิปากกาไวท์บอร์ด Pilot (สีดำ) 85 ขวด - - 3 255 
30 น้ำหมึกเตมิปากกาไวท์บอร์ด Pilot (สีแดง) 85 ขวด - - 3 255 
31 น้ำหมึกเตมิปากกาไวท์บอร์ด Pilot (สีน้ำเงิน) 85 ขวด - - 4 340 
32 กาวแท่ง UHU 21g. No.189 99 แท่ง - - 3 297 
33 ถ่านอัลคาไลล์   9V 480 โหล - - 1 480 
34 ครีม   (ขี้ผึ้ง ที่นับเงิน,กระดาษ) 480 โหล - - 1 480 
35 แฟ้มสอดตราช้าง 110 แฟ้ม - - 6 660 
36 คลิบหนีบดำตราม้า No.109 70 โหล - - 5 350 
37 คลิบหนีบดำตราม้า No.112 30 โหล - - 5 150 
38 ปากกาลบคำผิด ลคิวิดเปเปอร ์ 880 โหล - - 2 1,760 

รวม - 21,934 
รวมทั้งสิ้น 21,934 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. มีวัสดุ – ครุภณัฑ์ คณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจ ในการจัดการเรยีนการสอนของครูในกลุ่ม
สาระคณติศาสตร ์

แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินโครงการ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. ครูมีวัสดุ ครุภณัฑ์ เครื่องมือทางวิทยาการเทคโนโลยรีองรับในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 

 2. ครูและนักเรียน ได้รับความรู้จากอุปกรณ์การสอน เข้าใจในเนื้อหาที่ทันสมัย   
 3. มีเครื่องมือ เครื่องใช้และวสัดสุิน้เปลืองที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 2   พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลัก 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

      ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
             ข้อที ่2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

       ข้อที่ 2.4   การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ 
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื ่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในสภาวะปัจจุบันงานด้านวิชาการและงานด้านกระบวนการเรียน
การสอนจำเป็นต้องก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ครูและนักเรียนทันต่อ
เหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องมีวัสดุสำนักงาน  วัสดุสิ้นเปลือง 
รวมทั้งวัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการซึ่งต้องใช้จำนวนมากในแต่ละปีการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. ครูมีวัสดุ ครุภณัฑ์ เครื่องมือทางวิทยาการเทคโนโลยรีองรับในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 
 2. ครูและนักเรียน ได้รับความรู้จากชุดอุปกรณ์การสอน เข้าใจในเนือ้หาท่ีทันสมัย   
 3. มีเครื่องมือ เครื่องใช้และวสัดสุิน้เปลืองที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน 
 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 23 คน มีประสิทธิภาพในการทำงาน 
2. นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตทางสังคม 

 ด้านคุณภาพ 
 1. ครูในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการทำงาน 
 2. นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ร้อยละ 90 มีทักษะชีวิตทางสังคม 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร โรงเรียน 
2. วางแผนการดำเนินงานและดำเนินงานตามแผน 

พ.ย. 2564 - น.ส.ฤชุอร คำประเสริฐ 
น.ส.จุลาพล แซ่ย่าง 
 2. ดำเนินการ 

(Do) 
 

1. เสนอรายการสั่งซื้อ 
2. จัดเก็บและทำทะเบียนควบคุมพัสดุ ครภุัณฑ ์
3. ครูมีพัสดุ ครุภณัฑ์รองรับในการจัดกระบวนการเรียน
การสอน 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

27,759 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตามการดำเนินการจดัซื้อวัสดุ 
2. สำรวจงบประมาณคงเหลือ 

ก.ย. 2565 - 

4. ระเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

ก.ย. 2565 - 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)     27,759  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                     -             บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                  -              บาท 
ดังรายการต่อไปนี้  

ที ่ ชื่อวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 เครื่องปริ้น Canon G2010 3,890 อัน - - 1 3,890 
2 ลวดยิง No.T3-13M Max 104 กล่อง 3 312 - - 
3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 55 ซม. * 120 ซม. 1,800 ตัว - - 1 1,800 
4 แท่นประทับ สีน้ำเงิน No.1 95 อัน - - 1 95 
5 ลวดเย็บ No.23/15 75 แพ็ค 3 225 - - 
6 เทปลบคำผิดเปเปอร์กรปิ 720 โหล 1 720 - - 
7 ปากกาลบคำผิดหัวเหล็ก 880 โหล 1 880 - - 
8 คลิปหนีบตราม้า no.110 60 กล่อง 3 180 - - 
9 คลิปหนีบตราม้า no.111 40 กล่อง 3 120 - - 
10 ลวดเสียบ ตราม้า NO.1  140 โหล 3 420 1 140 
11 ไส้แม็ก no.10  200 แพค 1 200 1 200 
12 ไส้แม็ก no.HD50N 45 กล่อง 2 90 2 90 
13 ไส้แม็ก No.3-1M 23 กล่อง 2 46 2 46 
14 ไส้แม็ก T3-10MB 60 กล่อง 2 120 2 120 
15 กาวลาเท็กส์ TOA 75 ขวด - - 2 150 
16 กระดาษการ์ด สีขาว 120g 119 แพค 3 357 3 357 
17 กระดาษปก สีชมพู 120g 119 แพค 2 238 3 357 
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ที ่ ชื่อวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
18 กระดาษปก สีฟ้า 120g 119 แพค 2 238 3 357 
19 กระดาษปก สีเหลือง 120g 119 แพค 2 238 3 357 
20 กระดาษการ์ด สคีรีม 120g 119 แพค 2 238 3 357 
21 กระดาษทำเกยีรตบิัตร ขอบทอง 180 แกรม 

สีครีม 
220 แพค 2 440 - - 

22 แท่นประทับ สีน้ำเงิน No.1 95 อัน - - 1 95 
23 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม  220 แพค 1 220 - - 
24 แล็คซีน 1.5 นิ้ว สีฟ้า 37 อัน - - 3 111 
25 แล็คซีน 1.5 นิ้ว สีชมพู 37 อัน - - 3 111 
26 แล็คซีน 1.5 นิ้ว สีเหลือง 37 อัน - - 3 111 
27 แท่นประทับ สีแดง No.1 95 อัน - - 1 95 
28 กระดาษกาวย่นใหญ่ สีฟ้า 1.5 นิ้ว 380 โหล - - 1 380 
29 กระดาษกาวย่นใหญ่ สีชมพู 1.5 นิ้ว 380 โหล - - 1 380 
30 กระดาษกาวย่นใหญ่ สีเหลือง 1.5 นิ้ว 380 โหล - - 1 380 
31 ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน 270 กล่อง 2 540 2 540 
32 ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง 270 กล่อง 2 540 2 540 
33 หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ (สีน้ำเงนิ) 85 ขวด 2 170 2 170 
34 หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ (สีแดง) 85 ขวด 2 170 2 170 
35 หมึกเตมิแท่นประทับสีน้ำเงิน 16 ขวด 2 32 2 32 
36 หมึกเตมิแท่นประทับสีแดง 16 ขวด 2 32 2 32 
37 ชอล์คส ี 45 กล่อง 4 180 4 180 
38 ชอล์คขาว 45 กล่อง 4 180 4 180 
39 Freejet หมึกเติม Printer Conan 100 ml. 

Cyan 
129 ขวด 7 903 5 645 

40 Freejet หมึกเติม Printer Conan 100 ml. 
Magenta 

129 ขวด 7 903 5 645 

41 Freejet หมึกเติม Printer Conan 100 ml. 
Yellow 

129 ขวด 7 903 5 645 

42 Freejet หมึกเติม Printer Conan 100 ml. 
Black 

129 ขวด 7 903 5 645 

43 Freejet หมึกเติม Printer Conan 100 ml. 
Black 

129 ขวด 7 903 5 645 

44 ที่ถอนลวดเหล็กแบบคีม No.1039A 75 อัน 1 75 - - 
45 แฟลชไดร์ฟ  199 อัน 5 995 - - 

รวมจำนวนเงิน (บาท) 
12,711 15,048 

27,759 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาสำนักงานศิลปะคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วย 
                             ระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
ผู้รับผิดชอบ  นางรักษ์สุมล  โกศล และนายจันทร์จรินทร์  เอี่ยมละออ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  2564 - กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
          มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

       3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
       3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
            จากพระราชบัญญัติการศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาแกนกลางปี  2551 และมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 
ที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เป็นพลเมืองและพลโลกที่สมบูรณ์ สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้  ด้านการศึกษาได้
ตอบสนองตามมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะการปฏิบัติงาน  มีจิตสำนึกรักใน
ความเป็นไทย  เพื่อสนองต่อความต้องการของหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่ง
การเรียนรู้  โดยพัฒนาสำนักงานศิลปะคุณภาพ  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรและสื่อการเรียนการสอน 
พร้อมท้ังพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเปน็ต่อการพัฒนาระบบการบริหารจดัการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกใหบุ้คลากรในกลุม่สาระการเรยีนรู้ศลิปะได้จดักระบวนการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 

 
 

3. เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะมีวัสดุอุปกรณ์ใช้สร้างสื่อการเรียนการสอน 
-  ด้านคุณภาพ   

1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะมีวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อท่ีใช้ประกอบการสอน 
2. นักเรียนทีเ่รียนวิชาศลิปะทุกดา้นและทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินกิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

ตุลาคม 
2564 

- นางรักษ์สุมล  โกศล 
นายจันทร์จรนิทร์    เอีย่มละออ 

2.ดำเนินการ 
( Do) 

- ดำเนินการตามโครงการที่ขออนุมัติ   
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานศิลปะ 
- ดำเนินการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

ต.ค. 2564 - 
ก.ย. 2565 

33,501 นางรักษ์สุมล  โกศล 
นายจันทร์จรนิทร์    เอีย่มละออ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ทดสอบความรู้ความสามารถจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต.ค. 2564 - 
ก.ย. 2565 

- นางรักษ์สุมล  โกศล 
นายจันทร์จรนิทร์    เอีย่มละออ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินกิจกรรมและรายงานผล ก.ย. 2565 
 

- นางรักษ์สุมล  โกศล 
นายจันทร์จรนิทร์    เอีย่มละออ 

 

5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
         เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                  33,501      บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                     -        บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                                  -  บาท      

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 โต๊ะสำนักงาน 4,800 หลัง 2 9,600 - - 
2 เก้าอี้สำนักงาน 2,000 ตัว 3 6,000 - - 
3 ตู้กระจก 2 บาน 4,500 หลัง 1 4,500 - - 
4 ดินสอ 2B   STAEDTLER 300 โหล 1 300 - - 
5 ยางลบ      STAEDTLER 200 โหล 1 200 - - 
6 ปกรายงานพลาสติกใส ขนาด A4 270 แพ็ค 2 540 - - 
7 กระดาษการ์ดสีเหลือง  VENUS ขนาด  120  แกรม 150 รีม 6 900 - - 
8 เทปกาวชนิดกระดาษ สีฟ้า       ขนาด 1 น้ิว 50 ม้วน 12 600 - - 
9 เทปกาวชนิดกระดาษ สีชมพู     ขนาด 1 นิ้ว 50 ม้วน 12 600 - - 
10 เทปกาวชนิดกระดาษ สีเหลือง   ขนาด 1 น้ิว 50 ม้วน 12 600 - - 
11 หมึกพิมพ์ EPSON  สดีำ        ขนาด 500 ml 560 หลอด 4 2,240 - - 
12 หมึกพิมพ์ EPSON  สีเหลือง   ขนาด 500 ml 560 หลอด 1 560 - - 
13 หมึกพิมพ์ EPSON  สีแดง      ขนาด 500 ml 560 หลอด 1 560 - - 
14 หมึกพิมพ์ EPSON  สีน้ำเงิน   ขนาด 500 ml 560 หลอด 1 560 - - 
15 กล่องเครื่องมือพลาสติกใส   ขนาด 13 x 30 cm 200 อัน 2 400 - - 
16 ปากกาน้ำเงิน 200 แพ็ค 1 200 - - 
17 ปากกาแดง 200 แพ็ค 1 200 - - 
18 น้ำยาลบคำผิด LIQUID PEPER  250 กล่อง 1 250 - - 
19 กระดาษปกสีขาว 350 รีม 3 1,050 - - 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบและยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง   
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ และนางสาวมยุรา ยุทธชุม 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที ่2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 1 ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มคีวามเพียร ใฝเ่รียนรู้และมีทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อก้าวทันโลกยุคดจิิทัลและโลกอนาคต และมีสมรรถนะ ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรูด้้านต่าง ๆ มีสนุทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียงความมั่นคงในชีวิต และคณุภาพชีวิตที่ดี ตอ่
ตนเอง ครอบครัวและสังคม การพัฒนาศนูย์จีนเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เรยีน  เป็นการพัฒนาศูนย์จีนให้มีประสิทธิภาพ  และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  อาการสถานท่ีแหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน  ให้เอื้อต่อการจัดการเรยีนการสอน  และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตาม
การปฏิรปูการศึกษาท่ีเน้นส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ฉะนั้นสถานศึกษามีหน้าทีส่นับสนุนคร ู  ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
สร้างบรรยากาศในการเรยีนการสอนที่ดี   

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีสอง มหี้องศูนย์ภาษาจนีในภาคเรียนท่ีสองเป็นห้อง 328  และยังขาดอุปกรณ์
จีนในการเรียนพู่กันจีนในการเขียนภาษาจีน และรวมถงึกระดาษภาษาจีนที่ยังขาดอีก เพื่อให้นักเรียนได้ใช้และเรียนการการสอน
พู่กันภาษาจีนที่ใช้ในการเรียนภาษาจีนให้เกิดความคงทน ไม่เสื่อมสภาพไดเ้ร็วกว่าเดิม และอุปกรณบ์างส่วนยังขาดอีกมาก เพื่อ
นักเรียนมีทักษะการเขียนท่ีดี จึ่งจัดซื้ออุปกรณ์ในการเขียนพู่กัน ในการฝึกฝนให้นักเรียนในการแข่งขันและเพิ่มทักษะภาษาจีนที่ดี
ขึ้นกว่าเดิม 
 

2.วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

1. เพื่อให้มีห้องศูนย์ภาษาจีนในการศกึษาหาความรูเ้กี่ยวกับการเขียนพูก่ันภาษาจีน และพัฒนาการสอนภาษาจีน 
2. เพื่อไม่ให้สื่อการเรยีนการสอนได้รบัใช้งานในศูนย์ภาษาจีนและมคีวามคงทน 

 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ   

  1. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคนเข้าใจในการเขียนพู่กันภาษาจีนไดด้ีและเข้าใช้ห้องภาษาจีนได้มากข้ึน 
 2. ครูและนักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคมทุกคนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลฝึกเขียนพู่กันจีนในห้องศูนย์ 
               ภาษาจีนได ้  
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 -  ด้านคุณภาพ  
1. กลุ่มสาระฯจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ 
2. นักเรียนสามารถใช้เก็บอุปกรณพ์ู่กันจีน ฝึกเขียนพู่กันจีน ได้อย่างดี 

                        3. อุปกรณ์จีน และกระดาษภาษจีน มีการใช้งานได้นานและคงทน 

4. วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.  เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  กันยายน 2564 - นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ 
นางสาวมยุรา ยุทธชุม 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

-ดำเนินการตามโครงการ 
จัดซื้ออุปกรณ ์
1  พู่กันจีนแท่งขนาดกลาง 
2  น้ำหมึกจีนพิเศษ 
3 จานรองหมึก 
4 กระดาษฝึกเขียนพู่กันจีนตารางช่องสีขาว  
5 ผ้าสักหลาด ตารางรองเขียนพู่กันจีน 
6 กระดาษหัดเขียนจีนเริ่มต้นเขียนพู่กันจีน3  
เพื่อใช้ในการเรียนเขียนพู่กันจีนในรายวิชา
ภาษาจีนและบุคคลที่สนใจเรียนการเขียนพู่กัน
จีน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนภาษาจีน 

ตุลาคม                  
- มกราคม 2565 

6,140 นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ 
นางสาวมยุรา ยุทธชุม 

.3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

กุมภาพันธ์  2565 
 

- นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ 
นางสาวมยุรา ยุทธชุม 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

มีนาคม-เมษายน 
2565 

- นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ 
นางสาวมยุรา ยุทธชุม 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)            ………..6,140………. . บาท 

 เงินนอกงบประมาณ              ………………………........ บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี    …………………………….. บาท  
 

 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่  2/2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 พู่กันจีนแท่งขนาดกลาง 35 1 40 1,400 - - 
2 น้ำหมึกจีนพิเศษ 160 1 4 640 - - 
3 จานรองหมึก 25 1 20 500 - - 

4 กระดาษฝึกเขียนพู่กันจีนตารางช่องสีขาว 
120 แผ่น ต่อแพค 

500 1 2 1,000 - - 

5 ผ้าสักหลาด ตารางรองเขียนพู่กันจีน 60 1 20 1,200 - - 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนางานแนะแนว 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                  ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
                             ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพรชนก  จินะกาศ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ข้อ 5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ข้อ 6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  ข้อ 2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม)  
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศใหผู้้เรยีนมีโอกาส ไดร้ับการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสยัใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สทิธิและหน้าท่ี มีความรับผดิชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  โดยมีวสิัยทัศน์คือ สร้างคุณภาพทนุมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  

โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายรองรับกับนโยบายดังกล่าวโดยมีเปา้ประสงค์ที่สำคัญ
คือ นักเรียนเป็นคนดี มีความสามารถในการเรยีนรู้ เป็นเลิศวิชาการสู่มาตรฐานสากล มสีุขภาพกายสุขภาพจิตดี ภาคภมูิใจในความ
เป็นไทย รูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

งานแนะแนวมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้้เรยีนพัฒนาด้านการศึกษา อาชีพส่วนตัวและสังคมเต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต   
มีความสุข  อยู่อย่างพอเพียง เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดีด้วยการมสี่วนร่วมของภาคเีครือข่ายงานแนะแนว และตามมาตรฐานการ 
แนะแนวที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 3 ด้านคือ ด้านคณุภาพผู้เรียน ด้านการบริหารและการจดัการแนะแนว ด้านคณุภาพบคุลากร
และเครือข่าย ในการดำเนินงานและการจัดการเรยีนการสอนของกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว มีความจำเป็นที่
ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานและเนื่องจากมีบุคลากรในงานแนะแนวท่ีเพิ่มขึ้น และสำหรับในการจัดดำเนินงานตามกิจกรรม
ต่างๆ จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นอยา่งยิ่ง วัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งมีทั้งที่เป็นของใช้วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
ครูและเพื่อการดำเนินงานได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพงานแนะแนวจึงได้จดัทำโครงการพัฒนางานบริการแนะแนวเพื่อให้การ
ดำเนินงานแนะแนวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     
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2.  วัตถุประสงค์  (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
      2.1  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแนะแนวให้ มรีะบบ และประสิทธิภาพ    

2.2  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถวางแผนใน 
      ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ตลอดจนปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและพอเพียง 
2.3  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน 
2.4  เพื่อส่งเสริมกลไกการมสี่วนรว่มของภาคีเครือข่ายในกระบวนการแนะแนว                
2.5  เพื่อจัดซื้อ เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวร เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับครูและนักเรียน 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรบัการดำเนินงานบริการแนะแนวตลอดปีการศึกษา 
3.1.2 จัดกิจกรรมแนะแนวช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 -6 จำนวน 78 ห้องเรียน 
3.1.3 ให้บริการแนะแนว 5 บริการตลอดปีการศึกษา 
3.1.4 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
        -  ครูในกลุ่มกิจกรรมแนะแนว จำนวน 6 คนและนักเรียนท่ีเรียนกิจกรรมแนะแนวมีสื่อ อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องใช้
สำนักงานท่ีมีคุณภาพ สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนการสอนอย่างมีระบบ เกิดประโยชน์ในวงกว้าง และมีประสิทธิภาพ 
การดำเนินการงานทุกกิจกรรมของกิจกรรมแนะแนวบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา วัตถุประสงค์ของอาเซียน มาตรฐานการแนะ
แนว ตลอดจนพัฒนาครูแนะแนวเพื่อการให้บริการแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างมีประสทิธิภาพ 
 

4.  วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน (Plan) 1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 ติดต่อสอบถามราคาพสัดุ   
สำรวจความต้องการวสัดุ อุปกรณ ์ เสนอรายการ
จัดซื้อ สำรวจราคา และนำเสนอโครงการจัดซื้อ  

ก.ย. 2564 - นางสาวพรชนก  จินะกาศ 
งานแนะแนว 

2 .ดำเนินงาน 
(Do) 

1. ดำเนินการขออนุมัต ิ
2. จัดหาอุปกรณต์ามรายการ 
3. ดำเนินการพัฒนางานแนะแนว 

พ.ย. 2564 
– ก.ย. 2565 

18,084 นางสาวพรชนก  จินะกาศ 
งานแนะแนว 

3 .ตรวจสอบ (Check) 1.แบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ก.ย. 2565 - นางสาวพรชนก  จินะกาศ 
งานแนะแนว 

4. ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

1.เอกสารสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
2.รายงานการดำเนินกิจกรรมต่อผูบ้ริหาร 

ก.ย. 2565 - นางสาวพรชนก  จินะกาศ 
งานแนะแนว 
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5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาน) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ................ 18,084................ บาท 

เงินนอกงบประมาณ  ........................................... บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี   ........................................... บาท 

ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ม่านปรับแสง  390 ชุด 28 10,920 - - 
2. ไมค์พูดสำหรับต่อคอมพิวเตอร ์ 390 ชุด 4 1,560 - - 
3. ลำโพงสำหรับต่อคอมพิวเตอร์   590 ชุด 2 1,180 - - 
4. ชุดโคมไฟส่องสว่างเคลื่อนที่ 950 ชุด 1   950 - - 
5. กระดิ่งเตือนเวลา  80 อัน 2   160 - - 
6. ผ้าเทปม้วนใหญ่สีเหลืองขนาด 1 นิ้ว 24 ม้วน 12   288 - - 
7. เทปกาวสองหน้าบาง ¾ นิ้ว 21 ม้วน 4    84 - - 
8. เทปกาวสองหน้าบาง 1 น้ิว 26 ม้วน 4   104 - - 
9. ลวดเสียบตราม้าหัวกลม 13 กล่อง 10   130 - - 
10 กระดาษปกมุกหอม (ทำเกียรติบัตร) 119 ห่อ 4   476 - - 
.11. กระดาษโฟโต้ 180 g 439 ห่อ 4 1,756 - - 
12. กระดาษการ์ดสีเหลือง 120g 119 ห่อ 4   476 - - 

รวม 18,084 - 
รวมทั้งสิ้น 18,084 

 

6.  วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. การดำเนินงานแนะแนวมปีระสทิธิภาพมากขึ้นร้อยละ90 

2. ผู้เรียนร้อยละ90 รู้จัก เข้าใจ รกัและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อืน่ 
เข้าใจการเปลี่ยน แปลงของสังคม สามารถวางแผนในด้านการศึกษา 
อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ตลอดจนปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
และพอเพียง 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มึความพึงพอใจต่อการพัฒนางานแนะแนว 

แบบประเมินความพึง

พอใจในการเข้าใช้

บริการห้องแนะแนว 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( 4 มิติ ) ( เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม ) 

      1. การบริหารจัดการงานแนะแนวมีระบบ และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน    
2. นักเรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เข้าใจการเปลีย่นแปลงของสังคม สามารถวางแผนในด้าน

การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ตลอดจนปรับตัวอยู่ในสังคมอยา่งมีความสุขและพอเพียง 
3. ครูในกลุ่มสาระและนักเรียนท่ีเรียนกิจกรรมแนะแนว มีวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ในการจัดโครงการ/ กิจกรรม

ต่างๆ และใช้ในการเตรียมการสอนได้อย่างเพียงพอ และเกิดประโยชน์กับนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมอย่างคุ้มค่า 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ ICT ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  โดยยึดหลักปรัชญา
ของ  
                              เศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายบุญธรรม บุญนายืน,นางสาวกมลวรรณ ศิริโภคานันท์ 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฝ่ายบริหารวิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

     ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               ข้อที ่2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเป้าหมายการผลิตและพัฒนา
กำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพ และโอกาสของพื้นที่ เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ในระดับมัธยมศึกษา เน้นการใช้วิธีการใหม่ๆ ใช้สื่อดิจิทัล ช่องทางการสื่อสาร เพื่อจัดการ
เรียนการสอน พัฒนารายบคุคล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรูด้้วยตนเองเน้นการคดิระดับสูง การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนำเสนอ การแบง่ปันข้อมูลย่างปลอดภัย มีจริยธรรม พร้อมกับการวิเคราะห์การเปลี่วนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมผีลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม ส่งเสรมิ พัฒนาทักษะด้านดิจิทลัและด้านการเรียนรูด้้วยตัวเอง ที่
นำไปสู่ Digital Life & Learning รวมถึงความพร้อม ของครผูู้สอนในการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์เพื่อความปลอดภัย เมื่อ
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัตแิละภยัคุกคาม 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการใช้งบประมาณในการจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ ในการจดัการเรียน การ
สอน และปรับซ่อมบำรุงห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองการผลิตและพัฒนากำลังคนใหส้อดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ ตามศักยภาพ และโอกาสของพื้นที่ เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อจัดการเรียน การสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนในแต่ละระดบัช้ันเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง 
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอรต์ามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
3. เพื่อปรับซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ของศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อวัดทักษะด้านดิจิทัล และความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 
5. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1. นักเรียน ครู และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ร้อยละ 100 มีเจตคติที่ดีในการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการเสรมิสร้างทักษะ
กระบวนการเรียนรู ้

2. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้เรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา และตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

3.   การให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 80 ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียนเป็นไดด้้วยความ
รวดเร็ว ในการใช้ห้องศูนย์ปฏิบัตกิาร 

 -  ด้านคุณภาพ  
1. นักเรียน ครู สามารถค้นคว้าข้อมลูจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ในการจัดการเรยีน การสอน 
2. นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ได้ศึกษา ไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนระดับทีสู่งขึ้น และประกอบ

อาชีพต่อๆ ไป 
3. นักเรียน ครู มีทัศนะแลเจตคติที่ดใีนการนำคอมพิวเตอรไ์ปใช้ในการเสรมิสร้างทักษะกระบวนการเรยีนรู้ 
4. การให้บริการกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ใน

การใช้ห้องศูนย์ปฏิบัติการ 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

- ประชุมครภูายในกลุม่งาน เพื่อจัดเตรียมการ
จัดทำโครงการ และเสนอขออนุมตัิโครงการ 

- เตรียมเนื้อหาในการจัดการเรยีน การสอน 

ก.ย. 2564 
 

- - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานศูนย์ปฏิบัติการฯ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 

- พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- จัดหาอุปกรณ์/ครุภณัฑ์ สำหรับการพัฒนา

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
- จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียน การสอน 
- จัดกิจกรรมการเรียน การสอน 

ต.ค. 2564 
พ.ค. 2565 

154,380.00 - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานศูนย์ปฏิบัติการฯ 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 
 
 

- ประเมินผลการเรียนของนักเรยีนทุกๆ คน เมื่อ
สิ้นภาคเรียนที่ 2/2563 และ 1/2564 

- ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของ
ครูภายในกลุ่มงาน 

มี.ค. 2565 
ต.ค. 2565 

 

- - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานศูนย์ปฏิบัติการฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจดักิจกรรม 

มี.ค. 2565 
ต.ค. 2565 

 

- - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานศูนย์ปฏิบัติการฯ 
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5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)        154,380        บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที ่2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 แฟลชYongnuo YN-685 HL 3,500 ช้ิน 2 7,000 - - 
2 ไมค์ Saramonic Blink 500 Pro Fullset 11,000 ชุด 1 11,000 - - 
3 ชุดส่งสัญญาณภาพไร้สายMARS 300PRO 

FULL 
17,900 ชุด 1 17,900 - - 

4 ตู้กันช้ือน 90L 9,800 ตู้ 1 9,800 - - 
5 เครื่องพิมพ์ EPSON L3150 Tank  

ห้อง 123 จำนวน 1 เครื่อง 
ห้อง 131 จำนวน 1 เครื่อง 

7,500 เครื่อง 1 7,500 1 7,500 

6 เครื่องเสยีง NPE TW-250L MOSFET 
POWER MIXER ห้อง 135 

6,000 เครื่อง 1 6,000 - - 

7 ฮารด์ิสก์ SSD 1TB SATA III TS1TSSD230S 
Transcend 

4,950 ไดรฟ ์ 2 9,900 - - 

8 Monitor 27'' ACER VG270BMIIX (IPS, 
VGA, HDMI) 75Hz 

6,000 จอ 1 6,000 - - 

9 Monitor 27'' HP M27F (IPS, VGA, HDMI) 
75Hz 

6,000 จอ 1 6,000 - - 

10 ถ่าน AA 4 ก้อน/แพ็ก 130 แพ็ก 12 1,560 12 1,560 
11 โพตอิทแบบพลาสติกมัน 75 ห่อ 6 450 6 450 
12 ตู้บานเลื่อนกระจก (ขนาด90x45x185ซ.ม.)   

ห้อง 122 จำนวน 1 ตู้ 
ห้อง 126 จำนวน 1 ตู้ 
ห้อง 131 จำนวน 2 ตู้ 
ห้อง 132 จำนวน 2 ตู้ 

5,500 ตู้ 4 22,000 2 11,000 

13 ตลับหมึก OKI รุ่นMB400 series สีดำ 4,690 ตลับ 2 9,380 2 9,380 
14 ปรับซ่อมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์เครอืข่าย ปรับ

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ และล้าง
เครื่องปรับอากาศ 

5,000 ภาคเรยีน 1 5,000 1 5,000 

รวม 119,490 34,890 
รวมท้ังสิ้น 154,380 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล                         

ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี , นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 2564   -  30 ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   ข้อที่ 3 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 3.2   ใช้สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล(เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
         ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25  รัฐต้อง
ส่งเสริมการดำเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของโรงเรียน เป็น
แหล่งวิทยาการทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนเพื่อสร้างความรู้ ความคิดในการนำไปพัฒนาชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปในภาย
ภาคหน้า งานห้องสมุดจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพในการบริการมากยิ่งขึ้น 

เนื่องด้วยงานห้องสมุดโรงเรียนได้โยกย้ายปรับเปลี่ยนสถานที่ใหม่ เพื่ออำนวยความสะด วกให้กับนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้เข้าถึงสารสนเทศได้รวดเร็ว ซึ่ งขณะนี้งานห้องสมุดกำลังอยู่ในขั้นจัดหา ตกแต่ง จัด
บรรยากาศภายในห้องสมุดให้เหมาะสมกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ที่มีการบริหารจัดการที่มีความทันสมัย ที่มีการบูร
ณาการกับ ห้องสมุด 3 ดี ประกอบด้วย  หนังสือดี  บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน
ส่งผลให้ผู้เรียนและครูต้องการเรียนรู้และใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียน ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดในโรงเรียน ที่
รวบรวบหนังสือและความรู้ไว้อย่างมากมายโดยผู้สนใจต้องเข้าไปศึกษาค้นคว้า การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีมีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับความสนใจของผู้สนใจ โดยจัดให้มีบรรยากาศดี มีมุมส่งเสริมการอ่าน จะมีส่วนช่วยให้ผู้สนใจมีความต้องการเข้า
ห้องสมุดมากยิ่งข้ึนโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม ดึงดูดใจให้นักเรียนและครูเข้า
มาใช้บริการห้องสมุด ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนสัมฤทธ์ิผลและมุง่ส่งเสริมให้ผู้เรยีนพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการอ่าน
อย่างเต็มที่และยั่งยืน 

ดังนั้นห้องสมุดจึงต้องพัฒนาปรับปรุงตามโครงการพัฒนาหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน อันจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัสถานท่ีห้องสมดุให้มีความทันสมยัและดึงดูดความ
สนใจให้นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมมาใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งข้ึน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน ท่ีเข้าใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน 
สรรพวิทยาคม 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียน ครูและบคุลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคม เห็นความสำคัญของการอ่านและการใช้บริการของ
ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม  
  3.2.2 ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่มีความพร้อม มีคณุภาพ และมีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการนกัเรียน 
ครู และบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมและชุมชน   
 

4. วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- สำรวจสภาพปัจจุบันและปญัหาที่เกิดขึ้น  
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนเขียนโครงการ
เสนอผู้บริหาร 

ต.ค. 2564 
 

- 
1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
3.นักเรียนยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน 
4.นักเรียนชุมนุมห้องสมุด                

2. ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องสมดุ 
จัดซื้อ / จัดจา้งตามรายการที่แนบ 

พ.ย. 2564 - 
ก.ย. 2565 

50,000 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ/กิจกรรม 

ก.ย. 2565 
 

- 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและเขียนรายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

ก.ย. 2565 
 

- 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………….....50,000.......... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………….  - …………….… บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….... บาท 

ดังรายการต่อไปนี้  

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 หูฟังคอมพิวเตอร์ Oker OE-780 299 ตัว 20 5,980 - - 
2 Mouse Ok USB 160 ตัว 20 3,200 - - 
3 Keyboard Ok USB 199 ตัว 20 3,980 - - 
4 Flash Drive 32 Gb 259 ตัว 2 518 - - 
5 Hard Drive 1 TH 1,322 ตัว 1 1,322 - - 
6 ตู้เหล็กโชว์สื่อสิ่งพิมพ์ มุมรัชกาลที ่9 

 
20,000 หลัง 1 20,000 - - 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  
กิจกรรม  พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุด Library 2000 และโปรแกรม E-book 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล                         

ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี , นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 2564   -  30 ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพาของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ข้อที่ 3.2   ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
         ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25  รัฐต้อง
ส่งเสริมการดำเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของโรงเรียน เป็น
แหล่งวิทยาการทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนเพื่อสร้างความรู้ ความคิดในการนำไปพัฒนาชีวิ ต และความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปในภาย
ภาคหน้า งานห้องสมุดจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพในการบริการมากยิ่งขึ้น 

เนื่องด้วยงานห้องสมุดโรงเรียนได้ติดตั้งโปรแกรมห้องสมุด Library 2000 และโปรแกรม E-book เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับนกัเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้เข้าถึงสารสนเทศได้รวดเร็ว ซึ่งโปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรมต้องมี
การพัฒนาปรับปรุง(อัพเดทข้อมูลใหม่)ทุกปีการศึกษา เพื่อเพิ่มรายชื่อ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจน
ปรับปรุงโปรมแกรมให้มีความทันสมัย ให้การบริการที่สะดวก และรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองในด้านการอ่านอย่างเต็มที่และยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุดให้มีความทันสมยั สะดวก รวดเร็วต่อผู้เข้าใช้บริการ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      3.1.1 นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรยีนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,900 คน ที่เข้าใช้บริการห้องสมุดโรงเรยีนสรรพวิทยาคม 
 
 
 



648 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียน ครูและบคุลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคม เห็นความสำคัญของการอ่านและการใช้บริการของ
ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม  
  3.2.2 ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่มีความพร้อม มีคณุภาพ และมีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการนกัเรียน 
ครู และบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมและชุมชน   
 

4. วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- สำรวจสภาพปัจจุบันและปญัหาที่เกิดขึ้น  
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนเขียนโครงการ
เสนอผู้บริหาร 

ต.ค. 2564 
 

- 
1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
3.นักเรียนยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน 
4.นักเรียนชุมนุมห้องสมุด                

2. ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องสมดุ 
พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุด Library 2000 
และโปรแกรม E-book และติดตั้งเดินสายไฟ/สาย 
Internet มุมบริการยมื-คืน หนังสอื   

พ.ย. 2564 - 
ก.ย. 2565 

10,000 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ/กิจกรรม 

ก.ย. 2565 
 

- 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและเขียนรายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

ก.ย. 2565 
 

- 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………….10,000……… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้  

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุด Library 2000 
และโปรแกรม E-book 

- - - 7,000 - - 

2 ติดตั้งเดินสายไฟ/สาย Internet มุมบริการยืม-คืน 
หนังสือ     

- - - 3,000 - - 

รวม 10,000 - 
รวมท้ังสิ้น 10,000 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม จัดหาสื่อการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 

เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล                         

ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวแสงเดือน  กองยอด  
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

     ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข: ความรู้, คุณธรรม) 
 เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจดัตั้งศูนย์พฒันาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) ขึ้นครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำจังหวัด ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ของกระทรวงศึกษาธิการตาม
แผนพฒันารายบุคคลเพื่อความเปน็เลิศ (Excellence Individual Development Plan: EIDP) โดยมีกระบวนการพัฒนาทั้งใน
รูปแบบเผชิญหน้า (Face to Face) และแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Plan: DEEP) และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 เป็นศูนย์กลางในการทดสอบ
ของทุกจังหวัด  (Testing Center) เป็นศูนย์กลางในการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์และแบบ
ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) และการอบรมพัฒนาด้านอ่ืน ๆ รวม 185 ศูนย์ โดยใช้ศูนย์พัฒนาการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษ (English Resource Instruction Center: ERIC) เดมิ ท่ีตั้งอยู่ในโรงเรียนประจำจังหวัดและโรงเรียนประจำอำเภอ
เป็นที่ตั้งของศูนย์ และศูนย์ทดสอบ (Testing Center) แบบใหม่ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ทีพ่ึงประสงค์ของการศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 ท่ีกล่าวถึงคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก  

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ: ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจดัการและดำเนินการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละจังหวดั 
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

3. มีพิธีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) อย่างเป็น
ทางการ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานในพิธี จำนวน 1 ครั้ง 

4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ HCEC อย่างต่อเนื ่อง อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั ้ง ผ่าน
แพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ แอพพลิเคชั่นไลน์ เพจเฟซบุ๊ค เว็บไซต์โรงเรียน  

5. มีการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในโรงเรียน และในเขตพื้นที่บริการของศูนย์อย่างน้อย ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง ภายหลังการอบรมออนไลน์ด้วยตัวเอง  

6. มีการเผยแพร่เนื้อหาด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรในโรงเรียน และในเขตพื้นท่ีบริการของศูนย์
อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ผ่านแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์   

7. มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในโรงเรียนและในเขตพื้นท่ีบริการของศูนย์ ปีละ 1 ครั้งในเวลาราชการ 
-  ด้านคุณภาพ  
5. มีการอบรมพัฒนาและการสอบวัดระดับความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literary) และทักษะด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นแบบออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

6. บุคลากรในโรงเรียนและในเขตพื้นที่บริการของศูนย์ HCEC ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเรื่องภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
ดิจิทัล ร้อยละ 75  

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. วางแผน 
(Plan) 

เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 
ประชุมผู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข้องในการพัฒนาศูนย ์พ ัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC 

ต.ค. 64 
 

- คณะกรรมการศูนย์ 
HCEC 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- จัดพิธีเปิดศูนย์ HCEC อย่างเป็นทางการ  
- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์การดำเนนิงานของศูนย์ 
HCEC อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดอืนละ 2 ครั้ง ผ่าน
แพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ แอพพลเิคชั่นไลน์ เพจ
เฟซบุ๊ค เว็บไซต์โรงเรียน  
- จัดการทดสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรใน
โรงเรียน และในเขตพื้นท่ีบริการของศูนย์อย่างน้อย 
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง  
- เผยแพร่ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยดีิจิทัล
ให้กับบุคลากรในโรงเรียน และในเขตพื้นท่ีบริการ
ของศูนย์อย่างน้อย เดือนละ 1 ครัง้  
- มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรใน
โรงเรียนและในเขตพื้นท่ีบริการของศูนย์ ปีละ 1 
ครั้งในเวลาราชการ 
 
 

พ.ย. 64 – ก.ย. 
65 

34,596 นางสาวแสงเดือน  
กองยอด 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

ก.ย. 65 - ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

ก.ย. 65 - นางสาวแสงเดือน  
กองยอด 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ: พอประมาณ) 
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ........34,596......... บาท 
เงินนอกงบประมาณ  ............................. บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี   ............................. บาท 

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 อาหารว่างในวันพิธีเปิดศูนย์ HCEC 25 คน 40 1,000 - - 
2 ป้ายศูนย์หน้าห้องโสตทัศนศึกษา 5,000 ป้าย 1 5,000 - - 
3 ผ้าแพร ผ้าตกแต่ง 500 ผืน 1 500 - - 
4 ดอกไม้ ต้นไม้ปลอมตกแต่งสถานที ่ 100 กระถาง 10 1,000 - - 
5 standee รูปคน 1,000 ต้ว 2 2,000 - - 
6 ป้ายโฟมต้อนรับ 100 ป้าย 10 1,000 - - 
7 หมึกเครื่องพมิพ์ 4 สี Brother 1,200 ชุด 2 2,400 - - 
8 กระดาษโฟโต ้ 389 ห่อ 2 778 - - 
9 กระดาษทำเกยีรตบิัตร 120 g 119 ห่อ 2 238 - - 
10 แผ่นใสพลาสติกทำปก 180 แพ็ค 1 180 - - 
11 ตู้กระจกบานเลื่อนสำหรบัเก็บเอกสาร 4,500 หลัง 2 9,000 - - 
12 นาฬิกาดิจิตอลแขวนผนัง 500 เรือน 2 1,000 - - 
13 ค่าอาหารว่างสำหรับการจัดอบรมตลอดปี

การศึกษา 5 ครั้ง 
25 คน 200 5,000 - - 

14 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสีบันไดทางขึ้นศูนย์ HCEC  5,500 งาน 1 5,500 - - 
รวม 34,596 - 

รวมทั้งสิ้น  34,596 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 พึงพอใจในการให้บริการ 
การจัดอบรม ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทลั ของศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลศิ HCEC 

ความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนางานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่สอดและพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

                    กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล  
ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

แผนงานโรงเรียนที่  2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผู้รับผิดชอบ    นางสุวรรณีย์ ทองเกตุ และนายธาราวุฒิ สุวรรณใจ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565   
สถานที่ดำเนินการ ห้องศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่สอดและพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
        มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ข้อที ่2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม)    

ท้องถิ่นถือเป็นหน่วยทางสังคมพื้นฐานของชาติ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติดังนั้นรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชาติ 
มาจากวัฒนธรรมของท้องถิ่นอันประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีความหลากเผา่หลายกลุ่มที่ได้ร่วมกันสรรสรา้งจนกลายมาเป็นภาพใหญ่
ทางวัฒนธรรมภายใต้ชื่อว่า วัฒนธรรมไทย ดังนั้นการจะทำความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และรอบด้าน ก็
จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทำความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยผ่านการศึกษา ค้นคว้า การจัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติ การ
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้โดยระดมทรัพยากรภายในท้องถิ่นในอดีตที่เหลือตกทอดสืบมา และทรัพยากรในปัจจุบันมาหลอม
รวมบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้ท้องถิ่นเป็นพื้นที่ศึกษา ทั้งในมิติทางด้านประวัติศาสตร์ มิติทางด้านสังคม
และวัฒนธรรม พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางในการอนุรักษ์พัฒนา ต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม  

พื้นที่แอ่งแม่สอดแห่งนี้มีพัฒนาการทางสังคมมาอย่างยาวนานถ้าพิจารณาตามหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏแล้ว
สันนิษฐานได้ว่า แอ่งแม่สอดพบร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์  มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ วัตถุท่ีพบคือ เครื่องมือหินกะเทาะ 
ขวานหินขัดจำนวนหนึ่งซึ่งกระจายตัวอยู่ในพื้นที่แอ่งแม่สอด จากนั้นชุมชนในพื้นที่แอ่งแม่สอดได้พัฒนาขึ้นมาในระดับสังคมเมอืง
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18-19 ในนามเมืองฉอด  ดังปรากฏช่ือในจารึกสุโขทัยถึง 3 หลัก คือจารึกหลักท่ี 1 (จารึกพ่อขุนรามคำแหง) 
จารึกหลักที่ 2 (จารึกวัดศรีชุม) และจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาเขมร และมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจการค้า โดยเป็นหนึ่งในเส้นทาง
การค้าภายในภูมิภาค ที่เชื่อมต่อจากเมืองตาก ในฐานะที่เมืองตากเป็นประตูการค้าระหว่างรัฐตอนบนของภาคพื้นทวีปอย่างรัฐ
ล้านนา และรัฐสุโขทัย ดังได้พบหลักฐานจำพวกเครื่องปั้นดินเผาที่มีหลากหลายชนิดทั้งผลิตภาย ในดินแดนไทย จากแหล่งเตา
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย แหล่งเตาล้านนา และมาจากภายนอกอย่างเครื่องถ้วยจีน และเวียดนาม เมื่อเข้าสู่ยุคอยุธยาเป็นราชธานี ช่ือ
เมืองฉอดได้หายไป และได้ปรากฏชื่อด่านแม่ละเมา และเมืองระแหงเข้ามาแทนที่ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวการรณรงค์สงคราม
ระหว่างสยามกับอังวะเรื่อยมาจนถึงยุคธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น กระทั่งเมื่อพม่ามีเหตุขัดแย้งกับอังกฤษ ชื่อด่านแม่ละเมา
จึงไม่ได้ปรากฏในพงศาวดารอีกเลย สันนิษฐานว่าคงหมดบทบาทด้านความมั่นคงไปแล้ว แต่ยังคงมีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจ
การค้าเรื่อยมา ปัจจุบันยังคงบทบาทเป็นประตูการค้าชายแดนในฐานะระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor) และยกระดับให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนครแม่สอด เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าและการลงทุน
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ระหว่างประเทศ ผ่อนปรนมาตรการหลายอย่าง เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการค้าและการลงทุน ทำให้ แม่สอดมีความสำคัญทั้ง
ด้านความมั่นคงชายแดน และด้านเศรษฐกิจการค้าแห่งหนึ่งของประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน 

เพื่อสร้างให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย เข้าใจในรากเหง้าและที่มาที่ไปของ
ท้องถิ่น และตนเองอย่างมีเหตุและผล ดังคำกล่าวของศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ที่ว่า คนเราจะต้องรักตนเองรัก
ครอบครัวก่อน แล้วจึงจะรักท้องถิ่นและประเทศชาติกว้างขวางออกไป ดังนั้นแหล่งเรียนรู้นี้จึงมุ่งให้เกิดการศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน 
นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่ นและประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม เพื่อให้เข้าใจรากเหล้าของตนเอง ท้องถิ่น และประเทศชาติ  
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  2.1. เพื่อจัดทำห้องแสดงผลงานทางภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณวตัถุประเภทต่าง ๆ และประวตัิความเปน็มาของโรงเรียน 
สรรพวิทยาคม 
  2.2. เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางภมูิปัญญาท้องถิ่น โบราณวัตถุประเภทต่าง ๆ และประวตัิความเป็นมาของโรงเรียน 
สรรพวิทยาคม 

2.3. เพื่อจัดให้เป็นห้องศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแมส่อดและและพิพิธภณัฑ์โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1. ด้านปริมาณ  
   3.1.1. ครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน ได้ค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ห้องศูนย์วัฒนธรรม
อำเภอแม่สอดและพิพิธภัณฑโ์รงเรียนสรรพวิทยาคม 

3.2. ด้านคุณภาพ  
   3.1.2. ครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับความรู้จากแหลง่เรียนรู้ห้องศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่สอด
และพิพิธภณัฑ์โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
   3.1.3. ครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และใช้จัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบบูรณาการ 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร
โรงเรียน 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการ 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 

ต.ค. 2564 - ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอ 
แม่สอดและพิพิธภณัฑ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
(616) 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

-พัฒนางานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่สอดและพิพิธภณัฑ ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
-จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ สำหรับการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
-บริการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมและชุมชนอำเภอ
แม่สอด 

พ.ย. 2564 –
ก.ย. 2565 

 

15,175 นางสุวรรณีย์ ทองเกต ุ
/นายธาราวุฒิ  
สุวรรณใจ 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

-ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกิจกรรม ก.ย. 2565 - นางสุวรรณีย์ ทองเกต ุ

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-สรุปผลการดำเนินการตามกิจกรรมและรายงานผู้บรหิาร
โรงเรียน 

ก.ย. 2565 - นายธาราวุฒิ  
สุวรรณใจ 



656 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  15,175          บาท 
 เงินนอกงบประมาณ        -  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี             -  บาท 

 
ที ่

 
ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 

 
ราคาต่อ
หน่วย 

 
หน่วยนับ 

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิลแสดงเนื้อหาพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์แมส่อดพร้อมขาตั้ง 
ขนาด  80 x 170 

1,500 ชุด - - 5 7,500 

2 ป้ายอะคลลิิคแสดงรายละเอียดโบราณวตัถุ
ขนาด 10 x 4 เซนติเมตร 

20 แผ่น - - 20 400 

3 หญ้านวลน้อยจำนวน 20 ตารางเมตร 50 ตรม. - - 20 1,000 
4 ไม้อัดขนาด 6 มลิลเิมตร 285 แผ่น - - 4 1,140 
5 ไม้จ๊อย 400 มัด - - 3 1,200 
6 ดินปลูกต้นไม ้ 20 ถุง - - 30 600 
7 อิฐมอญแดงก้อนใหญ ่ 135 ถุง - - 1 135 
8 ต้นชาฮาเกี้ยน 7 ต้น - - 40 280 
9 ต้นชาทอง 7 ต้น - - 40 280 
10 ต้นหลิว 20 ถุง - - 20 400 
10 หินโรยสวน 80 ถุง - - 3 240 
11 ป้ายช่ือแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมแมส่อด  2,000 แผ่น - - 1 2,000 

รวม - 15,175 
รวมท้ังสิ้น 15,175 

 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับดีมาก  
2. ร้อยละ 90 ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานตามโครงการฯในระดับดีมาก 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนและผูเ้กี่ยวข้อง 

1. แบบประเมินผลโครงการฯ 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของโครงการฯ 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
  7.1 เป็นห้องแสดงผลงานทางภูมปิัญญาท้องถิ่น โบราณวัตถุประเภทต่าง ๆ และประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

7.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปญัญาท้องถิ่น โบราณวัตถุประเภทต่าง ๆ และประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
7.3 เป็นห้องศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่สอดและและพิพิธภัณฑ์โรงเรยีนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาห้องศูนย์ภาษาเมียนมา 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วย    

ระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางสาวสุธิดา คำภีระ 2.นางสาวธัญสินี ต้นกลั่น 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเมียนมา โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

      ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามา 
      ข้อที่ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
      ข้อที่ 3.3  การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ข้อที ่3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ข้อที่ 3.5   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

ปัจจุบันภาษาเมียนมามีความสำคัญตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ด้านผู้เรียนเพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่
ผู้เรียนให้เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีทักษะการเรียนรู้เพื่อก้าวทันโลกดิจิทัลและโลกอนาคตและมีสมรรถนะที่เกิดจาก
ความรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาชีพ บนพ้ืนฐานความ
พอเพียงและความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเองต่อครอบครัว และสังคม อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในเขตอำเภอ
แม่สอดมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของทุก ๆ คน มีการพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษา จึงจำเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์
ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านภาษาเมียน
มา ในการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษา
เมียนมาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ดี  
เก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม) จึงสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ และสุนทรียภาพ  กิจกรรมสร้างสรรค์ 
ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้  ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็ม
ความสามารถ โดยกำหนดจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ ด้านภาษาเมียนมา เนื่องจากอำเภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมี
ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศเมียนมา ภาษาเมียนมานับว่าเป็นภาษาที ่มีความสำคัญเนื ่องจากต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าขาย การท่องเที่ยว การมีสัมพันธไมตรีร่วมกัน และการเป็น ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอดจึงได้มองเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาเมียนมาซึ่งเป็นภาษาประเทศเพื่อนบ้านโดยนำสู่
การปฎิบัติจริง จึงได้มีการเน้นการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษา ในด้ านของ
นักเรียนเองก็ควรจะมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  การเรียนรู้ภาษาประเทศเพื่อนบ้านไม่เพียงแต่เรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นเราควรมีการ
เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เกิดการปรับตัวเข้าหากันทั้งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ  
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เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ภาษาและเมื่อเรียนรู้แล้วควรสามารถนำไปฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมใน
ท้องถิ่นได้ นำไปสู่การแนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาทั้งสองภาษาเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น 
           การเรียนภาษาเมียนมาให้สัมฤทธ์ิผลระดับหนึ่งควรมีการปลูกฝังให้เด็กไดม้ีความเข้าใจและมองเห็นความสำคญัของภาษา
ที่เรียนโดยควรใหเ้ด็กได้มีการเรยีนรู้แหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม นำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ จะทำให้นักเรียนได้
เรียนรูภ้าษาเมียนมาอยา่งเข้าใจและเกดิแรงกระตุ้นในการเรียนภาษาประเทศเพื่อนบ้าน  อีกท้ังเกิดการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านได ้
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

            2. เพื่อฝึกความเป็นผู้นำในด้านการใช้ภาษาเมยีนมาและการคิดวิเคราะห์ 
3. เป็นการฝึกความคิดสร้างสรรคแ์ละกระตุ้นการใช้ภาษาสูส่ถานการณ์จริง 
4. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คำศัพท์การสื่อสารและนำไปเผยแพร่ความรูสู้่ชุมชน 
5. เพื่อเป็นการฝึกใช้คำศัพท์เฉพาะให้เกิดความชำนาญนำสู่การประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

            6. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในห้องเรียนไปใช้ในการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 

3. เป้าหมาย 
นักเรียนสามารถพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านภาษาเมียนมาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนการยอมรับความ

แตกต่างหลากหลายในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรมและให้ความเคารพความเชื่อบนพ้ืนฐานของหลักสทิธิมนุษยชนและนำภาษา
ประยุกต์ใช้สู่ชุมชนและสู่การประกอบอาชีพ 

- ด้านปริมาณ 
1. นักเรียน จำนวน 150 คน   
2.ครู จำนวน 9 คน  

- ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนมเีจตคติที่ดีในการเรียนรูภ้าษาเมียนมาและให้ความตระหนกัในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมพหภุาษา
และเป็นผู้นำและผู้ปฎิบัตติามการเรียนรู้และเผยแพร่ภาษาเมียนมาและนำไปประกอบอาชีพเพื่อนำสูก่ารสร้างอาชีพในชุมชน
ท้องถิ่น 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ / 

ทรัพยากร 
ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 
1.วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมครภูาษาเมียนมาในโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาเมียนมา เพื่อจัดเตรยีมการจดัทำ
โครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

มิ.ย.65 - ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

1 .ดำเนินการขออนุญาต 
2. เลือกคำศัพท์ 
3. ส่งแบบให้ร้านทำป้าย 
4. จัดหาวัสดคุรุภณัฑ ์
5. ดำเนินการพัฒนาศูนย ์
 

มิ.ย. – ก.ย. 
 65 

16,350 ศูนย์ภาษาเมียนมา 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ / 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
  การดำเนินงานตามโครงการ 

ก.ย. 65 - ฝ่ายบรหิาร 
วิชาการ 

4.ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1.เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
2.สรุปและเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการ 

ก.ย. 65  - ศูนย์ภาษาเมียนมา 

 

5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ ( เงินอุดหนุน )             ...........16,350 ........... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   .................................... บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี    .....................……………. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ / รายการใช้เงิน ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ฟิวบอร์ดคำศัพท์ 40 * 40 cm 300 แผ่น - - 32 9,600 
2 ผังบุคลากรศูนย์พม่า 1,000 แผ่น - - 1 1,000 
3 ขาตั้งกรอบรูปภาพประดับพลอยแผนท่ีพม่า 2,500 อัน - - 1 2,500 

 4 ป้ายช้ือโต๊ะคร ู 300 อัน - - 3 900 
5 ตุ๊กตาฟิวบอร์ดพม่าชายหญิง 1,000    แผ่น - - 2 2,000 
6 ฟิวบอร์ด วันท้ัง 7 ภาษาพม่า 1    แผ่น - - 1 350 

รวม - 16,350 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
2. นักเรียนร้อยละ 100 พึ่งพอใจในการใช้แหล่ง
เรียนรูค้ำศัพท์3.นักเรียนร้อยละ 90 สามารถนำ
ความรู้ไปท่ีได้จากแหล่งเรียนรู้ ใช้ในการบูรณาการ
ในชีวิตประจำวันได ้

1. ตรวจสอบผลงานของนักเรียน 
2. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

1. แบบให้คะแนนผลงานนักเรียน 
2. แบบสอบถาม 
3. เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม/วัฒนธรรม) 
 โรงเรียนไดจ้ัดกิจกรรมทำชุดฝึกทักษะ เพื่อเสรมิทักษะการ  ฟัง พูด อ่าน เขียน  ภาษาเมียนมาและการเรยีนรู้และ
ปรับตัวให้เข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย  อาหาร 
สภาพแวดล้อมต่างๆได้เป็นอย่างดแีละสามารถนำสิ่งที่เรยีนรู้เผยแพร่ออกสู่ชุมชนในท้องถิ่นได้โดยการดำเนินกิจกรรมภาษาเมยีน
มาเพือ่ให้นักเรียนเกิดแรงกระตุ้นและมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการใช้ภาษาและเผยแพรสู่่ชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาโดยมีเป้าหมายเผยแพร่ กิจกรรมภาษาเมียนมา เพื่อให้นักเรยีนเกิดการเรียนรู้นอกช้ัน
เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา STEM Education ประจำจังหวัดตาก 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ และนายสันติ์ แสงท้าว 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2564 - 1 / 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
      ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      ข้อที่ 2.3    ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

            และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

สะเต็มศึกษาเป็นรูปแบบการเรยีนการสอนที่บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
เข้าด้วยกัน โดยเน้นการนำความรูไ้ปใช้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินชีวิตและการทำงาน  การจดักิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาทำ  ได้หลายวิธี โรงเรยีนที่สนใจกิจกรรมสามารถนำตัวอยา่ง
กิจกรรมที่ออกแบบไว้แล้วสำหรับการเรยีนรู้ระดับช้ันต่าง ๆ ไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ทันที หรือครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอาจนำหลักสตูรตา่ง ๆ ท่ีใช้อยู่มาปรับแลว้พัฒนาเป็นกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้เช่นกัน อีกทั้งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็น โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา 
STEM Education ประจำจังหวัดตาก โดยดูแลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ STEM Education ประจำปี 2559 - ๒๕๖๓  
ใน สพม.38 จังหวัดตาก รวมจำนวน ๒๒ โรงเรียน  

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงมีโครงการงานประชาสัมพันธ์ และนำเสนอศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา STEM Education 
ประจำจังหวัดตากข้ึน เพื่อให้โรงเรียนเครือข่ายมสีถานท่ีในการดำเนินกิจกรรม เพื่อนำตัวอย่างกิจกรรมและแนวทางต่าง ๆ ไปใช้
จัดกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียน และให้แนวทางในการพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษามาใช้ในโรงเรยีนเพือ่ให้การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อพัฒนาห้องศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา STEM Education ประจำจังหวัดตาก ในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
2. เพื่อให้โรงเรียนเครือข่ายมีสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมที่สามารถนำตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาใน

โรงเรียน 
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3.  เป้าหมาย 
1) ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในเครือข่าย มีสถานท่ีในการดำเนินกิจกรรมทีส่ามารถนำตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรม

สะเต็มศึกษาในโรงเรียน 

2. ร้อยละ 80 ของคณะครูทีเ่ข้ารบัการบริการความรู้สามารถออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้ 

2) ด้านคุณภาพ 

โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและโรงเรียนเครือข่าย STEM Education มแีนวทางต่าง ๆ ไปใช้จัดกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียน และให้
แนวทางในการพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษามาใช้ในโรงเรียนเพื่อให้การเรยีนการสอนวิทยาศาสตรม์ีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.ดำเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ 

 
ก.ย – ต.ค

2564 
 

 
- 

นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ และ
นายสันติ์ แสงท้าว 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ  
ได้แก่ โดยดำเนินงานปรับปรุงทาสภีายในห้องเรียน 
อาคารเรยีน แบบ 324 ล (ตอกเข็ม) 
- งานทาสีอะอิลิค 100 เปอร์เซน ทาภายใน (ผนัง
ห้อง, ฝ้าเพดาน) 
- งานทีสีน้ำมัน (กันเปิ้อน) 
(รายละเอียด ตาม ปร.4) 
และ จัดซื้อกระดาษโฟโต้ 180 แกรม A4 100 
แผ่นสำหรับมอบเกยีรตบิัตรสำหรบัผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการใช้ห้อง STEM  

 
ต.ค.2564 – 
ก.ย.2565 

 
10,500 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

 
ก.ย. 2565 

 
- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

 
ก.ย. 2565 

 

 
การจัดทำ
รูปเลม่ 
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5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………..…10,500..…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-……………….. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคา 

ตอ่หน่วย 
หน่วยนับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้อง STEM 

- งานทาสีอะอิลิค 100 เปอร์เซน ทาภายใน  
(ผนังห้อง, ฝ้าเพดาน) ค่าวัสด ุ
- งานทาสีอะอิลิค 100 เปอร์เซน ทาภายใน  
(ผนังห้อง, ฝ้าเพดาน) ค่าแรง 
- งานทาสีน้ำมัน (กันเปื้อน) ค่าวัสดุ 
- งานทาสีน้ำมัน (กันเปื้อน) ค่าแรง 

 
35 
 

35 
 

30 
35  

 
ตร.ม. 

 
ตร.ม. 

 
ตร.ม. 
ตร.ม. 

 
125 

 
125 

 
20 
20 

 
4,375 

 
4,375 

 
600 
700 

 
- 

 
- 

2 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม A4 100 แผ่น 450 แพค - - 1 439 
รวม 10,050 439 

รวมทั้งสิ้น 10,489 
 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. เข้ารับบริการห้องศูนย์ฝึกอบรมนำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2.  ความพึงพอใจของคณะครูที่เข้ารับการบริการความรูส้ามารถ
ออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

- การสังเกต 

- การประเมิน 

- การสัมภาษณ ์

1. รายงานผลการดำเนินงาน 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
สำนักงานอำนวยการได้รบัการพฒันาระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีให้การบริการ ประสานงาน ประสบผลดี ผู้รับบริการ

มีความพึงพอใจ   
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (ห้อง 211) 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
                              ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายธิติกร  ปิยนุสรณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564  -  กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

      ข้อที ่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

        ข้อที่ 3.1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าท่ีมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน จึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ที ่ กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา คือสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อการบริหาร และการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท  

ดังนั้น ฝ่ายงานบริหารกิจการนักเรียน ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงได้ดำเนินการ
จัดทำโครงการพัฒนาห้องเรียน เพื่อให้ภายในห้องศูนย์เพื่อนใจ TO  BE NUMBER ONE มีสื่ออุปกรณ์ที่พร้อมต่อการจัดกิจกรรม
และการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านการร้องเพลงและเต้นให้มีประสิทธิภาพ  
เนื่องด้วยในปัจจุบันห้องศูนย์เพื่อนใจ TO  BE NUMBER ONE โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีการจัดกิจกรรมสร้างสุขที่เป็นระบบมี
ตารางการใช้ห้องเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเต้นและการร้อง ประกอบกับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้สมาชิกต้องมีการจัด
กิจกรรมภายนอกห้องเพิ่มเติม จึงส่งผลให้อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อใช้ในการฝึกทักษะของสมาชิกในชมรมไม่เพียงพอ และทั้งนี้จากการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาชมรม TO  BE NUMBER ONE โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นมีการขยายงาน
เครือข่ายไปยังโรงเรียนต่างๆ ที่ประสานขอความอนุเคราะห์ให้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานประกอบการเข้าร่วมการแข่งขัน
ในเวทีการประกวดต่างๆ ทางชมรมจึงต้องผลิตสื่อในการแสดงและนำเสนองาน จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้สื่อในการปฏิบัติงาน เพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวฝ่ายงานบริหารกิจการนักเรียน ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงได้
จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมจัดหาสื่อครุภัณฑ์ห้องศูนย์เพื่อนใจ  TO BE NUMBER ONE (612) นี้ข้ึนมาเพื่อเป็นการ
พัฒนาห้องกิจกรรมให้เกิดบรรยากาศท่ีเอื้อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินกิจกรรมของชมรมไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อพัฒนาห้องกิจกรรมห้องศูนย์เพื่อนใจ TO  BE NUMBER ONE ให้เกิดบรรยากาศที่เอือ้การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
       2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพทักษะของผู้เรยีนในการเข้าร่วมการประกวดต่างๆได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อพัฒนาการผลติสื่อในการพฒันากิจกรรมการขยายเครือข่ายการทำงานชมรม TO BE NUMBER ONE ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 
          ครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จำนวน 3,000 คนประกอบด้วย ผู้บรหิาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียน
สรรพวิทยาคม ครูที่ปรึกษาและนกัเรียนชมรม TO  BE NUMBER ONE ทุกคนและผู้ที่เข้าใช้บริการหอ้งศูนย์เพื่อนใจ TO  BE 
NUMBER ONE ทุกคน 
 ด้านคุณภาพ 
        แหล่งเรียนรู้มีบรรยากาศท่ีดีขึ้นเอือ้ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รยีน  มีสื่ออุปกรณ์ที่ช่วยจัดทำเอกสารสรุปงานและ
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ดา้นยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- จัดทำโครงการ 
 

ก.ย. – ต.ค. 
2564 

- นายธิติกร ปิยนสุรณ ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 
- ดำเนินการตามโครงการ 
1.พัฒนาห้องกิจกรรมศูนยเ์พื่อนใจ ให้เอื้อผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
2.จัดสถานท่ีและให้เหมาะสมกับการเรยีนรู้และฝึก
กิจกรรม 

พ.ย.  – ธ.ค. 
2564 

 

12,080               นายธิติกร ปิยนสุรณ์และ
คณะกรรมการครูและ
นักเรียนชมรม TO  BE 
NUMBER ONE 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการดำเนินตามโครงการ 

ม.ค. 2565 - นายธิติกร ปิยนสุรณ ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.พ. 2565 - นายธิติกร ปิยนสุรณ ์

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………12,080……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
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โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

          ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้รับผิดชอบ    นายปองพล  เมืองมาหล้า , นายพิทักษ์  ปอกสอน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ต.ค. 2564 – พ.ค. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ข้อที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562 มาตรา 24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ  
ประเภทต่าง ๆ 
 ซึ่งห้องปฏิบัติการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ จะต้องมีการส่งเสรมิการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละดทคโนโลยี จึงตระหนักถึงบทบาท และความสำคญัของห้องปฏิบัติการเรียนการสอนทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อจัดเตรยีมการจัดการเรยีนรู้และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ีจะมุ่งเน้นพัฒนาหอ้งปฏิบัติการ ห้องเรยีนของ
ผู้เรยีนให้ดี ยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรยีนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีความก้าวหน้า เพื่อให้สอดรับ 
กับการจัดการเรยีนรู้ให้บรรลเุป้าหมายอันสูงสดุ 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้คณะครมูีห้องปฏิบัติการเหมาะแก่การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรยีน  
2. เพื่อส่งเสรมิการจดับรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะครูและนักเรียน 
 

3.  เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. คณะครูกลุม่สาระวิทยาศาสตร์จำนวน 40 คน 
2. นักเรียนจำนวน 2,783 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
           1.   ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เตรยีมพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
           2.   คณะครู และนักเรยีนมีที่ห้องส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานท่ีกลุม่
สาระวิทย ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พ.ย. – ธ.ค. 
2564 

 
 

- นายปองพล  เมืองมาหล้า  
นายพิทักษ์ ปอกสอน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ  
    -  สำรวจระบบ น้ำ ไฟฟ้า อุปกรณ์ตา่งๆ ใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ชำรุดและต้องการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม  
   -  ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ต้องการ
ซ่อมแซม / ปรับปรุงตามห้องต่างๆ  
    - ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ 
ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อม
สำหรับการจัดการเรียนการสอน 

ธ.ค.64 – ก.พ.
65 

51,600 นายปองพล  เมืองมาหล้า  
นายพิทักษ์ ปอกสอน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.พ. – มี.ค. 
2565 

- นายปองพล  เมืองมาหล้า 
นายพิทักษ์  ปอกสอน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

ก.พ. – ม.ีค. 
2565 

- นายปองพล  เมืองมาหล้า 
นายพิทักษ์  ปอกสอน 

 
5.  งบประมาณ  (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณจาก (เงินอุดหนุน)  ………51,600……  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    …………-…………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    …………-…………..  บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ กิจกรรม ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 กระจกตดิหน้าบอรด์ขนาด 1×2 เมตร 
(ห้อง 415, ห้อง 426) 

900 บาน 4 3,600 - - 

2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดบั XGA  
ขนาด 3,500 ANSI Lumens(ห้อง 434) 

28,000 เครื่อง - - 1 28,000 

3 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ Visualizer (ห้อง 426) 20,000 เครื่อง - - 1 20,000 
รวม 3,600 48,000 

รวมท้ังสิ้น 51,600 
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โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาห้องศูนย์ส่ือวิทยาศาสตร์ (ห้อง 417) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ 

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
                             ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวทองแข  หม่ืนพิลมทอง , นางสาวกชวรรณ  ไวว่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงือ่นไข : ความรู้,คุณธรรม) 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562 มาตรา 24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ 
ประเภทต่าง ๆ 

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องศูนย์สื่อทางวิทยาศาสตร์ นับว่าเป็นแหล่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์
จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ไดต้ามศักยภาพ และ ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ - 
สิ ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ จึงตระหนักถึงบทบาท  และความสำคัญของห้องศูนย์สื่อ
วิทยาศาสตร์ จึงมีความต้องการที่จะมุ่งเน้นพัฒนาห้องเรียนของผู้เรียนให้ดี ยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีความก้าวหน้า เพื่อให้สอดรับ กับการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อส่งเสรมิการจดับรรยากาศ-สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้ผู้สอนมีห้องศูนยส์ื่อท่ีสามารถนำข้อมลูสารสนเทศมาใช้ได้ 
3. เพื่อจัดแสดงผลงานและสื่อทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
 

3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  ห้องศูนย์สื่อวิทยาศาสตร์ที่มีประสทิธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งานจำนวน 1 ห้อง 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
.             1. ห้องศูนย์สื่อทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพดี พร้อมใช้งาน 
  2. นักเรียนได้ใช้บริการข้อมลูสารสนเทศของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ดำเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ 

พ.ย. – ธ.ค. 
2564 

 

- น.ส. ทองแข หมื่นพิลมทอง 
น.ส. กชวรรณ  ไวว่อง 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
- ดำเนินการจดัทำป้ายช่ือห้องศูนย์สื่อวิทยาศาสตร ์
- ดำเนินการจดัซื้อผ้าปโูต๊ะและป้ายอะครลิิก  

ธ.ค.64 – ก.พ.
65 

3,095 น.ส. ทองแข หมื่นพิลมทอง 
น.ส. กชวรรณ  ไวว่อง 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.พ. – มี.ค. 
2565 

- น.ส. ทองแข หมื่นพิลมทอง 
น.ส. กชวรรณ  ไวว่อง 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

ก.พ. – มี.ค. 
2565 

- น.ส. ทองแข หมื่นพิลมทอง 
น.ส. กชวรรณ  ไวว่อง 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   …………3,095………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ     …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ พัสดุ / รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิลสติกเกอร ์ 1,255 ป้าย 1 1,255 - - 
2 ผ้าปูโตะ๊  1,300 ผืน 1 1,300 - - 
3 ป้ายอะครลีิก A4 270 ป้าย 2 540 - - 

รวม 3,095 - 
รวมท้ังสิ้น 3,095 

 
 

6. วิธีการประเมิน  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. คณะครูและนักเรียนร้อยละ 100 มีความพึง
พอใจในการใช้บริการห้องศูนย์สื่อวิทยาศาสตร ์

1. สมุดบันทึกการใช้บริการ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบตรวจสอบเอกสาร 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 

1. เพื่อส่งเสรมิการจดับรรยากาศ-สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้ผู้สอนมีห้องศูนยส์ื่อท่ีสามารถนำข้อมลูสารสนเทศมาใช้ได้ 
3. เพื่อจัดแสดงผลงานและสื่อทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  การพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะภาพคณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ 
    คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียน แผนงานที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
    โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย แขวนโพธิ์ และนางสาวนงลักษณ์  ตาคำ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2564  -  กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินการ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (ห้อง 231) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้.คุณธรรม)               
ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเป้าหมายการผลิตและพัฒนา

กำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามศักยภาพ และโอกาสของพื้นที่ เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ในระดับมัธยมศึกษา เน้นการใช้วิธีการใหม่ๆ ใช้สื่อดิจิทัล ช่องทางการสื่อสาร เพื่อจัดการ
เรียนการสอน พัฒนารายบคุคล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรูด้้วยตนเองเน้นการคดิระดับสูง การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนำเสนอ การแบง่ปันข้อมูลย่างปลอดภัย มีจริยธรรม พร้อมกับการวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี  

การเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตร ์ ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ นับว่าเป็นแหล่งที่ผูเ้รียนไดเ้รียนรูจ้าก ประสบการณ์
จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาผู้เรยีนให้สามารถเรียนรูไ้ดต้ามศักยภาพ และ ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์ จึงมีความต้องการทีจ่ะมุ่งเน้นพัฒนาห้องเรียนของผูเ้รยีนให้ดี ยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการ
เรียนการสอนวิชาคณติศาสตร์ใหม้คีวามก้าวหน้า เพื่อให้สอดรับ กับการเรยีนการสอนให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคณติศาสตร์ 
2. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ สื่อการเรียน การสอน ให้พร้อมใช้งาน  
 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

1. คณะครู จำนวน 5 คน และนักเรียน จำนวน 100 คน มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 
-  ด้านคุณภาพ  

1. ห้องเรียนอัจฉริยะคณติศาสตรม์ีสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพพร้อมการใช้งาน 
2. นักเรียนที่เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการคณติศาสตรม์ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ทีสู่งขึ้น  
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4.  วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

ต.ค. 2564 - กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินการจดัซื้อ อุปกรณ์  สื่ออิเลคทรอนิคส์ สำหรับ 
ห้องเรียนปฏิบตัิการคณิตศาสตร ์

พ.ย. 2564 
 

28,500 นายวินัย  แขวนโพธ์ิ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ธ.ค. 2564 - นายวินัย  แขวนโพธ์ิ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ธ.ค. 2564 
 

- นายวินัย  แขวนโพธ์ิ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………28,500…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที ่1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เครื่องโปรเจคเตอร์ EPSON 25,000 ชุด 1 25,000 - - 
2 "Wifi" Wireless ELPAP10 3,500 ชุด 1 3,500 - - 

รวม 28,500.- - 
รวมท้ังสิ้น 28,500.- 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ครู และนักเรียนท่ีเข้ามาใช้งานห้องปฏิบัติการ
ทางคณิตศาสตร์ มีผลพอใจ ร้อยละ 80 ข้ึนไป  

1. สอบถามครู นักเรียน ที่เข้ามาใช้งาน
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  
 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. เพื่อส่งเสรมิการจดับรรยากาศ-สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
2. เพื่อใหค้รูผู้สอนมหี้องห้องเรียนอัจฉริยะภาพคณติศาสตร์ทีส่ามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ได ้
3. นักเรียนมีห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ที่พร้อมต่อการเรยีนการสอน  
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสาธารณูปโภค 
กิจกรรม  ชำระค่าน้ำ/ค่าไฟ /ค่าสาธารณูปโภค 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายกิตติพงศ์  กันตีมูล  นายสุชาติ  เขียวน้อย 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการใช้ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน เช่นระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ อุปกรณ์ดับเพลิงและระบบการสื่อสารอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงเกิดมีการใช้กระแสไฟฟ้า,ประปา
และโทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ค่าใช้สอยด้านระบบสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นเพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอต่อการ
ใช้งานของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรยีนต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

1. เพื่อทำการสนับสนุนระบบ สาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้มีใช้และเพียงพอต่อการใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 

2. เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะครู-อาจารย์และนักเรียนมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคที่
สมบูรณ์และเพียงพอต่อความต้องการ 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  โรงเรียนสามารถสนบัสนุนงบประมาณการจัดระบบสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา โดยคณะครู 
นักเรียนได้ประโยชน์ 2,800 คน 
 -  ด้านคุณภาพ    

โรงเรียนมีการสนับสนุนงบประมาณค่าระบบสาธารณูปโภคและมีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดี สามารถ
สนับสนุนการเรยีนการสอนได้อย่างพอเพียง 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. จัดทำโครงการและสำรวจการใช้ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. ประชุม  ช้ีแจง  บทบาทและหน้าท่ีของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ก.ย. 2564 - งานสาธารณูปโภค 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

1 .ขออนุมัติดำเนินการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
3. ดำเนินการตามโครงการ 
ค่าสาธารณูปโภครายเดือนจากใบแจ้งหนี้ 

ต.ค.  64  
-  ก.ย.  65 

3,049,470 งานสาธารณูปโภค 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สำรวจค่าใช้จ่าย ต.ค.2564 
- 

ก.ย.2565 

- งานสาธารณูปโภค 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ประเมินผลโครงการ 
2. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 

 

ก.ย. 2565 - งานสาธารณูปโภค 

 
5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ........ 3,049,470……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………………………… บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………............…….….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่ากระแสไฟฟ้า รายเดือน  205,885 เดือน 6 1,235,310 6 1,235,310 
2 ค่าน้ำประปา รายเดือน  40,000 เดือน 6 240,000 6 240,000 
3 ค่าสัญญาณโทรศัพท์ รายเดือน  5,000 เดือน 6 30,000 6 30,000 
4 ค่าขยะ 500 เดือน 6 3,000 6 3,000 
5 ค่าส่งพัสด ุ 2000 เดือน 6 12,000 6 12,000 
6  ค่าตรวจเช็คระบบบำบดัน้ำเสีย 737.50 ครั้ง 6 4,425 6 4,425 

รวม             1,524,735 1,524,735 
รวมท้ังสิ้น 3,049,470 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสาธารณูปโภค 
กิจกรรม  ชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายวิทยา  หรูวรนันท์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
          ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 ข้อท่ี 6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการ กำหนดให้โรงเรียนได้ดำเนินงาน การบรหิารการศึกษาโดยขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนน้ต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ   
งานยานพาหนะ เป็นสิ่งจำเป็นและสำคญัมากต่อการพัฒนาของโรงเรียน ในด้านการเป็นพาหนะนำคณะครู-อาจารย์ นักเรียนและ
บุคลากรภายในโรงเรียนไปราชการเกี่ยวกับ การอบรมสมัมนา การศกึษาดูงานและการแข่งขันโครงงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
เป็นประจำทุกปี เพ่ือท่ีจะนำความรู้ และผลงานจากการได้ศึกษาหรอืพบเห็นมาเป็นแนวทางในการเพิม่ศักยภาพ ประสิทธิภาพใน
การพัฒนาด้านวิชาการ สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
     1. เพื่อใหย้านพาหนะหรือรถยนต์ของโรงเรยีนมีสภาพเตรียมพร้อมใช้ อยู่ตลอดเวลา สามารถนำคณะครู-อาจารย์  
          นักเรียน ไปราชการงานตา่งๆด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
     2.  เพื่อเป็นการจัดหาวสัดุที่ใช้ในยานพาหนะ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ยางรถยนต์และวัสดุอื่นๆอย่างเพียงพอกับ 
          ความต้องการของผู้ขอใช้ 
 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

       1. ครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 200 คน 
    2. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

ยานพาหนะหรือรถยนตส์ามารถบริการคณะครู-อาจารย์ นักเรียน ได้อย่างท่ัวถึง 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. จัดทำโครงการและสำรวจการใช้ 
 

ก.ย. 2564 - งานยานพาหนะ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. พนักงานขับรถจัดทำบัญชีคุมการใช้ค่าน้ำมัน 
2. พนักขับรถให้บริการครู นักเรียน ในการรับส่ง 
ในต่างจังหวัดและภายในจังหวัด 
3. สรุปค่าใช้จ่ายในแตล่ะเดือน 

ต.ค. 2564 
- 

ก.ย. 2565 

276,000 งานยานพาหนะ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สำรวจปรมิาณการใช้ ต.ค. 2564 
- 

ก.ย. 2565 

- งานยานพาหนะ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. ประเมินผลโครงการ 
2. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 

 

ก.ย. 2565 
 

- งานยานพาหนะ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ............276,000.......         บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………………………..        บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………………………..        บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
รถตู้ Hyundai นข 6503 พิษณุโลก 
รถตู้ TOYOTA นข 1073 ตาก 
รถตู้ TOYOTA นข 2460 ตาก 
รถกระบะ NISSAN 4 ประตู กข-9940 ตาก 
รถกระบะ NISSAN 2 ประตู 0185 
รถกระบะ TOYOTA บฉ-8909 
รถจักรยานยนต์  กบล  703     
รถจักรยานยนต์   ฌ 3348 

23,000 เดือน 6 138,000 6 138,000 

 
      

รวม 138,000 138,000 

รวมท้ังสิ้น 276,000 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่ 
กิจกรรม  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายพัสกร  มาลารัตน์   นายธาราวุฒิ  สุวรรณใจ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมี

การใช้บริการอาคารสถานท่ีตา่ง ๆ ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง ทำให้
อาคารเรยีน อาคารประกอบและห้องน้ำ-ห้องส้วมชำรุดเสียหายและทรุดโทรมเพราะใช้งานมาก ไมส่ามารถให้บริการแก่นักเรียนได้
เต็มที่ ดังนั้นเพื่อให้เพียงพอและสนับสนุนต่อการใช้งานของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน งานอาคารสถานท่ีจึงมีความ
จำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมอาคารเรยีน อาคารประกอบ ห้องน้ำ ห้องส้วมและการรักษาความสะอาดด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนให้ดีขึ้น 
มีความพร้อมที่จะให้บริการสนับสนุนนักเรียน ครู ชุมชนและหน่วยงานต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการปรับซ่อมอาคารสถานท่ีที่ชำรดุให้ใช้การได้อย่างมปีระสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
2.2 เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะครู-อาจารย์และนักเรียนมีการใช้บริการด้านอาคารเรยีน  
     อาคารประกอบ ห้องน้ำ-ห้องส้วมที่สมบูรณ์และเพียงพอต่อความต้องการ 

3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

 ผู้เรยีน จำนวน 2,787 คน   ครูและบุคลากรในสถานศึกษา จำนวน 199  รวมทั้งหมด  2,986  คน 
ด้านคุณภาพ 
ผู้เรยีนและครูบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 90  

 

4.วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

-จัดทำโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 

ก.ย. 64 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 

ต.ค. 64–ก.ย.  
65 

374,300 นายพัสกร   มาลารตัน ์



685 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 - ดำเนินการตามโครงการ 
เปลี่ยนถังดับเพลิง, เปลีย่นเครื่องกรองน้ำ 
ล้างเครื่องปรับอากาศ ,ปรับซ่อม/บำรุง 
เครื่องปรับอากาศ, ซ่อมบำรุงระบบประปา 
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, จัดซื้อหลอดไฟไวส้ำรอง 
จัดซื้อถังขยะใหญ่, จดัซื้ออุปกรณจ์ัดซ่อม
ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียน ,จดัซือ้อุปกรณ์ทำความ
สะอาดอาคารเรียนและบรเิวณรอบโรงเรยีน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ความต้องการรับการบริการของนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ต.ค. 64–ก.ย.  
65 

- นายพัสกร   มาลารตัน ์

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

ต.ค.  64–ก.ย.  
65 

- นายพัสกร   มาลารตัน ์

5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)   …………….374,300..... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                …………………-…………..   บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี                …………………-………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หนว่ย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

งบปรับปรุงซ่อมแซม (ค่าใช้จ่ายจำเป็น) 
1. เปลี่ยนถังดับเพลิง 1,000 รายการ 10 10,000 10 10,000 
2. เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำ 30,000 รายการ 1 30,000 1 30,000 
3. ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ 20,000 รายการ 1 20,000 1 20,000 
4. ค่าปรับซ่อม/บำรุง เครื่องปรับอากาศ 10,000 รายการ 1 10,000 1 10,000 
5. ค่าซ่อมบำรุงระบบประปา 10,000 รายการ 1 10,000 1 10,000 
6. ค่าซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 20,000 รายการ 1 20,000 1 20,000 

รวม 100,000 100,000 
รวมท้ังสิ้น 200,000 

งบพัฒนา (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
1. จัดซื้อหลอดไฟ Down light 13 w ไว้สำรอง 90 หลอด 50 4,500 50 4,500 
2. ถังขยะใหญ่ 2,500 ถัง 4 10,000 4 10,000 
3. อุปกรณ์จดัซ่อมห้องปฏิบตัิการ/อาคารเรยีน 47,650 รายการ 1 47,650 1 47,650 
4. อุปกรณ์ทำความสะอาดอาคารเรียนและบรเิวณ

รอบโรงเรียน 
25,000 รายการ 1 25,000 1 25,000 

รวม 87,150 87,150 
รวมท้ังสิ้น 174,300 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่ 
กิจกรรม  พัฒนาห้องสำนักงานฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายสุชาติ  เขียวน้อย 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 ข้อท่ี 6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการ กำหนดให้โรงเรียนได้ดำเนินงาน การบรหิารการศึกษาโดยขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนน้ต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ   
และเป็นโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และยังเป็นหน่วยเบิก จ่ายเงินงบประมาณต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนซีกตะวันตก ของจังหวัดตาก ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก  ทางฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การพัฒนา
สำนักงานเป็นสิ่งท่ีสำคัญ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทางอ้อม เป็นส่งเสรมิความสามารถในการทำงานของบุคลากร 
ในองค์กรและยังเป็นการให้บริการ ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน  
 ทั้งนี้ ทางฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ จึงไดด้ำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาห้องสำนักงานฝ่ายธุรการ 
นโยบาย แผน และงบประมาณ เพื่อให้มีสำนักงานท่ีทันสมัย และใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อปรับปรุงสำนักงานฝา่ยบรหิารธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ 
       2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการทำงานของบุคลากรฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 

3. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 
          1. ครูและบุคลากรฝ่ายธรุการ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ  จำนวน  27   คน   
  2. ครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 200 คน 
  3. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน 

ด้านคุณภาพ 
  1. โรงเรียนมสีำนักงาน ที่สามารถให้บริการ ครูและบุคลากรภายใน 
  2. ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ สามารถทำงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- จัดทำโครงการ 
 

ก.ย. 2564 - นายสุชาติ  เขียวน้อย 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 
- สำรวจความต้องการของบุคลากร 
- พัฒนางานสำนักงานฝ่ายธุรการนโยบาย แผนและ
งบประมาณ 

ต.ค 2564  
– 

 ก.ย 2565 

8,058             นายสุชาติ  เขียวน้อย 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการดำเนินตามโครงการ 

ก.ย 2565 - นายสุชาติ  เขียวน้อย 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.ย. – ต.ค. 
2565 

- นายสุชาติ  เขียวน้อย 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………...…8,058……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายทำเนียบบุคลากร 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 
2 สติ๊กเกอร์ขุ่นติดประตหู้องสำนักงาน 600 บาน 2 1,200 - - 
3 จัดจ้างทำตรายาง 500 ชุด 1 500 - - 
4 ป้ายช่ืออะคลิริค 500 ชุด 1 500 - - 
5 สติ๊กเกอรป์้ายชื่อหน้าห้อง 400 ชุด 1 400 - - 
6 ฟิล์มสีชา ตดิกระจกช่องแสง 18 ช่อง 200 ช่อง 18 3,600 - - 
7 รางปลั๊กไฟ Lumira LS-404 5M 4 ช่อง 429 อัน 2 858 - - 

รวม 8,058 - 
รวมทั้งสิ้น 8,058 

  
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ร้อยละ 85 ของความพึงพอใจของบุคลากรฝ่าย
บริหารธรุการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1. เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 
2. รายงานผู้บังคับบัญชา 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่                                             
กิจกรรม  พัฒนาปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 

กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล                                              
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรุ่งทิวา  อุ่นใจ, นางสาวเบญจมาศ  ไชยศรีย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม  2565 – กันยายน  2565 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ และจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
โรงเรียนจึงต้องมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ี ให้มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน  ท้ังยังเอื้อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  และทางราชการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงต้องการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาห้อง
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบเกิดความรวดเร็วมปีระสทิธิภาพ ด้วยการสนับสนุนครูผู้สอนให้
มีความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องในทุกระดับชั้นอีกทั้งด้านการบริหารจัดการอุปกรณ์  ให้สามารถ
ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนได้ประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสู่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของกลุ่มสาระ
ภาษาไทยท่ีสูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์(หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีคุณภาพ                      

 2.2 เพื่อจัดซื้อ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และวัสดุถาวร เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับคร ู
2.3 เพื่อให้การดำเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย มีระบบ มีความทันสมยั และประสิทธิภาพ 

 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  -  ครูกลุ่มสาระภาษาไทยจำนวน 14   คน 
  -  นักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาไทยจำนวน 2,800 คน  
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 เชิงคุณภาพ   
                        - ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีคุณภาพ มีอุปกรณ์ เครื่องใช้
สำนักงาน และวัสดุถาวร ทีส่ามารถนำมาใช้ในอำนวยความสะดวก ให้กับครูเพื่อให้การดำเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย
มีระบบ และประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
( บุคคล/กลุ่มงาน ) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4 ติดต่อสอบถามราคา อุปกรณ์ เครื่องใช้
สำนักงาน 

มี.ค.65 - นางสาวรุ่งทิวา  อุ่นใจ
นางสาวเบญจมาศ  ไชยศรีย ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ  ดังนี ้
   3.1 จัดหา อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน สำหรับใช้
ในการดำเนินงานในกลุม่สาระฯ โดยจัดหาชุดโตะ๊ครู
พร้อมเก้าอี้และตู้บานเลื่อน 

เม.ย.65 - ส.ค.
65 

24,590 นางสาวรุ่งทิวา  อุ่นใจ
นางสาวเบญจมาศ  ไชยศรีย ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม มิ.ย.65 6- ส.ค.
65 

- นางสาวรุ่งทิวา  อุ่นใจ
นางสาวเบญจมาศ  ไชยศรีย ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ก.ย.65 - นางสาวรุ่งทิวา  อุ่นใจ
นางสาวเบญจมาศ  ไชยศรีย ์

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)        24,590  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 โต๊ะครูแบบราชการพร้อมเก้าอี้ ขนาด80*150*75 (เป็นชุด) 5,000 ชุด - - 4 20,000 
2 ตู้บานเลื่อน 2*1.8 เมตร สีเขียว 4,590 หลัง - - 1 4,590 

รวม - 24,590 
รวมทั้งสิ้น 24,590 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่                                             
กิจกรรม  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล                                              
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ  นางดวงรักษ์  ปาหา, นางจรวยพร  คงมี 
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม  2565 – กันยายน  2565 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ และจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
โรงเรียนจึงต้องมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ี ให้มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน  ทั้งยังเอื้อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  และทางราชการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงต้องการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาวิชาการ  ให้คงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย   รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเติมเต็มให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ ตามความสามารถและตามธรรมชาติของผู้เรียน  เพราะสภาพแวดล้อมท่ีดีย่อมมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน เป็น
อย่างมาก   ฉะนั้นการจัดซื้อ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำมาพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการ ให้ทันสมัยให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน จึง
เป็นสิ่งสำคัญที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการนี้ 
 

2. วัตถุประสงค ์(หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีคุณภาพ                      
2.2 เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูและนกัเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
2.3 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย มีระบบ มีความทันสมัย และประสิทธิภาพ 

 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  -  ครูกลุ่มสาระภาษาไทยจำนวน 13   คน 
  -  นักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาไทยจำนวน 2,800 คน  
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 เชิงคุณภาพ   
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียน มีศูนย์พัฒนาวิชาการที่มีคุณภาพ และมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่

สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีระบบ เกิดประโยชน์ในวงกว้าง และมี
ประสิทธิภาพ 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
( บุคคล/กลุ่มงาน ) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ

มี.ค.65 - นางดวงรักษ์  ปาหา 
นางจรวยพร  คงม ี

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ  ดังนี ้
   3.1 จัดหา สื่อ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการเรียนการ
สอน โดยจดัหาชุดโต๊ะครูและโตะ๊คอมพิวเตอร ์
 

เม.ย.65 - ส.ค.65 15,000 นางดวงรักษ์  ปาหา 
นางจรวยพร  คงม ี

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม มิ.ย.65 6- ส.ค.65 - นางดวงรักษ์  ปาหา 
นางจรวยพร  คงม ี

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ก.ย.65 - นางดวงรักษ์  ปาหา 
นางจรวยพร  คงม ี

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)        15,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 โต๊ะครูแบบราชการ พร้อมเก้าอี้  ขนาด
80*150*75  (เป็นชุด) 

5,000 ชุด - - 1 5,000 

2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้  ตัว L 
ขนาด180*120*75 ( เป็นชุด ) 

10,000 ชุด - - 1 10,000 

รวม - 15,000 
รวมทั้งสิ้น 15,000 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่ 
กิจกรรม  พัฒนาห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์และห้องพักครูคณิตศาสตร ์
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายโกศล พิศุทธิ์ภักดี และนางกานต์ธีรา มาแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2564  -  กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

   ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ข้อที่ 2.6   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล  (เงื่อนไข : ความรู้.คุณธรรม)        
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนการสอนโดย ผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุก
วิชา นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทางการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า   นักเรียนที่ได้รับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว 
จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ทั้งทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ 
 ซึ่งห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิคณิตศาสตร์ นับว่าเป็นแหล่งที่ครูได้ใช้เพื่อเตรียมจัดการเรยีนรู้ใหก้ับผู้เรยีน และ
ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ จะต้องมีการส่งเสรมิการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ กลุม่สาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์ จึงตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของคณะครูที่ต้องมีห้องพักครู และห้องปฏบิัติการเรียนการสอนทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อจัดเตรยีมการจัดการเรยีนรู้และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ีจะมุ่งเน้นพัฒนาหอ้งพักครู ห้องเรียนของ
ผู้เรยีนให้ดี ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีความก้าวหน้า เพื่อให้สอดรับ 
กับการเรยีนการสอนให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด 

 

2. วัตถุประสงค์  (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1.  เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์และห้องพักครูคณิตศาสตร์ใหม้ีคณุภาพ                      
2.  เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูและนักเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
3.  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มรีะบบ มีความทันสมัย และประสิทธิภาพ 

 

3.   เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  
1.  คณะครูกลุ่มสาระคณติศาสตรจ์ำนวน 22 คน 
2.  นักเรียนจำนวน 2,779 คน 
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-  ด้านคุณภาพ  
1.   ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์และห้องพักครูกลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ ไดร้ับการพัฒนา ปรับปรุง 

เตรียมพร้อมสำหรบัการจดัการเรยีนการสอน 
          2.   คณะครู และนักเรียนมีที่ห้องส่งเสรมิการจดับรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมครูกลุ่มสาระ ฯ 
2. ครูสำรวจข้อมูล 
3. เขียนโครงการ 
4. เสนอโครงการ 

ก.ย.  -  ต.ค. - กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการตามโครงการ 
 -  ดำเนินการจัดซื้อพสัดุ อุปกรณ ์ต่างๆ ที่ต้องการซ่อมแซม 
/ ปรับปรุงตามห้องต่างๆ  
- ประสานงานฝา่ยที่เกี่ยวข้อง เพือ่ดำเนินการ ปรบัปรุง 
ซ่อมแซมห้องปฏิบตัิการ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

พ.ย. 64 – 
ก.ย. 65 

57,400 นางกานต์ธีรา  มาแก้ว
และนายโกศล  
พิศุทธิ์ภักดี 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ใบตรวจรับพสัด ุ
 

พ.ย. 64 – 
ก.ย. 65 

- นางกานต์ธีรา  มาแก้ว
และนายโกศล  
พิศุทธิ์ภักดี 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. แบบสังเกต 
2. บันทึกการใช้สื่อ 
3. ทะเบียนคุมสื่อ 
4. แบบประเมินโครงการ 
5. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการต่อผู้บังคับบัญชา 

ก.ย.  65 - นางกานต์ธีรา  มาแก้ว
และนายโกศล  
พิศุทธิ์ภักดี 

 
5.  งบประมาณ  (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………57,400…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียน 
222,223,224,225,226,227,228 

3,500 อัน 7 24,500 - - 

2 โปรเจคเตอร์ EPSON พร้อมติดตั้ง ห้อง 226 25,000 เครื่อง 1 25,000 - - 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่ 
กิจกรรม  พัฒนาสำนักงานกลุ่มการงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ 

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสถิรดา  กิติเวียง 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                         
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      ข้อที ่2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

เพื่อสนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จึงได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตาม
ความถนัดความสนใจของผู้เรียน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้และทักษะพื้นฐาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อาชีพ เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ
ทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

โดยทุกปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดี  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) คือ ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชวีิต 
การใช้เทคโนโลยี และนอกจากใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ ยังสามารถให้บริการใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอีกด้วย 

 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรยีนให้มีบรรยากาศเหมาะสมต่อการจัดการเรยีนรู้ 
       2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน จากตัวอย่างผลงานท่ีเกิดจากการจัดการเรยีนรู้ 

3. เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในกลุ่มสาระการงานอาชีพ  
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3. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 
          1. ครู จำนวน 7 คน และนักเรียน 2,700 คน ได้รับประโยชน์จากโครงงานนี้ 
 ด้านคุณภาพ 

1. ครูและนักเรียนมหี้องเรียนที่เปน็ระเบียบ ส่งเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูมีวัสดคุรุภณัฑ์ที่มคีุณภาพ  เอื้อต่อการทำงาน 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 
- สำรวจความต้องการ 

ต.ค. 2564 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินการตามโครงการ  
- จัดหาครุภณัฑ์พัฒนาสำนักงาน 
- ดำเนินการจดัซื้อตู้เหล็ก 3 หลัง 

ต.ค. 2564 – พ.ย. 
2565 

11,370 -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและ 
- ประเมินผลการดำเนินตามโครงการ 
- ทำเบียนคุมครภุัณฑ์ท้ังหมด 

ม.ค. 2565 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

4.ประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ม.ค. – ก.พ. 
2565 

- -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

 
 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………11,370……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-……………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต 3,790 หลัง 3 11,370 - - 
รวม 11,370 - 

รวมทั้งสิ้น 11,370 
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โครงการ  ปรับปรุงภูมิทัศน์งานอาคารสถานที่  และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา 
กิจกรรม  ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบ 

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
                              โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายธิติกร  ปิยนุสรณ์  , นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ   
ระยะเวลาดำเนินการ  กันยายน 2564 –  มีนาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     ข้อที่ 2.5     จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ และจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
โรงเรียนจึงต้องมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ให้ได้ประโยชน์ใช้
สอยให้มากที่สดุ ทั้งยังเอื้อให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อนักเรียน และทางราชการ เพราะ
สภาพแวดล้อมดี มผีลต่อการจัดการเรยีนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจน มีผลต่อ การพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปญัญา 
อารมณ์ และสังคมของนักเรียน ฉะนั้นการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทศัน์ของโรงเรียนให้มีบรรยากาศทีด่ี เหมาะสมและลดภาวะที่
เป็นพิษ จึงเป็นสิ่งสำคญัที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการนี ้

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนใหส้วยงามเอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

            - วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  
ด้านคุณภาพ 
- โรงเรียนมีการบริการอาคารสถานท่ีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนอย่างมคีุณภาพและเพยีงพอ 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- จัดทำโครงการ , - ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 

ก.ย. 64 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 
 

ต.ค. 64–ก.ย.  
65 

10,000 นายธิติกร  ปิยนสุรณ์   
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

- ดำเนินการตามโครงการ : 
  1. จัดซื้อโต๊ะหมู่ 4  (โตะ๊ซัด)  ลายเก๋งจีน   
  2. จัดสถานท่ีและโต๊ะหมู่บูชาตกแต่งในงานพระราชพิธี 
วันสำคัญสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันกษัตรยิ ์
  3. จัดตกแต่งไว้ช้ันล่างบรเิวณหน้าห้องสำนักงาน 
อาคารศรเีมืองฉอด (อาคาร 1) 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ประเมินความพึงพอใจ ต.ค. 64–ก.ย.  
65 

- นายธิติกร  ปิยนสุรณ์   

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ต.ค.  64–ก.ย. 
65 

- นายธิติกร  ปิยนสุรณ์   

 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………10,000.…....... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  …………………-…………..   บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   …………………-………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 โต๊ะหมู่ 4 (โต๊ะซัด) ลายเก๋งจีน   10,000 ชุด 1 10,000 - - 
รวม 10,000 - 

 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อ
ต่อการเรียนรูร้้อยละ 100 

สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรยีน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
 7.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน สภาพแวดล้อมท่ีมสีภาพสวยงามรม่รื่นเอื้อต่อการเรียนรู้ 
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โครงการ  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
กิจกรรม  การรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้เพื่อเป็นฐานข้อมูลรองรับการประเมิน 
                              งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายพิทักษ์  ปอกสอน / นางณัฐวดี  ทาหลี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – เมษายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ข้อที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประกอบกับทางจังหวัด
ตากไดจ้ัดทำเป็นแผนนโยบายระดบัจังหวัด  เพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและเป็นการให้ความร่วมมือกับทางจังหวัด
ตาก  โรงเรยีนสรรพวิทยาคมจึงไดจ้ัดทำแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช-กุมารี (อพ.สธ.) 
สำหรับแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนจะประกอบด้วยองค์ประกอบในการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ  คือ 
องค์ประกอบท่ี 1 การจัดทำป้ายชือ่พรรณไม้  องค์ประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเ้ข้าปลูกในโรงเรยีนองค์ประกอบท่ี 3 
การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ  องค์ประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรยีนรู้องค์ประกอบท่ี 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
 ดังนั้นกระบวนการทำงานจึงมีความจำเป็นท่ีต้องการรวบรวมพรรณไม้ พร้อมท้ังการเก็บตัวอยา่งพรรณไม้แห้งพรรณไม้
การรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน มีสื่อชุดจำลองแผนผังเขตพื้นท่ีศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
บริเวณที่ 1 และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านภาพวาดเพื่อใช้ประกอบเอกสาร ก.7-003  โดยครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนไดด้ำเนินการบูรณาการจดัทำกิจกรรมดังกล่าวพร้อมไปกับการการจดัการเรียนรู้สู่การเรยีนการสอนในช้ันเรียน เพื่อให้
กระบวนการดำเนินงานเป็นระบบ และมีกิจกรรมในบางส่วนท่ีต้องจัดเป็นกิจกรรมเสรมิเพิ่ม  
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อฝึกทักษะการจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้และการรวบรวมข้อมูลด้านภาพวาดพรรณไม้ในเขตพื้นที่ 
   งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบริเวณที่ 1 
2. เพื่อฝึกทักษะการจัดทำโมเดลแผนผังเขตพื้นท่ีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบริเวณที่ 1 
3. เพื่อให้เป็นการรวบรวมข้อมูลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการรองรับการประเมิน 
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3. เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

ครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 20 คน และนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
จำนวน 90 คน  สามารถรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ในเขตพื้นท่ีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบริเวณที่ 1 ครบ ร้อยละ 100  

         -  ด้านคุณภาพ 
   ครูและนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนมีทักษะในการทำกิจกรรมการรวบรวมพรรณไมเ้พื่อเป็น
ฐานข้อมูลรองรับการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเพื่อกำหนดปฏิทินการปฏบิัติงาน 
2. มอบหมายให้ผูร้ับผดิชอบกำหนดวางแผนตามปฏิทิน 

ตุลาคม 64 
- 

มีนาคม 65 

- - นายพิทักษ์ ปอกสอน 
- นางณัฐวดี  ทาหล ี 
- คณะกรรมการ 
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามแผนงาน 
2. ประชุมครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อ
วางแผนการจัดกจิกรรม 
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานในการเก็บรวบรวมข้อมลู
พรรณไม้ในแตล่ะส่วนและวางแผนการติดตามงานในแต่
ละกิจกรรมย่อย โดยการจัดกจิกรรมจะแบ่งระยะเวลาการ
ดำเนินงานเป็น 2 ครั้ง เนื่องด้วยพรรณไมม้ีจำนวน 57 
ชนิดและมีจำนวนมากกว่า 100 ต้น ดังน้ันการดำเนิน
กิจกรรมในครั้งเดียวจึงไม่สามารถทำกิจกรรมเพื่อเก็บ
ข้อมูลได้ครบ 
 - กิจกรรมการรวบรวมพรรณไม้แห้งพรรณไม้ดอง โดยครู
แกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักเรียนแกนนำงานสวน
พฤกษศาสตร ์
- กิจกรรมการจัดทำผังโมเดลแผนผังเขตพื้นท่ีงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนบรเิวณที่ 1 โดยจดัทำเป็นโมเดล
จำลองพื้นที่งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ซึ่งมีกระจก
ครอบ  
ขนาด 100*100 เซนติเมตร โตะ๊ขนาด 120*120*75  
เซนติเมตร ซึ่งดำเนินการจัดทำโดยครูและนักเรยีนแกนนำ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- กิจกรรมการจัดทำภาพวาดพรรณไม้ประกอบเอกสาร ก.
7-003 โดยนักเรียนท่ีมีฝมีือทางด้านศิลปะ 
 
 

พฤศจิกายน 64 
–  

เมษายน 65 
 

10,500  
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ประเมินความพึงพอในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ  

เมษายน 65 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนนิกิจกรรม เมษายน 65 - 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 10,500  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ          -             บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                 -   บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรียนที ่2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 กิจกรรมการรวบรวมพรรณไม้และภาพวาด 
พรรณไม้ ครั้งท่ี 1 
- ค่าอาหารหลัก 1 มื้อ  
- ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท  

 
 

45 
50 

 
 

คน 
คน 

 
 

45 
45 

 
 

2,025 
2,250 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

2 กิจกรรมการรวบรวมพรรณไม้และภาพวาด 
พรรณไม้ ครั้งท่ี 2 
- ค่าอาหารหลัก 1 มื้อ  
- ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท  

 
 

45 
50 

 
 

คน 
คน 

 
 

45 
45 

 
 

2,025 
2,250 

  
 
      - 

- 

 
 
- 
- 

3 หมึกปริ้นท์ Epson  250 ขวด - - 3 750 
4 เหล็กกล่อง  200 เส้น 3 600 - - 
5 ไม้อัด 600 แผ่น 1 600 - - 

รวม 9,750 750 
รวมทั้งสิ้น 10,500 

 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนแกนนำมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม  
2. ครูและนักเรียนแกนนำเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างพันธุไม้  

สอบถามความพึงพอใจ 
 
แบบบันทึกรายการ 

 แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ  
ทะเบียนคุมพันธุไ์ม ้
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โครงการ  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายพิทักษ์  ปอกสอน , นางสาวณัฐวดี  วงค์สืบ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       ข้อที่ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
  ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประกอบกับทางจังหวัด
ตากนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวดัตากได้จัดทำเป็นแผนนโยบายระดับจังหวัด เพ่ือเป็นการสรา้งแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน และ
เป็นการให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดตาก จึงได้จัดทำแผนงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องสอดคล้องกับโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) โดยกำหนดว่าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นการดำเนินงานท่ีอิงรูปแบบของ “งานสวนพฤกษศาสตร์”   มีการรวบรวม
พรรณไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมลูพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งพรรณไมด้อง มีการรวบรวมพรรณไม้
ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปญัญาท้องถิ่น  มีการบันทึกรายงานและข้อมลู รวมทัง้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
พรรณไม้ มมีุมสำหรับศึกษาค้นควา้และมีการนำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการดำเนินการให้
สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติ เป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน ดำเนินการโดยความสมัครใจ  

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกระบวนการของทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อันมีร่องรอยหลักฐานการทำงาน สำหรับแนวทางการดำเนินงาน และสิ่งที่
สำคัญคือ เด็ก “คลุกคลี” กับพืชพรรณจนเกิดความรู้เบื้องต้นเพื่อนำไปแสดง(นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สามารถอธิบายถึงความสำคัญของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ ตลอดจนสามารถอธิบายช่ือ ประโยชน์ชนิดพืชพรรณไม้ได้) 
ตลอดจนเพื่อให้เกิดการขยายผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับนักเรยีนโรงเรียนสรรพวิทยาคม  ผู้รับผิดชอบ
โครงการและคณะดำเนินงานจึงจดักิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบตัิการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  ให้กับนกัเรียนแกนนำ เพื่อให้
นักเรียนแกนนำเกดิทักษะการเรียนรู้ในการรวบรวมข้อมูลพืชพรรณไม้และสามารถนำความรู้ทีไ่ดร้ับไปขยายผลต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. เพื่อฝึกทักษะ วิธีการบันทึกข้อมูลในการสำรวจพรรณไม้เบื้องต้นในโรงเรียนให้กับนักเรียนแกนนำ 
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3. เพื่อจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ในเขตพื้นท่ีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 
4. เพื่อใหน้ักเรียนแกนนำสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสูร่ะดบัห้องเรียน 

 

3. เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  
   นักเรียนท่ีเข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน ประกอบด้วย  

1. ตัวแทนนักเรียนแตล่ะห้องเรียน ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ห้องเรียนละ 1 คน รวมจำนวน 80 คน 
2. นักเรียนชุมนุมพฤกษศาสตรร์ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 จำนวน 30 คน 
3. นักเรียนท่ีความสนใจเข้าร่วมโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน จำนวน 10 คน 

        -  ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการปฏบิัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พร้อมทั้งมีทักษะใน

การบันทึกข้อมูลและเก็บตัวอย่างพืชพรรณไม้ได ้
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเพื่อกำหนดปฏิทินการปฏบิัติงาน 
2. มอบหมายให้ผูร้ับผดิชอบกำหนดวางแผนตาม
ปฏิทิน 

ต.ค. - พ.ย. 64 - - นายพิทักษ์ ปอกสอน 
-คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 2. ดำเนินการ 

(Do) 
1. ขออนุมัติดำเนินการตามแผนงาน 
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
    1. การดำเนินการติดต่อประสานงานกับฝ่ายพัสดุ
เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอในแผนงาน 
และรับทราบข้อมูลจากฝ่ายวัสดุว่าอุปกรณ์ใดท่ีผู้เสนอ
โครงการสามารถดำเนินการจดัซื้อได้เอง 
   2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอ
ในแผนงาน พร้อมแนบเอกสารการจัดซื้อที่ถูกต้อง 
   3. รวบรวมเอกสารการจัดซื้อส่งฝ่ายพัสดุ 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน
แกนนำนักเรียน 

ธันวาคม 64 - 
มกราคม 65 

 

14,920  

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัด
กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบตัิการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน” โดยการใช้แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
2. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 

มกราคม 65 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนนิกิจกรรม มกราคม 65 - 

 



711 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  14,920  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      -                บาท 

เงินเรียนฟรี  15 ปี          -  บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน 1 1,000 - - 
2 ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 1 มื้อ (ผู้เข้าอบรม) 45 บาท 120 5,400 - - 
3 ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่าง 2 มื้อ (ผู้เข้าอบรม) 25 บาท 120 6,000 - - 
4 ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 1 มื้อ (ครู วิทยากร) 45 บาท 10 450 - - 
5 ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่าง 2 มื้อ (ครู วิทยากร) 25 บาท 10 500 - - 

6 
กระดาษการ์ดสี Double A 120g A4 
50 แผ่น 

90 แพ็ค 3 270 
- - 

7 กระดาษแข็งเทาขาว 80 แกรม 20 แผ่น 15 300 - - 
8 หมึกปริ้นเตอร์ Epson รุ่น L150 (4 ส)ี 250 ขวด 4 1,000 - - 

รวม 14,920 - 
รวมท้ังสิ้น 14,920 

 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พร้อมท้ังมี
ทักษะในการบันทึกข้อมูลและเก็บตัวอย่างพืชพรรณไม้ได ้

1.สังเกตความสนใจและความร่วมมือ 
  จากนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 
2. สอบถามความพึงพอใจ 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ  

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. นักเรียนแกนนำท่ีเข้าร่วมอบรมเกิดความตระหนักรับรู้และเข้าใจหลักการในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. นักเรียนแกนนำท่ีเข้าร่วมการอบรมมฝีึกทักษะในการบันทึกข้อมลูการสำรวจพรรณไม้เบื้องต้น 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำป้ายช่ือพรรณไม้ในเขตพื้นท่ีงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
4. นักเรียนแกนนำสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสู่ระดับห้องเรียนได้อย่างถูกต้อง 
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กลยุทธ์ที ่4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนงานที่ 3 เสริมสร้างและประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 
 1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานปฏิคม - ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1.2 กิจกรรมสานศิลปส์ัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน - ม.3(3.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1.3 กิจกรรมพัฒนางานบริการชมุชนสัมพนัธ์ - ม.3(3.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1.4 กิจกรรมงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

สมาคมศิษย์เก่า และเครือข่ายผูป้กครอง 
10,000 ม.2(2.1) สำนักอำนวยการ 

 รวม 10,000   
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โครงการ  เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาระบบงานปฏิคม 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย 
   นางสาวมยุรา  ยุทธชุม 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  2564  -  กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ย่างมีคุณภาพ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 การจัดสถานศึกษาจะต้องประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรยีน ชุมชน หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  งานปฏิคมโรงเรียนมีหน้าที่ให้บริการต้อนรับผู้มาตดืต่อประสานงานกับ
โรงเรียน  รวมถึงการแระชุม อบรม และจดักิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปดว้ยความเรยีบร้อย  งาน
ปฏิคมจึงต้องจัดหาวัสดุ เครื่องอำนวยความสะดวกในการจดับริการตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อให้การต้อนรับผูม้าตดิต่อ ประสานงานกับโรงเรียน รวมถึงการประชุม อบรม และจัดกิจกรรมตา่งๆใน โรงเรียน 

3. เป้าหมาย 
    ด้านปริมาณ 

จัดบริการอาหาร   อาหารว่าง เครื่องดื่ม  รับรองผูม้าตดิต่อประสานงาน การประชุม อบรม และการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 
    ด้านคุณภาพ 
 ให้บริการแก่ผูม้าตดิต่อประสานงาน รวมถึงการประชุม อบรม และการจัดกิจกรรมต่างๆของ  โรงเรยีนได้รับความ 
พึงพอใจและประทับใจ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

-จัดทำโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย. – ต.ค.
2564 

- ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

-ดำเนินการตามโครงการการจัดบริการอาหาร   
อาหารว่าง เครื่องดื่ม  รบัรองผู้มาติดต่อประสานงาน  

ต.ค.  64 - 
ก.ย.  65 

- นางนวลจันทร์  โคตะม ี
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โครงการ  เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 
กิจกรรม  สานศิลป์สัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชน และเครือข่ายของโรงเรียน  
ผู้รับผิดชอบ    นางรักษ์สุมล  โกศล , นายจิรายุส  คงเนตร 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินการ ห้องปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ข้อที่ 3.5   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

  โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบรูณ์ทั้งครบทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปญัญา อารมณ์ และสังคม เป็นผู้มคีวามรู้และคณุธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนประสานความสมัพันธ์กัน เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีคณุธรรม จริยธรรมทีด่งีามและสามารถปฏิบัตตินเองถูกตอ้งตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เห็นความสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพท่ีดรีะหว่างชุมชนกับโรงเรียนเพราะโรงเรียน มีความจำเป็นต้องให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโดยมีการประสานงาน กำหนดแนวทางในการ พัฒนาโรงเรยีน ใช้สถานท่ีในชุมชน
จัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน จึงได้จัดใหม้กีาร ดำเนินงานโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาคในและภายนอกโรงเรียน ภาครัฐและเอกชน 
2.2 เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

 2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการเสียสละ แบง่ปันและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 2.4 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความรักภาคภูมิใจในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  โรงเรียนให้บริการทั้งในและนอกโรงเรียน ภาครัฐและเอกชน 
 ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนให้บริการทั้งในและนอกโรงเรียน ภาครัฐ และเอกชน ที่มาใช้บริการอย่างทั่วถึง เหมาะสมและถูกใจผู้รับบริการ 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

-จัดทำโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย.  64 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
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โครงการ  เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 
กิจกรรม  พัฒนางานบริการชุมชนสัมพันธ์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชน และเครือข่ายของโรงเรียน  
ผู้รับผิดชอบ    นางกัลยา  พัทยาวรรณ  นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินการ ห้องปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ข้อที่ 3.5   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นสถานศึกษา ที่อยู่ในแหล่งชุมชนใกล้เคียงสถานท่ีราชการหลายหน่วยงานและเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มคีวามพร้อมในด้านสถานท่ีและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมที่จะให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
ปริมาณมากได้พอสมควรทางโรงเรียนจึงมีนโยบาย เพื่อให้บริการแก่ชุมชน เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างโรงเรยีนและชุมชน 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2.2 เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

 2.3 เพื่อสนองนโยบายของโรงเรียนด้านบริการสถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
                 ในกองพัฒนาการศึกษา 

3.   เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  โรงเรียนให้บริการแกห่น่วยงานของภาครัฐและเอกชนท่ีมาขอใช้ 
 ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนให้บริการแกห่น่วยงานของภาครัฐและเอกชนท่ีมาใช้บริการอย่างทั่วถึง เหมาะสมและถูกใจผู้รบับริการ 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

-จัดทำโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย.  64 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

ขออนุมัติโครงการ 
-ดำเนินการตามโครงการ 
เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ให้บริการเครื่องเสียง
ชุมชน และการแสดง 

ต.ค.  64 -  
ก.ย.  65 

- นางกัลยา  พัทยาวรรณ 
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โครงการ  เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 
กิจกรรม  งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า และเครือข่ายผู้ปกครอง    
                              ระดับโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  เสริมสร้างและประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย  แขวนโพธิ์ / นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2564 - 1/2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   มาตรฐานที่  2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     ข้อที่ 2.1   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดใหร้ัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาตเิป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน  โดยยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ ส่งเสรมิบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
มาตรา 38 กำหนดให้มคีณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เครือข่ายผู้ปกครอง  สมาคมศิษยเ์ก่า  ทำหน้าที่กำกับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาซึง่เป็นภารกิจหลักของการทำงานรว่มกับสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้มสี่วนไดส้่วนเสียในการจดั
การศึกษาร่วมกัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดการประชุมอันเป็นความร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อกำกับการดำเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและนโยบาย 

 2. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 3. เพื่อประสานการทำงานระหวา่งสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เกา่  

 

3. เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม  

จำนวน 15 คน 
2. จัดทำโลเ่ชิดชูเกียรติให้กับเครือข่ายผู้ปกครองดเีด่น จำนวน 2 โล ่
- ด้านคุณภาพ 
1.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสรรพวิทยาคม มสี่วนร่วมในการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนิน 
     กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นไปด้วยด ี
 2.  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้มสี่วนร่วม ดำเนินในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก.ย – ต.ค 
2564 

 

 
- 

-นายวินัย  แขวนโพธ์ิ 
-นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ 
- สำนักผู้อำนวยการ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

1. ดำเนินตามโครงการ โดยการจดัประชุมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ภาคเรยีนละ 2 ครั้ง  
2. จัดทำโล่ให้กับเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น จำนวน 2 โล ่
3. รายงานผลการดำเนินการ 

ต.ค. 2564 
–  

ก.ย. 2565 
 

10,000 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.ย. 2565 
 

- 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ก.ย. 2565 
 

การจัดทำ
รูปเลม่ 

 
 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……….…10,000………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี             ……………-……………….. บาท 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. จัดการประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
2. ร้อยละ 75 ของคณะกรรมการฯ เครือข่ายผู้ปกครอง 
และสมาคมศิษย์เก่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการ
ประชุมและการดำเนินการตามบทบาทหน้าท่ีของตน 

1. จากการศึกษาเอกสาร 
2. จากการสอบถาม 

1. รายงานการประชมุคณะกรรมการฯ 
เครือข่ายผู้ปกครอง และสมาคมศษิย์เก่า 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 

 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าถ่ายเอกสาร (กรรมการสถานศกึษา) 80 เล่ม 50 4,000 50 4,000 
2 ค่าจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบรปูให้กับ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุดที่ 4 
1 ชุด 1 2,000 - - 

รวม 6,000 4,000 
รวมทั้งสิ้น 10,000 
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กลยุทธ์ที ่4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาระบบบรหิารและการจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1.1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศและการ

ประชาสัมพนัธ์ในเว็ปไซต์ 
15,000 ม.2(2.5,2.6) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 1.2 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพระบบงานประชาสัมพันธ์ 15,000 ม.2(2.6) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษา 
 2.1 กิจกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

(DMC) และงานสารสนเทศโรงเรียน 
4,985 ม.2(2.2),2.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

3 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการและปรับปรุง

ห้องเกียรติยศ 
72,233 ม.2(2.2),2.6 ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 3.2 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธผิลและประสทิธิภาพ
ระบบงานควบคุมภายใน 

2,000 ม.2(2.1,2.2, 
2.5,2.6),ม.3(3.5) 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ 

4 โครงการส่งเสริมประสทิธิภาพการทำงานของโรงเรียน 
 4.1 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ 
5,000 ม.1.2(4) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 4.2 กิจกรรมส้วมสุขสันต์ในโรงเรียนสู่มาตรฐาน Has 5,000 ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 4.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินระบบการ

ดูแลช่วยเหลือ 
22,110 ม.1.2(1,3,4) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
 รวม 141,328   
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โครงการ  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรม  พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ ข้อที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 

ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 4   พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้

และท่ัวถึง 
ผู้รับผิดชอบ   นายสันติ์ แสงท้าว,นายบุญธรรม บุญนายืน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
     ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

               ข้อที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลั และดิจิทัลแพลตฟอรม์ สื่อดิจิทลั เพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์ต่อเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เป็นผู้รับบริการจากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
สอดคล้องกับเปา้หมายของยุทธศาสตร์ชาต ิ

ซึ่งในปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรยีนมีการใช้งาน เพื่อบริหารงานโรงเรยีน การจัดการเรียน การ
สอน โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ยังอยู่ในวงจำกัดไม่ครอบคลมุพื้นท่ีทั้ง
โรงเรียน และการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ข้อมลูของโรงเรียนผ่านระบบเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานราชการ ชุมชน และ
ผู้ปกครองได้เข้าใจและรับรู้ข้อมูลการเปลีย่นแปลง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานและทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียน จึง
ควรให้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีของโรงเรียน และพัฒนาระบบเวบ็ไซต์ของโรงเรียนให้มี
เนื้อหาครบทุกกิจกรรม ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของโรงเรียน 
2. เพื่อตอบสนองบุคลากร นักเรียน และประชาชนท่ัวไป ในการค้นคว้าข้อมูลการเรียน การสอน จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3. เพื่อพัฒนาระบบ E-Learning และเว็บไซต์ของโรงเรียนในการเผยแพร่กิจกรรม และการจดัการเรียนการสอน สูผู่้ที่เกี่ยวข้อง 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  

3.1.1 นักเรียน จำนวน 2,747 คน  ครูและบุคลากรในโรงเรยีน จำนวน 197 คน และผู้มาขอใช้บริการอาคาร
สถานท่ี สามารถค้นคว้าข้อมลูจากระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตในการจัดการเรียนการสอนและงาน
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได ้
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          3.2 ด้านคุณภาพ  
3.2.1 นักเรียน ครู สามารถค้นคว้าข้อมูลจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรยีน การสอน 
3.2.2 นักเรียน ครู สามารถเข้าใช้งานระบบ E-Learning ของโรงเรยีนได ้
3.2.3 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถรบัรู้ข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสาร กิจกรรมของ

โรงเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียน 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 
 

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน   
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ  
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ 
ดำเนินงาน 

ต.ค. 2564 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

-จัดทำโครงการขออนุมตั ิ
-ปรับซ่อมระบบสายเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 อาคาร 2,อาคาร 4,อาคารคหกรรม  
-จัดซื้อฮาร์ดดสิก์ SSD 1 TB  
 ติดตั้งท่ีเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์โรงเรียน 

ต.ค. 2564 
พ.ค. 2565 

15,000 นายสันติ์ แสงท้าว, 
นายบุญธรรม บุญนายืน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-การเร่งรดัการดำเนินงานตามโครงการ และ 
 รายงานผลการดำเนินโครงการ 

มี.ค. 2565 
ต.ค. 2565 

- นายสันติ์ แสงท้าว, 
นายบุญธรรม บุญนายืน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ มี.ค. 2565 
ต.ค. 2565 

- นายสันติ์ แสงท้าว, 
นายบุญธรรม บุญนายืน 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)          15,000     บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………-………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………-………….. บาท 
ดงัรายการต่อไปนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ปรับซ่อมระบบสายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร
2 อาคาร 4 และอาคารเอนกประสงค์ 

10,000 เครื่อง 1 10,000 - - 

2 ปรับซ่อมระบบสายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร
5 อาคาร 6 

5,000 เครื่อง 1  5,000 - - 

รวม 15,000 - 
รวมทั้งสิ้น 15,000 
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โครงการ  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรม           ส่งเสริมศักยภาพระบบงานประชาสัมพันธ์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 4  พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้

และท่ัวถึง 
ผู้รับผิดชอบ    นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล นางสาวกรวรรณ  จุ้ยต่าย 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     ข้อที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดการศึกษามุ่งเน้นความสำคญัทั้งด้านความรู้ ความคดิ ความสามารถ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ โดยยึดหลักผู้เรยีนเป็นสำคญัที่สุด และเพื่อให้
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไวส้ถานศึกษาจึงต้องมีการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือกับบดิา 
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น งาน
ประชาสมัพันธ์ของโรงเรียนจึงเป็นงานท่ีสำคัญอีกงานหนึ่ง ในการสรา้งสัมพันธภาพอันดรีะหว่างโรงเรยีนกับชุมชน เป็นเครื่องมือ
สร้างความเข้าใจในงาน หรือกิจกรรมต่างๆหลากหลายรูปแบบ สร้างสื่อ โดยใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆน่าสนใจอัน
เป็นประโยชน์แก่เยาวชนและประเทศชาติ 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานอ่ืน ๆ ของโรงเรียน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
2.2  เพื่อผลิตและเสนอรายการที่ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษา 
2.3  เพื่อเป็นสื่อกลางประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
2.4  เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพอันดรีะหว่างโรงเรียนและชุมชน 

 

3.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

3.1 นักเรียน จำนวน 2,817 คน  ครูและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 190 คน   

3.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจดัการศึกษาของโรงเรียน และสาธารณชน ทุนคน 

    ด้านคุณภาพ 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลจากทางโรงเรียนอยา่งต่อเนื่อง 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมวางแผนดำเนินการ 

ก.ย. 2564 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ปรับปรุงระบบงานประชาสมัพนัธ์ 
2.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน ์

ต.ค.2564 
– 

ก.ย. 2565 

15,000 นางนิรมล   
พิพัฒน์คุปติกุล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ร้อยละของนักเรียนบคุลากรในโรงเรียน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการดำเนินการตาม
โครงการ 

มี.ค.2565 - 
ต.ค. 2565 

- นางนิรมล   
พิพัฒน์คุปติกุล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- ร้อยละของนักเรียนบคุลากรในโรงเรียน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการดำเนินการตาม
โครงการ 

ต.ค.  65 
 - 

ก.ย.  65 

- นางนิรมล   
พิพัฒน์คุปติกุล 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………15,000…………….. บาท 
            เงินนอกงบประมาณ( ระดมทุน)  ……………...-............……….  บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ……….………-…………….….. บาท 

    ดังรายการต่อไปนี้ 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 คอมพิวเตอร์ ALL- IN – ONE ACER ASPIRE 

C24-420-A304G0T23MI/T002 
15,000 ตัว 1     15,000 - - 

รวม 15,000 - 
รวมทั้งสิ้น 15,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเผยแพร่ประชาสัมพัน
ธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรยีนได้อยา่งต่อเนื่องและ 
มีประสิทธิภาพ 100% 
2. มีเครื่องคอมพิวเตอรป์ระสิทธิภาพสูงและที่เหมาะสม 
กับงานกราฟิกที่ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

เอกสารแบบประเมินความพึงพอ 
ใจของผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย 

1 .เอกสารแบบประเมินความพึงพอใจ 
2. เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 
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โครงการ  พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษา 
กิจกรรม  การจัดทำระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) และงานสารสนเทศโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย  

พร้อมใช้และท่ัวถึง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสายชล   สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564  -  กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ ห้องปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
     ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้

ออกแบบ จัดทำระบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบันทึกประมวลผล และรายงานผลข้อมูลด้าน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งระบบ ต่าง ๆ เป็นระบบที่ติดตั้งบน Web Application Server ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ระบบดังกล่าวจะสามารถช่วยให้การทำงานของบุคลากรด้านข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงมีนโยบายส่งเสริมให้
สถานศ ึกษานำระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่อสาร ( Information and Communication Technology :  ICT)  
มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง 

งานระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสรรพวิทยาคมดำเนินการตามนโยบายข้างต้น ตามกำหนดปฏิทินการจัดทำ
ข้อมูลผ่านระบบ DMC ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน พิการเรียนร่วม EMES ฯลฯ และการดำเนินการสารสนเทศเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนพัฒนาการศึกษาจึงต้องพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบันและสามารถนำ
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเอาไว้ดำเนินงานในงานสารสนเทศต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์  วัสดสุิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับงานสารสนเทศของแต่ละกลุม่

สาระฯ / ฝา่ยและโรงเรียน 
 2.2 เพื่อให้การดำเนินงานในงานสารสนเทศ ให้มีระบบ และประสทิธิภาพ 
 

3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 80 มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและซ่อมบำรุง เพ่ือการดำเนินงานมีระบบ  มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ดีบรรลุวัตถุประสงค ์
      ด้านคุณภาพ 

งานสารสนเทศโรงเรียนมีข้อมูลทีม่ีระบบ มีประสิทธิภาพ และข้อมลูเป็นปัจจุบัน ครู นักเรยีน ผู้ปกครองสามารถนำ
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ได ้
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

- จัดทำโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 

ก.ย. 64 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินการตามโครงการจดัทำระบบฐานข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล(DMC)และสารสนเทศโรงเรียน 

พ.ย.  64 –
มี.ค.  65 

4,985 นางสายชล  สุกันทา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

การเร่งรดัการดำเนินงาน และรายงานผล ก.พ. – มี.ค.
2565 

- นางสายชล  สุกันทา 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

มี.ค. 2565 - นางสายชล  สุกันทา 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
    เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………4,985…………….. บาท 
               เงินนอกงบประมาณ   ……………-………………….. บาท 
    เงินเรียนฟรี15 ป ี             ……………-………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ดินสอไม้ Staedtler Mark-2B  12 แท่ง  75 กล่อง - - 7 525 
2. Deli Q03336 ปากกาลูกลื่นด้ามกด หมึกน้ำ

เงิน 0.7มม. ด้ามคละสี (แพ็ค50ดา้ม) 
260 แพ็ค - - 4 1040 

3. หมึกเตมิ canon pixma G2010 สีดำ  380 ขวด - - 3 1140 
4. หมึกเตมิ canon pixma G2010 สีน้ำเงิน  380 ขวด - - 2 760 
5. หมึกเตมิ canon pixma G2010 สีเหลือง  380 ขวด - - 2 760 
6. หมึกเตมิ canon pixma G2010 เงินสีชมพ ู 380 ขวด - - 2 760 

รวม - 4,985 
รวมทั้งสิ้น 4,985 

 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษารอ้ยละ 90 มีความพึง
พอใจในการรายงานข้อมูล 
2. การรายงานข้อมูล DMC มีประสิทธิภาพ 100% 
3. จัดทำระบบสารสนเทศออนไลน์ประจำปีการศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
รายงานผู้บังคับบญัชา 

1. เอกสารสรุปผลการดำเนิน 
2. เอกสารการรายงานผู้บังคับบัญชา 
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โครงการ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
กิจกรรม  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและปรับปรุงห้องเกียรติยศ 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบ
   คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 4   พัฒนางานประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 
ผู้รับผิดชอบ    นายฉัตรชัย  วิเทศน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ ห้องเกียรติยศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               ข้อที่ 2.6    จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 กฎกระทรวงการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ข้อ 3  กำหนดไว้ว่าให้สถานศึกษาจัดให้มรีะบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาแต่ละแห่ง  พร้อมท้ังกำหนดให้สถานศึกษาจดัทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในและส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี 
 เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นแบบอย่างท่ีดี และ
นำเสนอต่อผู้เยี่ยมชมได้จึงควรปรบัปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการดำเนินการให้ทันสมัย  เป็นระบบ สามารถ
ปรับเปลีย่นการนำเสนอผลงานไดต้ามสถานการณ์ความต้องการจำเป็น 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษาและเทคโนโลยีและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และมีความคล่องตัวในการ

ดำเนินงาน 
2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องเกียรตยิศให้สวยงาม ทันสมัย 

 

3. เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 

งานประกันคุณภาพการศึกษามีวัสดุ/ครภุณัฑ์ ท่ีใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 31 รายการ 
- ด้านคุณภาพ 

โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีห้องจัดแสดงผลการดำเนินงาน / แหล่งเรียนรู้ที่สวยงาม ทันสมัย ปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
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4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. สำรวจข้อมูล 
3. เขียนโครงการ 
4. เสนอโครงการ 

ก.ย.-ต.ค. 2564 - นายฉัตรชัย  วิเทศน์ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้งคณะทำงาน 

3. ดำเนินการตามโครงการ 

   3.1จัดซื้อวัสดุ/ครุภณัฑ ์

   3.2จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

   3.3จัดระบบการจดัเก็บเอกสาร/รางวัล 

   3.4จัดนิทรรศการหมุนเวียน 

ต.ค.-ธ.ค. 2564 - คณะทำงาน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. ใบตรวจรับพัสด ุ
2. การกำหนดค่าเป้าหมาย 

พ.ย.2564 
–  

ม.ค. 2565 

- คณะทำงาน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1.ทะเบียนคุมเอกสาร/รางวลั 
2.เอกสารการประเมินตนเอง 

ม.ค.2565 
–  

มี.ค. 2565 

- คณะทำงาน 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)             72,233 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      - บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี               - บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP TP01-2012d 27,400 เครื่อง 1 27,400 - - 
2 โต๊ะคอมพิวเตอร์  เหล็ก 105x60 สูง 75 ซม. 4,300 ตัว 1 4,300 - - 
3 เก้าอีส้ำนักงาน 1,500 ตัว 1 1,500 - - 
4 ลวดเย็บ No.10-1 m ตราช้าง 180 แพค 1 180 - - 
5 ลวดเย็บ No.3 ตราช้าง 350 แพค 1 350 - - 
6 เครื่องเย็บตราช้าง No.10 70 ตัว 2 140 - - 
7 เครื่องเย็บตราช้าง No.3 559 ตัว 1 559 - - 
8 เทปกาวสองหน้าบาง 1 Max 24 mm x 20 y 26 ม้วน 6 156 - - 
9 เทปใสแกนใหญ่ยูนิเทป 1 *36 หลา 45 ม้วน 6 270 - - 
10 กระดาษปกการ์ดสีขาว 180 g. A4 99 แพค 2 198 - - 
11 กระดาษการ์ดสีเหลือง 150g A4 180 แผ่น 209 ห่อ 1 209 - - 
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ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

12 กระดาษการ์ดสีฟ้า 150g A4 180 แผ่น 209 ห่อ 1 209 - - 
13 กระดาษการ์ดสีชมพู 150g A4 180 แผ่น 209 ห่อ 1 209 - - 
14 ไส้แฟ้มของอเนกประสงค์ A4 ตราช้าง 33 แพค 6 198 - - 
15 กระดาษ Post – it 3 M เพจมารก์เกอร์ 5 ส ี 89 ห่อ 1 89 - - 
16 กระดาษ Photo   180  แกรม 439 ห่อ 2 878 - - 
17 คลิบหนีบดำตราม้า No.110 60 โหล 2 120 - - 
18 คลิบบอร์ดพลาสติก A4 ตราม้า 50 อัน 2 100 - - 
19 แฟ้มสันหนาตราช้างแบบเจาะ 3 นิ้ว A4 สีดำ 109 อัน 6 654 - - 
20 กรรไกรด้ามพลาสติก 8 นิ้ว ตราช้าง No.OFE0380 50 อัน 2 100 - - 
21 มีดคัทเตอร์สแตนเลสใหญ่ No.H404 28 อัน 2 56 - - 
22 ใบมีดคัทเตอร์ laser ใหญ่ 30 องศา  แพค 4 ใบ 26 แพค 5 130 - - 
23 เครื่องเจาะรูใหญต่ราช้าง 1,690 เครื่อง 1 1,690 - - 
24 กระดาษกาวย่นใหญ่ 1.5 นิ้ว x12Y.สเนล สีเหลือง 40 ม้วน 3 120 - - 
25 กระดาษกาวย่นใหญ่ 1.5 นิ้ว x12Y.สเนล สีชมพู 40 ม้วน 3 120 - - 
26 กระดาษกาวย่นใหญ่ 1.5 นิ้ว x12Y.สเนล  

สีน้ำเงิน 
40 ม้วน 3 120 - - 

27 ลวดเสียบตราม้า หัวกลม 50 ตัว 13 กล่อง 6 78 - - 
28 ตู้โชว์ Everio ทรงสูง ขนาด 425x200 ซม. 3,500 หลัง 2 7,000 - - 
29 ตู้โชว์ Enkel ทรงสี่เหลี่ยมจัตรุัส ขนาด  

150 x 150 ซม. 
4,000 หลัง 2 8,000 - - 

30 ชุดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที ่ 7,500 ชุด 1 7,500 - - 
31 ชุดไฟส่องสว่าง 

31.1ตู้ Evario  ตู้ละ 2 ดวง 
200 ดวง 4 800 - - 

31.2 ตู้ Enkei ตู้ละ 4 ดวง 200 ดวง 8 1,600 - - 
31.3 ไฟราง 3 ดวง 1,800 ชุด 4 7,200 - - 

รวม 72,233 - 
รวมทั้งสิ้น 72,233 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.ร้อยละ 90 ของผู้เข้าชมมีความพึงพอใจ ถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.ร้อยละของจำนวนเอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงาน แบบบันทึกรายการ ทะเบียนคุมเอกสาร 
3.จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม บันทึกการเยี่ยมชม แบบบันทึกการเยี่ยมชม 
4.จำนวนรางวัลที่ได้รับ แบบบันทึกรายการ ทะเบียนคุมผลงาน 
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โครงการ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม  เสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานโรงเรียนที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้ 

และท่ัวถึง  
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย   หาญพรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ข้อที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคณุภาพ จากสถานศึกษา 
พัฒนาความรู้ความสามารถ และคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในมาตรฐาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 และระบบควบคุม
ภายใน เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีจะสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตสุมผล ว่าการจัดการศึกษาของสถานศกึษาดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค ์
ที่เช่ือถือได้ และเป็นการดำเนินการตาม ระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 
ซึ่งได้ กำหนดใหส้่วนราชการทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับส่วนงานย่อย จัดวางระบบควบคมุภายใน ให้เป็นไป ตามมาตรฐานที่
กำหนด ท้ังนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และต่อ สาธารณะชนว่าการดำเนินงานของหน่วยงาน  
จะมีระบบวิธีการในการกำกับดูแล ควบคุม และตดิตามผลให้ สามารถบรรลตุาม โรงเรียนสรรพวทิยาคม จึงจดัระบบควบคุมภายในเพื่อ
จัดกระบวนการทำงานให้มีความเสี่ยง,ปัญหา,อุปสรรค,ข้อขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดให้น้อยที่สดุ เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น การใช้ทรัพยากร ให้มีการทำงานตามระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง ของผู้บริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส จะเห็นได้ว่า การควบคุมภายในไม่ใช่เป็นเพียงการควบคุมเรื่อง การทุจริตการเงินเพียงเรื่องเดียว  
ยังควบคุมถึงระบบการทำงานท้ังหมดที่จะมีผลกระทบต่องานของหน่วยงาน ทั้งด้านปริมาณและคณุภาพ ดังนั้นจึงมีการจัดระบบควบคมุ
ภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุด 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

 2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคมุภายใน ตามมาตรฐานท่ีกำหนดและเป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
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 2.2 เพื่อให้โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดทั้งมีการดำเนนิการตามแผน 
การปรับปรุงและมีการตดิตามผลเป็นไปตามงวดระยะเวลาอันเหมาะสม 
 2.3 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
3.  เป้าหมาย  

 3.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร จำนวน 6 คน ,หัวหน้ากลุ่มสาระ,หัวหน้าระดับช้ัน,ประธานสี และหัวหน้างาน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  หน่วยงานในโรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงานมีการพรรณนางานและบรหิารงานอย่างยดืหยุ่นมีคณะบุคคล
ร่วมรับผิดชอบงานและสรา้งผลงานเป็นประจักษ ์
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. จัดทำโครงการ 

1-30 ก.ย. 64 - งานแผนงาน 
ฝ่ายธุรการนโยบายฯ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
3. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงของงวดก่อน 
4. วิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน 

ก.ย.65 2,000 งานแผนงาน 
- ฝ่ายธุรการนโยบายฯ 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
- ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

ก.ย. 65 - งานแผนงาน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ต.ค. 65 - งานแผนงาน 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………2,000…………… บาท  
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 หมึกเตมิ Printer cannon GL-790 สีดำ 380 ขวด - - 2 760 
2 หมึกเตมิ Printer cannon GL-790 สีน้ำเงิน ,แดง, 

เหลือง 
380 ขวด - - 3 1140 

3 กระดาษ Post-it 2x3 M&G  20 แพค - - 5 100 
รวม - 2,000 

รวมทั้งสิ้น 2,000 
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โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของโรงเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ ข้อที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 

ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 4   พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้

และท่ัวถึง 
ผู้รับผิดชอบ    นางวิมลณัฐ  กันทะทำ  นางสาวกรรณิการ์  ดิษชกรร 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
สถานที่ดำเนินการ อาคารพยาบาล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่1   คุณภาพของผู้เรียน 
                   ข้อ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นโรงเรยีนที่ใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรยีน 
ตลอดจนครอบครัวและชุมชน  โรงเรียนจึงจำเป็นต้องเป็นสถานท่ีทีม่ีความปลอดภัยจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ตลอด
ระยะเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียน พรอ้มท้ังส่งเสรมิให้มีสุขภาพดีแบบองค์รวม 

การบริการอนามัยโรงเรยีนเป็นบรกิารที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ป้องกันการเจ็บป่วยและแก้ไขปัญหา
สุขภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของเด็กนักเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการเสรมิสร้างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปให้กลับมา
มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง นักเรียนมีพฒันาการที่แตกต่างกัน แนวทางการแก้ไข การส่งเสริม ป้องกันจึงมแีนวทางในที่แตกต่างกัน
ออกไป การจัดบริการสุขภาพในโรงเรียนหรือสถานศึกษาประกอบดว้ยการจัดบริการด้านสุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม มีการ
ประสานงานกันระหว่างโรงเรียน บ้านและชุมชน  เพื่อเอ้ืออำนวยและสนบัสนุนทรัพยากรให้งานบรรลุเป้าหมาย บุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขมีบทบาทหน้าท่ีมุ่งใหน้ักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีและมีการปฏิบัตตินที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
 งานอนามัยโรงเรียน จึงหมายถึง การดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ป้องกัน บรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย 
การส่งเสริมสุขภาพของบุคคลากรทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในโรงเรียนเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านีม้ีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน 
บ้านและชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพและการสอนสุขศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคมไดต้ระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของ   
     กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย 
2.2 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีจิตสำนึกเกี่ยวกับการดูแลรักษาอนามัยสุขภาพ อนามัยของ 
     ตนเองและส่งเสริมอนามยัของผู้อื่น 

      2.3 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการดแูลรักษาสุขภาพ อนามัยของตนเองครอบครัว และชุมชน 
      2.4 เพื่อเป็นการสร้างทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยใหเ้กิดเป็นกิจนิสยั 
      2.5 เพื่อให้เกิดทักษะในการรกัษาและป้องกันโรคต่างๆ ท่ีเกิดในเด็กวัยเรียน             
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3.   เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ 
        1. นักเรียน ร้อยละ 100 มีสุขภาพที่ดี ท้ังทางด้านร่างกายและจติใจ 
         2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100   มีสุขภาพท่ีดี ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
       3. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคงคุณภาพระดับทอง ระดับเพชร ครบทุกตัวช้ีวัด    

 - ด้านคุณภาพ 
        คณะครูและบคุลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม มสีุขภาพกาย  สุขภาพใจ ที่ดี ส่งผลให้
การเรยีนรู้ของนักเรียนและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเป็นไปอยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

  

4.  วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

-จัดทำโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย.  64 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
-ดำเนินกิจกรรมการเตรียมประเมนิโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ระดับต่างๆ 

พ.ย.  64 – 
ก.ย.  65 

5,000 นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 
และคณะครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

การเร่งรดัการดำเนินงาน และรายงานผล พ.ย.  64 – 
ก.ย.  65 

- นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-เอกสารสรุปผลการดำเนิน 
-ร้อยละของจำนวนครู  นักเรียน และผูป้กครอง ท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 

พ.ย.  64 – 
ก.ย.  65 

- นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 5,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      -  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี       -  บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที ่2/2564 ภาคเรยีนที ่1/2565 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
กิจกรรมการเตรียมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ ระดับต่าง ๆ (รวมเงิน 5,000 บาท ) ดังรายละเอียด 
1 แฟ้มโชว์หน้าปก สีเขียว เจาะ 3 ร ู 250 อัน - - 6 1,500 
2 หมึกปริ้นสีดำ Epson 250 ขวด - - 1 250 
3 หมึกปริ้นสีแดง Epson 250 ขวด - - 1 250 
4 หมึกปริ้นสีเหลือง Epson 250 ขวด - - 1 250 
5 หมึกปริ้นสีน้ำเงิน Epson 250 ขวด - - 1 250 
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โครงการ           ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของโรงเรียน 
กิจกรรม  ส้วมสุขสันต์ในโรงเรียนสู่มาตรฐาน Has 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ ข้อที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 

ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 4   พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้

และท่ัวถึง 
ผู้รับผิดชอบ    นายรัฐพงษ์  เวียงสุข , นายศุภฤกษ์  พลังฤทธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564  -  กันยายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
            ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 การดูแลด้านสุขภาพอนามัยเป็นภารกิจท่ีสำคญัประการหนึ่งของสถานศึกษาซึ่งห้องน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่สถานศึกษาต้อง
จัดให้มีเพื่อให้บริการนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาแต่ยังมีปญัหาเรื่องความสะอาด ความพอเพียง และความปลอดภัย   
โดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะในส่วนท่ีราชการ สวนสาธารณะ และสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ 
           กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของบริการสาธารณะดังกล่าว จึงได้กำหนดให้พัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษา
รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้ห้องน้ำสถานศึกษาเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคติดต่อซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบันท่ีมีเช้ือโรค
ที่ทำให้เราต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเชื้อโควดิ 19 และเพื่อความพึ่งพอใจของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
โดยเน้นพัฒนาส้วมในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน ๓ เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย 
           1.1 สะอาด หมายถึง ห้องน้ำจะต้องไดร้ับการดำเนินการใหถู้กหลักสุขาภิบาล ( Sanitation  Conditions ) เช่น ห้องน้ำ
และสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด  ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุ  อุปกรณส์ิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ  เช่น น้ำสะอาด สบู่ล้างมือ 
กระดาษชำระเพียงพอ  การเก็บ  กัก หรือบำบัดสิ่งปฎิกูลถูต้องและมีสภาพแวดล้อมสวยงาม ซึ่งจะส่งผลดีทั้งทางร่างกายและจติ
ของผู้ให้บริการ 
           1.2 เพยีงพอ  หมายถึง ต้องมีห้องน้ำเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ให้บริการ และห้องน้ำตอ้งพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
           1.3 ปลอดภัย หมายถึง ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ห้องน้ำ เช่น จัดห้องน้ำแยกเพศชาย - หญิง 
          สถานศึกษาได้เล็งเห็นความสำคญัในการรักษาความสะอาดของห้องน้ำสาธารณะ  จึงได้ดำเนนิการจัดทำโครงการห้องน้ำ
ท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565 ขึ้น  เพื่อพัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษาให้มีสภาพท่ีด ีต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อพัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษาให้มีสภาพท่ีดีและไดม้าตรฐาน 
 2. เพื่อปรับปรุงคุณลักษณะที่ดีของห้องน้ำในสถานศึกษาซึ่งต้องได้รบัการประเมินเกีย่วกับมาตรการดา้นต่างๆ  ที่มีมาตรฐาน 
 3. เพื่อความพึ่งพอใจของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ให้ไดม้าตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพยีงพอ 
ปลอดภัยการเสรมิสร้างความปลอดภัยมสีุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอ้มท่ีดีในสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย  
3.1 ด้านปริมาณ   

   3.1.1 นักเรียน จำนวน  2,279   คน  
3.1.2 ครูและบุคลากรโรงเรยีนสรรพวิทยาคม จำนวน 200 คน 

      3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความพึงพอใจในห้องน้ำท่ีมีมาตรฐาน 
 

4. วิธีการดำเนินงาน (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน 
และประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

ก.ย. 2564 - - นายรัฐพงษ์  เวียงสุข 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- พัฒนาห้องน้ำนักเรียนและห้องนำ้อาคารต่างๆ 
- รับการประเมินคณุภาพจากกระทรวงสาธารณสุข 
ตามโครงการมาตรฐานHAS 

ต.ค.2564 
- 

ก.ย. 2565 

5,000 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

-สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน 
 

ต.ค.2565 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

รายงานผลการดำเนินงาน ต.ค. 2565 - 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……...…5,000.......………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-………………..….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ……………-…………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2564 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2565 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ลูกเหม็นดับกลิ่น 20 ถุง 10 200 10 200 
2 สบู่เหลวล้างมือ ยี่ห้อ 3M ขนาด 3.8 ลิตร 180 แกลลอน 5 900 8 1440 
3 เจลปรับอากาศ 110 ขวด 9 990 8 880 
4 ขันตักน้ำ 29 ใบ 10 290     
5 สติ๊กเกอรต์ิดห้องน้ำ 1 ชุด 100 100 - - 

รวม 2,480 2,520 
รวมท้ังสิ้น 5,000 

6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ผู้เรียนครูและบุคลากรในสรรพวิทยาคม มีพึงพอใจในการใช้

ห้องน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ด้าน 

การสอบถาม 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการ     ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของโรงเรียน 
กิจกรรม  เตรียมความพร้อมรับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานโรงเรียนที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัยทพร้อมใช้

และท่ัวถึง  
ผู้รับผิดชอบ    นางจรัสศรี ธรรมจิต ,นางสาวทองแข หม่ืนพิลมทอง  
ระยะเวลาดำเนินการ  ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

   ข้อที่ 1.2      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1     การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 

               ข้อที่ 3       การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     ข้อที่ 4       สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข:ความรู้,คุณธรรม) 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าท่ีมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 คือผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มี
จิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทยและผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับกา รศึกษาที่มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงกลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์
ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีแนวทางการดำเนินงาน 5 ข้ันตอน ตั้งแต่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรอง
นักเรียน ส่งเสรมิพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปญัหา และส่งต่อนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มภีูมิคุม้กันทาง
จิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รอดพน้จากสภาวะวิกฤตต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย การดำเนินงานมีวิธีการ ขั้นตอน เครื่องมือท่ีชัดเจน
และที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้บริหาร ครู หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวดั
ตำรวจ ฝา่ยปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ประโยชน์และคุณค่าของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้นักเรียน
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และตรงตามสภาพปัญหา เกิดสมัพันธภาพที่ดีและมีความอบอุ่นระหว่างครูและนักเรยีน 
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นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาความเก่ง IQ คุณธรรมจรยิธรรม MQ และมคีวาม
มุ่งมั่นท่ีจะเอาชนะอุปสรรค AQ มทีักษะในการดำเนินชีวิต เรียนรูเ้ตม็ตามศักยภาพและมีความสุขในการดำเนินชีวิต 

เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและสามารถดแูลช่วยเหลือ
นักเรียนในทุกปัญหา ทุกมติิ อย่างรอบด้าน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรยีน โรงเรยีนสรรพวิทยาคม จึงไดจ้ัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อสอด
รับกับการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน   

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ:ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรยีนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ นักเรยีนไดร้ับการดูแลช่วยเหลือ

อย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
2. เพื่อใหนั้กเรียนเรยีนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
3. ภาคีเครือข่ายการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
4. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1.  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,810 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือทุกคน 
 2.  โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ในระดับดีเยีย่ม 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1.  โรงเรียนมรีะบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนที่เข้มแข็ง สามารถดแูลช่วยเหลือพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองนักเรียนในทุกมิติ  
ด้วยกระบวนการเสริมสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตที่เหมาะสม นักเรียนรู้เท่าทันปัญหาและสถานการณ์พร้อมท่ีจะเรยีนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพร้อมรับการพฒันาอย่างรอบด้าน 
 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างถูกทิศทาง และเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได ้
อย่างเหมาะสม 
 3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนได้ผา่นการประเมิน 

4.   วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ(บุคคล/
กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1.  จัดทำโครงการ 
2.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.  ประชุมบุคลากร 
4.  จัดทำแผนการดำเนินงาน 

ต.ค. 64 
 

- นางจรัสศรี ธรรมจิต 
นางสาวทองแข 
หมื่นพิลมทอง 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามปฏิทิน 
1.1 กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.2 กิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน 
1.3 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
1.4 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 
     - กลุ่มปกติ กลุ่มเสีย่ง กลุ่มมีปญัหา 
1.5 จัดทำระบบสารสนเทศของห้องเรียนและโรงเรียน 
1.6 จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน  
(ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปญัหาทีแ่ท้จริง) 
 

1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

22,110 
 

นางจรัสศรี ธรรมจิต 
นางสาวทองแข 
หมื่นพิลมทอง 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ(บุคคล/
กลุ่มงาน) 

1.7 เตรียมรับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือ 
 ( จัดทำรูปเล่ม ,แฟ้มโชว์ผลงาน,จดัซุ้มนิทรรศการ,จัดทำ
วิดีทัศน์ ) 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1.  นิเทศ กำกับ ติดตาม  การดำเนินงาน 
2.  ประเมินผล  การดำเนินงาน 
3.  สรุปรายงานผล  การดำเนินงาน 

ก.ย. 65 - นางจรัสศรี ธรรมจิต 
นางสาวทองแข 
หมื่นพิลมทอง 

4.ประเมินผล 
(Action) 

1.  นำผลการประเมินโครงการมาพิจารณาทบทวน
ปรับปรุง/พัฒนาการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
2.  ประชุมพิจารณาผลการจดัโครงการ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาผลการดำเนินงานรองรับการประเมิน 

ก.ย. 65 - นางจรัสศรี ธรรมจิต 
นางสาวทองแข 
หมื่นพิลมทอง 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………..…22,110…..  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 
 ดังรายละเอียดดังนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2564        ภาคเรยีนที ่1/2565                
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายต้อนรับคณะกรรมการ 600 ผืน - - 1 600 
2 โฟมบอร์ดระบบดูแลช่วยเหลือ 5 ข้ันตอน 1,200 อัน - - 5 6,000 
3 แฟ้มโชว์ตราช้าง 1.5” 3 ห่วง No.444 A4 สีม่วง 

พร้อมไส ้
149 เล่ม - - 24 3,576 

4 ไส้แฟ้มซองอเนกประสงค์  A4 Arca 320 โหล - - 4 1,280 
5 Kingston Handy Drive 32 GB  349 อัน - - 5  1,745 
6 หมึกเตมิ Epson 100 ML (สีดำ) L405  250 ขวด - - 3 750 
7 หมึกเตมิ Epson 100 ML (สีดำ) L3110  250 ขวด - - 3 750 
8 หมึกเตมิ Epson 100 ML (สแีดง,สีเหลือง,สีน้ำเงิน) 

L405  
250 ขวด   3 750 

9 หมึกเตมิ Epson 100 ML (สแีดง,สีเหลือง,สีน้ำเงิน) 
L3110 

250 ขวด   3 750 

10 กระดาษโฟโต้ 135 g A4 100 แผ่น 369 ห่อ - - 3 1,107 
11 กระดาษโฟโต้ 180 g A4 100 แผ่น 439 ห่อ - - 3 1,317 
12 กระดาษปกลายลิขสิทธิ์ A4 120 ห่อ - - 12 1,440 
13 ป้ายสามเหลีย่ม 105 อัน - - 10 1,050 
14 แฟ้มกระเป๋าหีบเพลง (กล่องแฟ้มใส่เอกสาร) 199 อัน - - 5 995 

รวม - 22,110 
รวมทั้งสิ้น 22,110 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
 แผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเครื ่องมือในการ
ปฏิบัต ิงานเพื ่อส ่งเสริมผลผลิต และบริการทางการศึกษาที ่เช ื ่อม โยงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จึงได้กำหนดกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ และปัจจัย
ความสำเร็จ ดังนี้ 
 

5.1 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 1. โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.25 65 
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้นของโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม ซึ่งมีทั ้งงบประมาณของฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่าย กลุ่มสาระทั้ง 9 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ระดับชั้น ทั้ง 6 ระดับชั้น และคณะสีทั้ง 6 คณะสี 
 2. งบประมาณสำหรับโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
  2.1 งบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการบริหารโรงเรียน อันได้แก่ เงินสำรอง
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ งบพัฒนาบุคลากร และค่าวารสาร 
หนังสือพิมพ์ ได้พิจารณาจัดสรรตามที่โรงเรียนได้จ่ายจริงเมื่องบประมาณปี 2565 โดยคิดเพิ่มจากเดิม 10%  
หรือคงเดิม 
  2.2 งบประมาณเพื ่อเพิ่มประสิทธิผล กลยุทธ์ เพื ่อให้ฝ่ายวิชาการ กลุ่ มสาระการเรียนรู้ทั้ง  
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นทั้ง 6 ระดับชั้น และคณะสีทั้ง 6 คณะสี ดำเนินการตาม 
กลยุทธ์ จุดเน้นของโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ระดับชั้น และทุก ๆ คณะสี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา 
 

5.2 ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
กันยายน 2564 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

2. ประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายจากผู้บริหารและผลการดำเนินงานของ 
    ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
3. โรงเรียนแจ้งยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2565 
4. โรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินการวางแผน จัดทำแผนปฏิบัติการ 
   ประจำปีงบประมาณ 2565 
5. ดำเนินการประชุมเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 
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ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
6. โรงเรียนแจ้งกรอบวงเงิน/เงินงบประมาณให้งาน/กลุ่มสาระฯ/ระดับชั้น/ 
    ฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่าย เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตุลาคม 2564 1. โรงเรียนนำเสนอคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย คณะกรรมการสถานศึกษา  
    เพ่ือขออนุมัติดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
    ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 
    - งาน/กลุ่มสาระฯ/ระดับชั้น/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้ 
    วางไว้ 

กุมภาพันธ์ 2565 - รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 
ตุลาคม 2565 - รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 

 
5.3 เงื่อนไขความสำเร็จ 
 1. หัวหน้างาน/หัวหน้าระดับชั้น/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/รองผู้อำนวยการฝ่าย ให้ความสำคัญในการบริหาร
จัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 2. กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/ระดับชั้น/ฝ่ายต่าง ๆ ควรส่งเสริม การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 
 3. การบริหารจัดการต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
 4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนให้ครู/บุคลากร
ทางการศึกษา รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม
ความก้าวหน้ารายภาคเรียน และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีสู่สาธารณชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 ทั้งนี้ในการบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 
สอดคล้องกับกุลยุทธ์ จุดเน้นของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยการดำเนินงานจัดสอดคล้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณและระเบียบวิธีการ บริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
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ภาคผนวก 

- คำสั่งที่ 186/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ 2565 
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 คำสั่งโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ที ่186/๒๕64 

  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
............................................................................. 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการสำคัญใน
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานหมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนั้น 
เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานดำเนินการ
บริหารงบประมาณของเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 4006/2279 ลงวันที่ 16 
ธันวาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัว จัดสรรให้
สถานศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน  

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้มีการวางแผนดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕65 เพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน และเกิดประโยชน์กับโรงเรียนสูงสุด มีการระดมความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (1) และ (3)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้   

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ประกอบด้วย 
    1. นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประธานกรรมการ 
    2. นางสมฤทัย  ญาณวิริยา   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
    3. นางสาวจิราภรณ์  เพชรปัญญา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการผู้แทนองค์ชุมชน 
    4. นายสุวิทย์  คามณี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการผู้แทนองค์กร  
     ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                           
    5. นางพรรณี  ผลบุญ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  
    6. พระมหาเรวัตร  สุมโน   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
    7. นายเอกชัย  เนติภูมิกุล   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
    8. นายวิสุทธิ์  สิงห์แก้ว  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    9. นายสมจิตต์  รุ่งจำรัสรศัมี   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    10. พ.ต.ท.ชาญชัย  วีระ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    11. นายชำนาญ  สันติพนารักษ์  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

    12. นายเริงชัย  สวุรรณ์   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    13. นางพัชรินทร์  บุญตาปวน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    14. นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการผู้แทนครู 
    15. นางสุภัทร  เงินด ี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
    

มีหน้าที่  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ติดตาม พิจารณาเห็นชอบการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการ 
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2. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
    ๑. นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
    2. นางพัทธนันท์  จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
    3. นางนารินทร์  โทนปั่น  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
    4. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
    5. นายปกรณ์  เกตนานนท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
    6. นายฉัตรชัย  วิเทศน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
    7. นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ  
    8. นางจรัสศรี  ธรรมจิต  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
    9. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
    10. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
    11. นายวินัย  หาญพรม  ครู คศ.3                                  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษา และแนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตาม
กรอบนโยบายและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ 
 

3. คณะกรรมการดำเนินงาน      ประกอบด้วย 
    1. นางพัทธนันท์  จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
    2. นางนารินทร์  โทนปั่น  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
    3. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
    4. นายปกรณ์  เกตนานนท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
    5. นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
    6. นายฉัตรชัย  วิเทศน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
    7. นางจรัสศรี  ธรรมจิต  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
    8. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
    9. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ
 10. นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง  ครู คศ.๓ หัวหน้างานพัสดุ  กรรมการ 
 11. นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา  ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
    12. นางอรทัย  ยาโนยะ  ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 
    13. นางกนกวรรณ  สวนใต้  ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ กรรมการ 
    14. นางรักษ์สุมล  โกศล  ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ  กรรมการ  
    15. นายสมยศ  จิรกุลธรวณิช  ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ 
    16. นายเอกชัย  พันธุลี  ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
    17. นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย์  ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
    18. นายอำพล  ยาโนยะ  ครู คศ.3 หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ี 1 กรรมการ 
    19. นางสาวพัทธนันท์  บุญชะนะ ครู คศ.2 หัวหนา้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ี 2 กรรมการ 
    20. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ  ครู คศ.๓ หัวหน้างานแนะแนว  กรรมการ 
    21. นางภัทฐิกรณ์  ใจดี  ครู คศ.2 หัวหน้าระดับชั้น ม.1  กรรมการ 
    22. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม ครู คศ.2 หัวหน้าระดับชั้น ม.2  กรรมการ 
    23. นายภิภพ  สุทำแปง  ครู คศ.2 หัวหน้าระดับชั้น ม.3  กรรมการ 
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    24. นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล คร ูคศ.2 หัวหน้าระดับชั้น ม.4  กรรมการ 
    25. นายวินัย  แขวนโพธิ์  ครู คศ.2 หัวหน้าระดับชั้น ม.6  กรรมการ 
    26. นายณัฐพล  วิเศษ  ครู คศ.3 ประธานคณะสีเขียว  กรรมการ 
    27. นายอนุพงษ์  สิงห์ธนะ  คร ูคศ.1 ประธานคณะสีชมพู  กรรมการ 
    28. นางปิยะฉัตร  จิตจริง  ครู คศ.2 ประธานคณะสีแสด  กรรมการ 
    29. นางสาวพรวรินทร์  วรโชคชัยรัตน ์ ครู คศ.๒ ประธานคณะสีแดง  กรรมการ 
    30. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล  ครู คศ.3 ประธานคณะสีฟ้า  กรรมการ 
    31. นายวิทยา  หรูวรนันท์  ครู คศ.2 ประธานคณะสีน้ำเงิน  กรรมการ 
    30. นางนาตยาณี  ไวว่อง  ครู คศ.3  กรรมการ 
    31. นายบัญชา  กรรขำ  ครู คศ.3  กรรมการ 
    32. นางสาวทองแข  หมื่นพิลมทอง ครู คศ.3  กรรมการ 
    33. นางกุลภาภร  มีเงิน  ครู คศ.3  กรรมการ 
    34. นางสาวแสงเดือน  กองยอด ครู คศ.3  กรรมการ 
    35. นางสาวนงลักษณ์  ตาคำ  ครู คศ.3  กรรมการ 
    36. นางกานต์ธีรา  มาแก้ว  ครู คศ.3  กรรมการ 
    3.7 นางทัตพิชา  ทองนอก  ครู คศ.3  กรรมการ 
    38. นายบุญธรรม  บุญนายืน  ครู คศ.2  กรรมการ 
    39. นายณรงค์  คงมี  ครู คศ.2  กรรมการ 
    40. นางจรวยพร  คงมี  ครู คศ.2  กรรมการ 
    41. นางสาวนวรัตน์  เหลอืศรีจันทร์ ครู คศ.2  กรรมการ 
    42. นายวิทยา  วินาโร  ครู คศ.2  กรรมการ 
    43. นางสุวรรณีย์  ทองเกตุ  ครู คศ.2  กรรมการ 
    44. นายศุภฤกษ์  พลังฤทธิ์  ครู คศ.1  กรรมการ 
    45. นางสาวสุธิดา  คำภีระ  ครู คศ.1  กรรมการ 
    46. นางสาวณัชชา  จูรัตนากร  ครู คศ.1  กรรมการ 
    47. นางสาวกชวรรณ  ไวว่อง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
    48. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร  พนักงานราชการ  กรรมการ 
    49. คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2564  กรรมการ 
    50. นายสุชาติ  เขียวน้อย  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ  กรรมการ 
    51. นายวินัย  หาญพรม  ครู คศ.3 หัวหน้าระดับชั้น ม.5 กรรมการและเลขานุการ 
    52. นายวิวัฒน์  แสนคำนาค  ครู คศ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
    53. นางสาวโศรดา  สร้างทรัพย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    54. นางสาวพัชรินทร์  รม่โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  
 

มีหน้าที่  1. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goals) ของโรงเรียนจากแผนพัฒนา 
      คุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2. สรุป ประมวลผลในภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
               และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565  ของฝ่าย/กลุ่มสาระ/ 
               คณะสี/งาน 
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  3. จัดทำแผนงาน/โครงการของฝ่าย/กลุ่มสาระ/คณะสี/งานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
               คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 - 2565 นโยบายของโรงเรียนในปีงบประมาณ  
               2565 โดยยึดหลักของการดำเนินงานตามโรงเรียนมาตรฐานสากล  (OBECQA) 
  4. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (อุดหนุน) ที่ได้รับ และเงินอ่ืน ๆ ในงาน/โครงการต่าง ๆ ของฝ่าย/ 
               กลุ่มสาระ/คณะสี/งาน อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความพอเพียง 
  5. ดำเนินการควบคุมดูแลแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการ 
               ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยดำเนินการตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพและ 
               บังเกิดผลต่อการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน 
  6. ดำเนินการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/ 
               กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียน ตามที่ได้รับการพิจารณาไว้ใน 
               แผนปฏิบัติการตามฝ่าย/กลุ่มสาระ/คณะสีและงานที่รับผิดชอบ 
 

4. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565    ประกอบด้วย 
    1. นายวินัย  หาญพรม                      ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
    2. นายวิวัฒน์  แสนคำนาค  ครู คศ.2  กรรมการ 
    3. นางสาวพัชรินทร์  ร่มโพธิ์ทอง               เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565  โดยแยกตามฝ่าย/กลุ่มสาระฯ และนำเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕65   
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

         สั่ง ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564    
 
   
       (นางสุภัทร  เงินดี) 
                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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ที่ปรึกษา/คณะผู้จัดทำ 
 

1. นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
2. นางนารินทร์  โทนปั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
3. นางพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
4. นายปกรณ์  เกตนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
5. นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
6. นายฉัตรชัย  วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
7. นางจรัสศรี  ธรรมจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
9. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
10. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม หัวหน้าคณะผู้จัดทำ 
11. นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
12. นางสาวโศรดา  สร้างทรัพย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการ 
13. นายวินัย  หาญพรม ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
14. นายวิวัฒน์  แสนคำนาค ครูชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวพัชรินทร์  ร่มโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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