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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ในแผนปฏิบัติการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  
( เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ )  ประจำปีการศึกษา 2562 

................................................................................................ 
  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคม เมื่อวันที่  10  เดือนเมษายน            
พ.ศ. 2562   ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  
(เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ)  ประจำปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนสรรพวิทยาคมแล้ว    
  

 (1)  เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณเรียนฟรี  งบประมาณทั้งสิ้น   7,894,633  บาท                
 (เจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)  ดังนี้ 
 
1. ค่าหนังสือเรียน 
 ได้รับจัดสรร  2,869,923.- บาท 
 ฝ่ายวิชาการดำเนินการร่วมกับฝ่ายพัสดุ 
  

2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 ได้รับจัดสรร  1,304,300.- บาท 
 ฝ่ายการเงินได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับนักเรียน 
 

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน  
 ได้รับจัดสรร  1,208,140.- บาท 
 ฝ่ายการเงินได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับนักเรียน 
 

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ได้รับจัดสรร  3,078,805.- บาท  
         ( รายละเอียดดังแนบ ) 
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ประมาณการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่อนุบาลจนถงึการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 

 ที ่  โครงการ/กิจกรรม      1/2562      
(1,256,135 บาท)  

   2/2562    
(1,256,135 บาท)  

       รวม        
(2,512,270 บาท)  

1 

ค่ายคุณธรรม ม.1 ( 458 คน X 50 บาท ) 

105,283 - 105,283 

ค่ายคุณธรรม ม.2 ( 453 คน X 50 บาท ) 
ค่ายคุณธรรม ม.3 ( 453 คน X 50 บาท ) 
ค่ายคุณธรรม ม.4 ( 438 คน X 50 บาท ) 
ค่ายคุณธรรม ม.5 ( 453 คน X 50 บาท ) 
ค่ายคุณธรรม ม.6 ( 490 คน X 50 บาท ) 

2 

นน ลส ม.1        ( 230 คน X 80 บาท ) 

- 

20,200 

170,140 

นน ลส ม.2        ( 273 คน X 120 บาท ) 32,760 
นน ลส ม.3        ( 236 คน X 180 บาท ) 42,480 
ยุวกาชาด ม.1     ( 228  คน X 80 บาท ) 19,240 
ยุวกาชาด ม.2     ( 180 คน X  80 บาท ) 15,400 
ยุวกาชาด ม.3     ( 217 คน X 180 บาท ) 40,060 

3 

ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.1 19,000 18,000 

223,560 

ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2 - 62,900 
ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 10,500 - 
ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.4 - 53,210 
ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.5 30,400 29,550 
ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.6  - - 

4 ค่าเช่าสัญญาณ Internet 257,838 257,838 515,676 

5 

ทัศนศึกษา ม.1 (458 คน) 

- 

66,060 

561,270 

ทัศนศึกษา ม.2 (453 คน) 96,915 
ทัศนศึกษา ม.3 (453 คน) 99,660 
ทัศนศึกษา ม.4 (438 คน) 103,810 
ทัศนศึกษา ม.5 (453 คน) 99,835 
ทัศนศึกษา ม.6 (490 คน) 94,990 

6 กิจกรรมอ่ืนๆ (ดังรายละเอียดแนบ) 622,242 880,634 1,502,876 
รวม 1,045,263 2,033,542 3,078,805 

 
 



4 
 

กิจกรรมอ่ืน ๆ ( เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ ) 
ที ่ กิจกรรม ภาคเรียนที่ 

1 
 ภาคเรียนที่ 

2  
 งบประมาน

จัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ 

1 งานวิชาการ เปิดรั้วโรงเรียน           
(OPEN HOUSE) 

- 24,350 24,350  ฝ่ายบริหารวิชาการ  

2 นำเสนอองค์กรความรู้บริการสู่สังคม (IS) - 10,110 10,110  ฝ่ายบริหารวิชาการ 

3 วันอาเซียน (ASEAN Day) 19,000 - 19,000  ฝ่ายบริหารวิชาการ  

4 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 30,000 70,000 100,000  ฝ่ายบริหารวิชาการ  

5 พัฒนาแกนนำนักเรียนโครงงานบูรณา
การ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

- 42,800 42,800  ฝ่ายบริหารวิชาการ  

6 ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนในการทำ
โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- 38,250 38,250  ฝ่ายบริหารวิชาการ  

7 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร่วม  - - -  ฝ่ายบริหารวิชาการ  

8 อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

39,000 - 39,000  ฝ่ายบริหารทั่วไป  

9 อบรมให้ความรู้นักเรียนแกนนะ Zero 
Waste School 

20,000 - 20,000  ฝ่ายบริหารทั่วไป  

10 ขับข่ีปลอดภัย - 20,950 20,950 บริหารกิจการนักเรียน 

11 สายลับจิ๋ว 16,080 - 16,080 บริหารกิจการนักเรียน 

12 การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรม
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

38,200 58,500 96,700 บริหารกิจการนักเรียน 

13 สรรพวิทยาเกมส์ 7,000 73,000 80,000 บริหารกิจการนักเรียน 
14 ศักยภาพก้าวหน้าพัฒนาอนุกรรมการ 24,375 - 24,375  สภานักเรียน  

15 ค่ายอบรมเครือข่ายภาวะความเป็นผู้นำ 
ครั้งที่ 17 

- 33,000 33,000  สภานักเรียน  

16 ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม - 31,500 31,500  สภานักเรียน  

17 ลูกสรรพวัยใส ใส่ใจกฎระเบียบ 14,455 - 14,455  สภานักเรียน  

18 อาชีพในฝัน สร้างสรรค์อนาคต 18,825 - 18,825  สภานักเรียน  

19 ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

- 40,582 40,582  กลุ่มสาระภาษาไทย  

20 ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- 42,432 42,432  กลุ่มสาระภาษาไทย  



5 
 

ที ่ กิจกรรม ภาคเรียนที่ 
1 

 ภาคเรียนที่ 
2  

 งบประมาน
จัดสรร  

ผู้รับผิดชอบ 

21 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควร
ได้รับการพัฒนาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

- 37,050 37,050  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  

22 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควร
ได้รับการพัฒนาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

- 38,900 38,900  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  

23 ค่ายคณิตศาสตร์ - 43,400 43,400  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  

24 การสอนเสริมความรู้เพ่ือส่งเสริมความ
เป็นเลิศในมาตรฐานการเรียนรู้ ม.3 

- 37,100 37,100  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ  

25 การสอนเสริมความรู้เพ่ือส่งเสริมความ
เป็นเลิศในมาตรฐานการเรียนรู้ ม.6 

- 40,500 40,500  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ  

26 ค่ายวิทยาศาสตร์ (สนุกกับสะเต็มศึกษา) 29,360 - 29,360  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ  

27 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านคอมพิวเตอร์ 

25,200 12,600 37,800  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
(กลุ่มงานคอมพิวเตอร์)  

28 ค่ายสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 

- 37,100 37,100  กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศท่ี 1  

29 ค่ายสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ม.6 

- 39,150 39,150  กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศท่ี 1  

30 เยาวชนอาชีพสู่ท้องถิ่น (ภาษาเมียนมา
เพ่ือการท่องเที่ยว) 

- 14,200 14,200  กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศท่ี 2  

31 ค่ายภาษาจีน 12,700 - 12,700  กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศท่ี 2  

32 ค่ายส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านทักษะปฏิบัติ 

19,807 - 19,807  กลุ่มสาระการงานอาชีพ  

33 ค่ายคีตะ - นาฏลีลาไทย - 14,100 14,100  กลุ่มสาระศลิปะ  

34 ค่ายสุนทรียศิลป์ 33,100 - 33,100  กลุ่มสาระศลิปะ  

35 ค่ายปรับพื้นฐานวงโยธวาทิต 26,200 - 26,200  กลุ่มสาระศลิปะ  

36 ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

26,000 - 26,000  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
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ที ่ กิจกรรม ภาคเรียนที่ 
1 

 ภาคเรียนที่ 
2  

 งบประมาน
จัดสรร  

ผู้รับผิดชอบ 

37 ค่ายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจ
รักแผ่นดิน 

10,500 - 10,500  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  

38 ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษา - 32,860 32,860  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  

39 ค่ายพัฒนานักกีฬาสรรพวิทยาสู่ความเป็น
เลิศทางด้านกีฬา 

48,790 - 48,790  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  

40 เครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษากับการพัฒนา
ทักษะชีวิต 

19,800 - 19,800  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
(แนะแนว)  

41 เสริมสร้าง พัฒนาและเข้าใจลูกรัก 7,450 - 7,450  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
(แนะแนว)  

42 พัฒนาทักษะแกนนำเพ่ือนที่ปรึกษา 6,250 - 6,250  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
(แนะแนว)  

43 อดเปรี้ยวไว้กินหวาน 32,850 - 32,850  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
(แนะแนว)  

44 ค่ายสานฝัน 40,800 - 40,800  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
(แนะแนว)  

45 ฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร - 48,200 48,200  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
(นศท.)  

46 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

10,375 - 10,375  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน    
(ยุวกาชาด)  

47 พัฒนาทักษะเยาวบุรุษ เยาวสตรี 46,125 - 46,125  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

รวม 622,242 880,634 1,502,876 
 

 

 รวมทั้งหมด (1+2+3+4)   เป็นเงิน  8,461,168.- บาท 
 ได้รับจัดสรร ปี 2562    เป็นเงิน  7,894,633.- บาท  
 เงินเหลือจ่ายในปีการศึกษา 2561   เป็นเงิน     470,000.-  บาท  

(3)  เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา (เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ)  ประจำปีการศึกษา 2562 ได ้ 
 
 

( นายพันธ์    ทาอินทร์ ) 
ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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คำนำ 

  พระราชกฤษฎ ีกาว ่าด ้วยการบร ิหารก ิจการบ ้านเม ืองท ี ่ด ี  พ.ศ. 2546 ในมาตรา 13  
และมาตรา 14 ได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องมีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินครอบคลุมระยะเวลา  
4 ปี โดยนำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที ่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาประเทศ  
ด้านต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องและในมาตรา 16 แห่งพระราชฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ยังได้กำหนดว่า เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้มีการพิจาร ณาจัดทำแผน 
นิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้น หรือกฎหมายที่จะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือ
ยกเลิกให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนี้ในมาตรา 16 ก็ยังได้กำหนดเพิ่มเติมให้ส่วน
ราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการนั้น โดยจัดทำแผน 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งจะต้องให้มีการ
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งการจัดทำรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบั ติราชการ
ประจำป ี

  โรงเรียนสรรพวิทยาคมในฐานะที ่เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
การศึกษา พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจำปี
ของสถานศึกษา 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนปฏิบัติราชการ ของ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และส่วนราชการภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือที่จัก
ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบ ให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป 

 

 
 

............................................................. 
( นายพันธ์  ทาอินทร์ ) 

ประธานคณะกรรมการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 
 

............................................................. 
( นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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สารบัญ 
                      หน้า 

คำเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา        
คำนำ            ก 
สารบัญ            ข 
ส่วนที่ 1  บทนำ ข้อมูลพ้ืนฐานสำคัญของโรงเรียนสรรพวิทยาคม     1                                                                                                                                             
   1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา         1 

1.1 ข้อมูลทั่วไป          2 
 1.2 แผนที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม        2 
 1.3 ผังโครงสร้างการบริหารโรงเรียน       3 
 1.4 ลำดับผู้บริหารของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน   7 
 1.5 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา        8 
 1.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา      18 
 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET)    19 
 1.8 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  23 
2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       24 
3. สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ      35  

ผลงานดีเด่น 
    ผลงานเด่นด้านการพัฒนาสถานศึกษา        40       
    ผลงานเด่นของผู้บริหาร/ครู ปีการศึกษา 2561       41 
    ผลงานเด่นด้านการพัฒนา         42  
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา         
    1. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน       45 
    2. นโยบายรัฐบาล          50 
    3. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ        75 
    4. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   78 
    5. แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   87 
    6. ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหว่างปี 2562 - 2565   88 
    7. กลยุทธ์และแผนงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 – 2565    90 
    8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 2562-2565     91 
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ส่วนที่  3  รายละเอียดแผนปฏิบัติการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา 
(เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) ประจำปีการศึกษา 2562     
 3.1 งบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  95 
                (เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) ประจำปีการศึกษา 2562 
 3.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา 96 
                (เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) ประจำปีการศึกษา 2562    
 3.3 กรอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562      97
      จำแนกตามกลยุทธ์/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส่วนที่  4  รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 จำแนกตามกลยุทธ์ 
             และแผนงาน     

4.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
4.1.1 แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการ ความถนัด ความสนใจและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
1. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่พลโลก 
   1.1 กิจกรรมพัฒนาแกนนำนักเรียนโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 112 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2.1 กิจกรรมการสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 115 
   2.2 กิจกรรมการสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 118 
   2.3 กิจกรรมค่ายเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 121 
   2.4 กิจกรรมค่ายเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 124 
   2.5 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ 127 
        ที่ควรได้รับการพัฒนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   2.6 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ 130 
        ที่ควรได้รับการพัฒนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   2.7 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  133 
   2.8 กิจกรรมคา่ยเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  136 
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   2.9 กิจกรรมค่ายเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   139 

                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   2.10 กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562  142 
   2.11 กิจกรรมค่ายติวเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับ 145 

                    ปานกลาง ,กิจกรรมค่ายติดตามงาน ส่งงานเพื่อป้องกันการติด 0ร มส ของนักเรียน 
                    กลุ่มเสี่ยง 
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   2.12 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มพิเศษ  148 
   2.13 กิจกรรมค่ายติวเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับ  151  

                    ปานกลางขึ้นไป 
   2.14 กิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เสี่ยงติด 0 ร มส  154 
   2.15 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียน  157 
3. โครงการโรงเรียนแกนนำนักเรียนร่วม 

     3.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร่วม     160 
  4. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
     4.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   164 

4.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
4.1.2 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้ 

เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
   1.1 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ     172 
   1.2 กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day)      175 
   1.3 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์   178 
   1.4 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทักษะปฏิบัติ  181 
   1.5 กิจกรรมค่ายปรับพ้ืนฐานวงโยธวาทิต      184 
   1.6 กิจกรรมค่ายสุนทรียศิลป์       187 
2. โครงการการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
   2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนานักกีฬาสรรพวิทยาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  190 
3. โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
   3.1 กิจกรรมงานวิชาการ เปิดรั้วโรงเรียน (OPEN HOUSE)    193 
   3.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพนักเรียนในการทำโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ 196 

1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   3.3 กิจกรรมนำเสนอองค์ความรู้บริการสู่สังคม     199 
   3.4 กิจกรรมอาชีพในฝัน สร้างสรรค์อนาคต     202 
   3.5 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (สนุกกับสะเต็มศึกษา)    205 
   3.6 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์       208 
   3.7 กิจกรรมเยาวชนอาชีพสู่ท้องถิ่น (ภาษาเมียนมาเพ่ือการท่องเที่ยว)  211 
   3.8 กิจกรรมค่ายภาษาจีน       214 
   3.9 กิจกรรมค่ายสานฝัน       218 
   3.10 กิจกรรมฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร    222 
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   3.11 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  225 
   3.12 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   228 
   3.13 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   231 
   3.14 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   234 
   3.15 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามเส้นทางธรรมชาติ    237 
   3.16 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ “ไหว้พระเติมบุญ     240 

พัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย” 
4. โครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
   4.1 กิจกรรมค่ายอบรมเครือข่ายภาวะความเป็นผู้นำ ครั้งที่ 17   243 
   4.2 กิจกรรมศักยภาพก้าวหน้า พัฒนาอนุกรรมการ    246 
   4.3 กิจกรรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน      249 
   4.4 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 252 
   4.5 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562   255 
   4.6 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562   258 
   4.7 กิจกรรมยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  261 
   4.8 กิจกรรมยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562  264 
   4.9 กิจกรรมยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  267 
   4.10 กิจกรรมพิธีประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562  270 
   4.11 กิจกรรมพัฒนาจิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้ LQ (LOVE Quotient)  273 

4.2 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย 
                   และพลโลก 

4.2.1 แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 
1. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
   1.1 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจร     277 
   1.2 กิจกรรมลูกสรรพวัยใส ใส่ใจกฎระเบียบ     280 

4.2 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย 
                   และพลโลก 

4.2.2 แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ     284 
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4.2.3 แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม 
ของท้องถิ่นและรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
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  1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 1   
บทนำ 

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญของโรงเรียนสรรพวิทยาคม    
อำเภอแม่สอด  จังหวดัตาก 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.1 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   เนื้อที่ 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 (หมู่1,2,3,4,5,6,7)   
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  
เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานให้ครู อาจารย์ นักเรียน และชาวแม่สอดได้รู้จักและรำลึกถึงท่าน พระสมัครสรรพการ  
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอแม่สอด และได้ถือเอาวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกๆ ปี เป็นวันก่อตั้ง
โรงเรียน  โดยในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีอายุครบ 104 ปี 
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1.2 แผนที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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1.3 โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน 
- งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานนิเทศการเรียนการสอน 
- งานพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 
- งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  และนิทรรศการวิชาการ 
- งานวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งานส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนพิการเรียนร่วม 
กลุ่มงานทะเบยีนและวดัผล 
- งานทะเบียนและวัดผล 
- งานทะเบียนนกัเรียน 
- งานการเทียบโอนผลการเรียน 
- งานวัดผลประเมินผลนักเรียน 
- งานพัฒนานวัตกรรมการวัดผลประเมินผลด้วย 
  ระบบ I-Student 
- งานการรับนักเรียน 
- งานการจัดชั้นเรียนนักเรียน 
- งานประเมินผลการอา่น คิด วิเคราะหแ์ละเขียน 
 

ผังโครงสรา้งการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลุ่มงานพัฒนาและขบัเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
- งานปกครองระดับชั้น 
- งานพัฒนานวัตกรรมครอบครัวสรรพ 
  วิทยาคม 
- งานพัฒนาระบบ I-Student 
- งานระเบียบวินัยและงานปกครอง 
  นักเรียน 
- งานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 
ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
- งานแผนงานและสารสนเทศโรงเรียน 
- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
  และรายงานโรงเรียน 
- งานรายงานการพัฒนาการศึกษาประจำป ี
- งานสำนักงานฝา่ยธุรการ นโยบาย แผน 
  และงบประมาณ 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานควบคุมภายใน 
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย ์
- งานพัสดุ และสินทรัพย ์
- งานนโยบายการจัดการศึกษาตั้งแต่ 
  ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ 
  เงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐาน 
- งานจัดตั้งและของบประมาณ 
- งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผล  
  และรายงาน 
 

กลุ่มงานบริการ 
- งานร้านค้าสวัสดกิารโรงเรียน 
- งานโภชนาการโรงเรียน 
- งานอนามยัโรงเรียน 
- งานทุนการศึกษา/กองทุนกู้ยืม 
  เพื่อการศึกษา (กยศ.) 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานยานพาหนะโรงเรียน 
- งานสวัสดิการโรงเรียน 
กลุ่มงานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 
- งานพัฒนาอาคารสถานที ่
  และสิ่งแวดล้อมโรงเรียน 
- งานตกแต่งอาคารสถานที่และภูมิทัศน ์
- งานบ้านพักครูและบุคลากรทางการ  
  ศึกษา 
- งานบริหารงานลกูจ้างประจำ/ 
  ลูกจา้งชั่วคราว 
- งานโรงเรียนปลอดขยะ 
- งานระบบจราจรโรงเรียน 
- งานระบบสาธารณูปโภคโรงเรียน 
- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กลุ่มงานการจัดการระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ 
  ปฏบิัติราชการ 
- งานวจิัยและพัฒนานวัตกรรมโรงเรียน 
- งานประกันคุณภาพภายใน 
- งานโครงการพิเศษตามนโยบาย 
- งานบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
- งานพัฒนาตามคำรับรองการปฏิบัติงาน 
  ประจำปีของผู้บริหาร 
 
 

 

ชมรมครเูก่า “สรรพวิทยาคม” 
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กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษพหุภาษา (MP) 
- งานพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษ (MEP) 
- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี (SMAT) 
- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษกลุ่มวิชาชีพ 
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและห้องเรียนเตรียม 
  วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (ISM) 
- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษอาชีพ (BMBA) 
- งานพัฒนาห้องเรียนภาษาจีน (Gifted Chinese  
  Language) 
- งานพัฒนาห้องเรียนภาษาเมียนมา (Gifted  
  Myanmar Language) 
 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลุ่มงานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลอื 
  นักเรียน 
- งาน To BE Number One 
- งานสถานศึกษาปลอดยาเสพติด 
  และอบายมุข 
- งานห้องเรียนสีขาว 
- งานให้คำปรึกษาและเพือ่นที่ปรึกษา (YC) 
- งานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  ยาเสพติด 
- งานตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ  
  1 โรงเรียน 
- งานเวรประจำวันครู และบุคลากร 
  ทางการศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ 
- งานธุรการ และสารบรรณโรงเรียน 
- งานพัฒนาระบบ E-Office / E-Filing/ 
  Smart Office โรงเรียน 
- งานระบบสำรองข้อมูลทางธุรการ 
 
กลุ่มงานการเงินและบญัช ี
- งานการบริหารการเงินโรงเรียน 
- งานการบริหารการบัญชีโรงเรียน 
- งานสรุปรายงานผลการพัฒนาโรงเรียน 
- งานหนว่ยเบิกโรงเรียนแลหน่วยงานอืน่ 

กลุ่มงานส่งเสรมินวัตกรรมทาง
การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
- งานพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ  
  ระบบไอท ีเว็ปไซต์โรงเรียน และอื่นๆ 
- งานสารสนเทศโรงเรียน 
- งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียน 
- งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- งานวารสารโรงเรียน/คู่มือครู นักเรียน   
  ผู้ปกครองและคณะกรรมการ 
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

 
 
 

 

กลุ่มงานบุคคล 
- งานการวางแผนอัตรากำลัง 
  และกำหนดตำแหน่ง 
- งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และการออก 
  จากราชการ 
- งานวินยัและการรักษาวินยั 
- งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
- งานเสนอขอพระราชทาน 
  เครือ่งราชอิสริยาภรณ์ 
- งานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ 
- งานการจัดทำหลกัฐานการปฏิบัต ิ
  ราชการ 
- งานสง่เสริมพัฒนาบุคลากร 
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
  บุคลากร 
- งานบำรุงขวญัและส่งเสริมกำลังใจ 
- งานเล่ือนเงินเดือน 
- งานเวรยามครูรักษาความปลอดภยั 

 

ชมรมครเูก่า “สรรพวทิยาคม” 
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กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
แหล่งเรยีนรู้ 
- งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  เพื่อการเรียนการสอน 
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
   ทางการเรียนการสอน 
- งานพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์
- งานพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศที่ 2 
- งานพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรชัญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพยีง 
- งานพัฒนาศูนยอ์ิริค (ERIC) 
- งานพัฒนาศูนย์เมยีนมา สพฐ. 
- งานพัฒนาศูนย์สะเต็มศึกษา สพฐ. 
- งานพัฒนาศูนยพ์ัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการ 
  เรียนรู้ภาษาไทย จ.ตาก 
- งานพัฒนาศูนยพ์ัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ 
  เรียนรูศิ้ลปะ จ.ตาก 
 
 
 
 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน 
- งานสภานักเรียนและส่งเสริม 
  ประชาธิปไตย 
- งานชุมชนสัมพันธ์นกัเรียน 
 
กลุ่มงานสำนักงานฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
- งานจัดตั้งและจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง 
- งานแผนงานและพัสดุฝ่ายบริหารกจิการ 
  นักเรียน 
- งานสารสนเทศฝ่ายบริหารกิจการนักเรยีน 
- งานสรุปงานและประเมินผลฝ่ายบริหาร 
  กิจการนักเรียน 
- งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารกิจการ 
  นักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

 กลุ่มงานบริหารสำนักงานบริหารทั่วไป 
- งานแผนงานและพัสดุฝ่ายบริหารทั่วไป 
- งานธุรการและสารบรรณฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
- งานการเงิน-บัญชี ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
- งานสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป 
- งานประกันอุบัติเหตุโรงเรียน 
- งานจัดหารายได้โรงเรียน 
- งานธนาคารโรงเรียน 
 

 
 
 
 

 

กลุ่มงานการประสานและพัฒนา 
- งานประสานคณะกรรมการ 
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- งานประสานเครือข่ายผู้ปกครอง 
  นักเรียน 
- งานประสานศิษย์เก่า 
- งานประสานครูและบุคลากรเก่า 
- งานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ 
  จัดการมัธยมศึกษาศึกษา จังหวัดตาก 
- งานอื่น ๆ ตามตำแหน่งผู้อำนวยการ 

ชมรมครเูก่า “สรรพวิทยาคม” 
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กลุ่มงานสำนักบริหารวชิาการ 
- งานธุรการฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานการเงิน – พัสดุฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานแผนงานและสารสนเทศวิชาการ 
- งานบริการวิชาการแก่บุคลากรในโรงเรียน 
  และชุมชน 
- งานบริการการจัดการสอบทางการศึกษา 
   จากหน่วยงานราชการอื่น ๆ 
- งานบริการเอกสารและสิ่งพิมพก์ารเรยีน 
  การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

  
 

 
 
 

 

กลุ่มงานสำนักงานฝ่ายอำนวยการ 
- งานแผนงาน การเงินและพัสด ุ
- งานธุรการ สารบรรณ 
- งานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศฝ่าย 
  สำนักอำนวยการ 
- งานเลขานุการผู้บริหาร 
- งานปฏิคมต้อนรับแขกผู้บริหาร 
- 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. 

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 

ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 

อาจารย์ใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
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 - ปัจจุบัน 
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1.5 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
    1.) ข้อมูลผู้บริหาร 
           1. ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสมศักดิ์   เลิศรัตนพันธุ์    โทรศัพท์  081-0419157   
e-mail  :  directorsak@gmail.com     วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม.   สาขา  การบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 8  ปี 4 เดือน 
  2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน  1  คน 
      1) นางพัฒนา   ธรรมจักร์  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา 
โทรศัพท ์ 087-2119880  e-mail :  patana82@gmail.com   รับผิดชอบงานฝ่ายสำนักอำนวยการ  
  3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 5 คน 
  3.1 นายฉัตรชัย   วิเทศน์  รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารวิชาการ 
  3.2 นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา  รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
  3.3 นางจรัสศรี ธรรมจิต  รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
  3.4 นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารทั่วไป  
  3.5 นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย รับผิดชอบงานฝ่ายสำนักอำนวยการ 
 

     2) จำนวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่

สำนักงาน 
อื่น ๆ 

ปีการศึกษา 2562 2 141 3 31 22 

 

หมวดวิชา/งานท่ีปฏิบตั ิ

จำนวน 
รวม
(คน) 

วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง 
ครู

ผู้ช่วย 
ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 ค.ศ.4 

ต่ำกว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่า 
 ป.ตร ี

บริหาร 1 1 2 - - - 1 1 - - 2 
ภาษาไทย 1 13 14 - 3 5 6 - - 8 6 
ภาษาต่างประเทศ  7 16 23 5 7 5 6 - - 16 7 
คณิตศาสตร ์ 7 14 21 2 4 6 9 - - 9 12 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 12 23 35 3 9 11 12 - - 24 11 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10 11 21 3 5 6 7 - - 15 6 
ศิลปะ 4 3 7 2 - 2 3 - - 4 3 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6 - 3 3 - - - 3 3 
การงานอาชีพ 3 6 9 2 4 2 1 - - 8 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 2 3 5 - 1 2 2 - - 2 3 

รวมครูประจำการ 51 92 143 17 36 42 47 1 - 89 54 

พนักงานราชการ 1 2 3 - - - - - - 3 - 

อัตราจ้าง (ไทย) 5 3 8 - - - - - - 8 - 

mailto:directorsak@gmail.com
mailto:patana82@gmail.com
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หมวดวิชา/งานท่ีปฏิบตั ิ

จำนวน 
รวม
(คน) 

วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง 
ครู

ผู้ช่วย 
ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 ค.ศ.4 

ต่ำกว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่า 
 ป.ตร ี

อัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) 5 8 13 - - - - - - 13 - 
ลูกจ้างประจำ 5 - 5 - - - - - 4 1 - 

เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน 9 14 23 - - - - - 1 22 - 

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

รวม 26 28 54 - - - - - 5 48 1 

รวมท้ังหมด 77 120 197 - - - - - 5 137 55 
 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รบั
การพัฒนา/ป ี

(ปี) ครั้ง วัน ชม. 

1 นายสมศักดิ์   เลิศรัตนพันธุ ์ 60 38 
ผู้อำนวยการ
เช่ียวชาญ 

ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

- 55 86 516 

2 นางพัฒนา   ธรรมจักร ์ 53 32 
รอง ผอ.

ชำนาญการ
พิเศษ 

- กศ.ม. 
- ศษ.ม. 

- วิทยาศาสตร์
ศึกษา 

- การบริหาร 
  การศึกษา 

- 7 11 66 

3 น.ส.นพวรรณ  สีหะอำไพ 60 38 คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.4 3 4 24 

4 นางอุไรวรรณ    อินริราย 59 38 คศ.3 คบ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ ม.1 3 3 18 

5 นางอรปภา  บูรณะฉัตรบวร 59 34 คศ.2 คบ. คหกรรมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ม.2 4 5 40 

6 นางสุกัญญา     เนื่องพุก 59 37 คศ.3 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ม.5 4 5 40 

7 นางกาญจนา ชาญเชิงพานิช 59 35 คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา นาฏศิลป์ ม.5,6 6 13 88 

8 นางสาวจิตรา   อยู่เจริญ 58 36 คศ.3 ศษ.บ. สังคมศึกษา 
ท้องถิ่นของเรา  
ม.1 

7 42 71 

9 น.ส.สุดคนึง  สุรศักดิ์สิทธิชัย 58 21 คศ.2 บธ.บ. วิทยาการจัดการ 
- บัญชีหอ้งเรียน 
  อาชพี ม.4 
-บัญชี ม.4-6 

6 6 36 

10 นางสุมาลี    บุญมาก 57 34 คศ.3 กศ.ม. 
หลักสูตรและการ

สอน 
ภาษาไทย ม.6 7 9 58 

11 นางสาวจันแก้ว    ชัยรัตน์ 57 33 คศ.3 กศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว คณิตศาสตร์ ม.1 7 17 102 

12 นายชัยสวัสดิ์   ทองประวิทย ์ 57 32 คศ.2 กศ.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) เคมี ม.6 3 4 24 

13 นางอำไพ     พรมมา 57 33 คศ.3 กศ.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.5 4 10 60 

14 นางสุจิตรา   เนตรใส 57 33 คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.1 3 5 38 

15 นางนวลจันทร์   โคตะม ี 57 35 คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
- วิชาเลือก 
คหกรรม ม.1-6 
- การงานฯ ม.4 

6 18 78 

16 นายสมาน    โตสิงห ์ 57 35 คศ.2 ศษ.บ. การแนะแนว ทัศนศิลป์ ม.3 6 12 66 

17 นางจรัสศรี    ธรรมจิต 56 33 คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.5 8 11 65 

18 นายจกักฤษณ์    เรืองปรีชา 56 33 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.6 6 10 60 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รบั
การพัฒนา/ป ี

(ปี) ครั้ง วัน ชม. 

19 นางนาตยาณี     ไววอ่ง 56 33 คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.2 6 10 60 

20 นายวิทยา    หรูวรนันท ์ 56 31 คศ.2 สม.บ. สังคมวิทยา สังคมศึกษา ม.4 4 5 40 

21 
นายประเสริฐศักดิ์  
วาดเอ้ยวงศ์ 

56 23 คศ.2 กศ.ม. 
จิตวิทยาการ 

แนะแนว 
สังคมศึกษา ม.6 4 5 40 

22 นางพัชราภรณ์    ศรีดาเดช 55 29 คศ.3 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.4 20 23 78 

23 นายประพันธ์  พัทยาวรรณ 55 31 คศ.3 วท.บ. 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ ม.4 11 15 72 

24 นางสาวฐานิตา    อิ่มวิมล 54 33 คศ.3 ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5 8 11 65 

25 นายสมยศ    จิรกุลธรวณิช 54 31 คศ.2 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 2 5 30 

26 นายภราดร   วงษ์ราช 54 28 คศ.3 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.6 3 3 18 

27 นายนิรันดร์  รสสุขุมาลชาต ิ 54 28 คศ.3 ศศ.ม. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.3 3 6 18 

28 นายพนัส    รามสูต 54 33 คศ.2 วท.บ. สัตวบาล 
- วิชาเลือกงาน 
  เกษตร ม.1-3 
- การงานฯ ม.2 

5 5 30 

29 นายบัญชา   กรรขำ 54 23 คศ.3 คบ. ดนตรีสากล 
ดนตรีสากล  
ม.4-6 

6 12 66 

30 นางเพลินพิศ      ศรีสุวรรณ 54 32 คศ.3 กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา  แนะแนว ม.6 25 62 375 

31 น.ส.ดวงเนตร ฤทธิ์ประเสริฐ 53 30 คศ.3 กศ.ม. 
การสอน

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.4 7 17 102 

32 นายอำพล   ยาโนยะ 53 30 คศ.3 ศศ.บ. 
ภาษาและวรรณคดี

อังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ ม.3 5 6 42 

33 นางกัลยา    พัทยาวรรณ 53 30 คศ.3 ศษ.ม. 
การสอน

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ ม.5 5 12 96 

34 นายฉัตรชัย  วิเทศน์ 53 33 คศ.3 กศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว แนะแนว ม.5 16 19 117 

35 นางกัลยา    ปาหา 53 26 คศ.3 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 2 2 12 

36 นางสุนีย์      ยะสุกิม 53 27 คศ.3 กศ.ม. 
จิตวิทยาการแนะ

แนว 
ภาษาไทย ม.3 7 9 58 

37 นางรัตนาภรณ์    วิเทศน ์ 52 27 คศ.2 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.3 5 10 60 

38 นางวนิดา   หลา้อ่อน 52 24 ครู คศ.3 กศ.ม. 
หลักสูตรและการ

สอน 
วิทยาศาสตร์ ม.2 2 3 18 

39 นางศรีสุดา  บัวบุตร 52 25 คศ.3 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.6 2 5 30 

40 นางภนิตา  แกว้เจริญเนตร 51 28 คศ.3 ศศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.5 9 23 138 

41 นางนิตยา    เคลือบวัง 51 27 คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.2 25 40 80 

42 นางกุลภาภร    มีเงิน 50 26 คศ.3 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษม.4 3 6 36 

43 นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง 49 23 คศ.3 ค.บ. เคมี เคมี ม.5 10 22 132 

44 นางสาวรัชนี   นภาปทุม 49 23 คศ.2 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.4 4 11 66 

45 นางสาวรุ่งทิพย์    จันด ี 48 25 คศ.3 วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.6 9 33 198 

46 นางปิยะฉัตร    จิตจริง 48 23 คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1 8 12 96 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รบั
การพัฒนา/ป ี

(ปี) ครั้ง วัน ชม. 

47 
น.ส.จินตนา อิ่มประเกยีน
ธรรม 

47 21 คศ.3 กศ.ม. เคมี เคมี ม.4 3 9 54 

48 นายบุญธรรม    บุญนายืน 47 14 คศ.2 วท.บ. 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ ม.6 10 27 162 

49 นายณรงค์ชาญ    นุชารัมย์ 47 9 คศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
- สุขศึกษา ม.3 
- พลศึกษา ม.3 

6 12 60 

50 น.ส.กาญจนา  สมุทรนาว ี 46 6 คศ.1 คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5 9 13 77 

51 น.ส.สโรชา  หล้ายอดน้อย 46 22 คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.2 5 12 72 

52 นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ 46 23 คศ.2 กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 6 10 60 

53 นายศักดิ์นรินทร์    สุกันทา 46 22 คศ.3 กศ.ม. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.4 5 13 88 

54 นางนิรมล   พิพัฒน์คุปติกุล 46 23 คศ.2 
กศ.ม 
ค.บ. 

จิตวิทยาการแนะ
แนวคณิตศาสตร์ 

แนะแนว ม.4 20 32 192 

55 นางสุปราณี   ปัทมสิทธิโชต ิ 45 22 คศ.3 กศ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.3 4 8 48 

56 นางชลธิชา    นุชารัมย์ 45 23 คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา IS  ม.2 7 9 51 

57 นางสาวแสงเดือน  กองยอด 45 24 คศ.3 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.6 5 33 217 

58 นางรักษ์สุมล    โกศล 45 23 คศ.3 กศ.ม. 
เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 
ทัศนศิลป์  
ม.2,4,5,6 

6 12 66 

59 นางอรทัย   ยาโนยะ 44 13 คศ.2 คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 10 14 98 

60 นายธนสิน    ชูเกียรติตกุล 43 20 คศ.2 กศ.ม. 
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

(ฟิสิกส์) 
ฟิสิกส์ ม.4-6 12 42 252 

61 นางสุวรรณี   ทองเกต ุ 43 16 คศ.2 
- ค.บ. 
- ศษ.ม. 

- สังคมศึกษา 
- บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา 
ม.1,2,4,5,6 

11 43 258 

62 นายณรงค์ศักดิ์  สวนใต้ 43 7 คศ.1 ศศ.ม. 
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

วิชาเลือกงานชา่ง 
ม.1-6 

3 6 36 

63 นางนลินี    ผาแสนเถิน 42 12 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ ม.2 6 8 45 

64 นายเอกชยั  พันธุล ี 42 9 คศ.3 กศ.ม. ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา ม.6 4 5 24 

65 นายประดับ    เบ็ญมาตร ์ 41 18 คศ.2 ค.บ. เคมี เคมี ม.6 3 3 15 

66 นายวิชยั  ใจยาสุนา 41 14 คศ.2 ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ม.2 7 12 96 

67 นายธัญวุฒิ   บวัหลวง 41 11 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา 
- พลศึกษา ม.1 
- สุขศึกษา ม.1 

4 6 36 

68 นางเพ็ญพิมล  ปานคำ 40 16 คศ.2 ค.บ. ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ม.5 - - - 

69 นางทัตพิชา  ทองนอก 40 12 คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ IS ม.5 4 8 56 

70 น.ส.นวรัตน์  เหลือศรีจันทร์ 40 8 คศ1. ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา ม.5 5 10 60 

71 นายวินยั  หาญพรม 39 15 คศ.3 ศษ.ม. 
การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.5 12 26 156 

72 สุทธิวรรณ  กฤติโอภาสพงศ์ 39 15 คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
เคมี  ม.5 
ดาราศาสตร์ ม.5 

3 8 48 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รบั
การพัฒนา/ป ี

(ปี) ครั้ง วัน ชม. 

73 นายณรงค์    คงม ี 39 11 คศ.2 
- กศ.ม. 
- ค.บ. 

- บริหารการศึกษา 
- บรรณารักษ์
ศาสตร์ 

การใช้ห้องสมุด 
ม.ต้น/ปลาย 

7 9 71 

74 นายพัสกร   มาลารัตน์ 39 7 คศ.1 ศน.บ. 
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

สังคมศึกษา ม.5 5 10 60 

75 นางวิมลณัฐ   กันทะทำ 39 7 คศ.2 

- ค.ม. 
 
- กศ.ม. 

-การจัดการ
หลักสูตรและการ
เรียนรู้ 
-บริหารการศึกษา 

สุขศึกษา ม.1 
พลนามัย ม.6 

8 13 76 

76 นางสาวณัฐวดี  วงค์สืบ 39 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.4 3 5 30 

77 นางกัญญ์วรา  กอ๋งแกว้ 38 13 คศ.3 กศ.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.5 6 10 60 

78 น.ส.นงลักษณ์  ตาคำ 38 10 คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.1 9 18 108 

79 นางวิไลพร    ศรีนิล 38 15 คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 11 22 132 

80 นางวชิราภรณ์    สิงหว์งค์ 38 12 คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.2 6 41 96 

81 นายววิัฒน์   แสนคำนาค 38 13 คศ.2 ศษ.ม. 
การสอน

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  
ม.3 

18 49 294 

82 นางอรพิณ  ศิวาดำรงค์ 38 9 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา นาฏศิลป์ ม.2,3 6 12 66 

83 น.ส.เดือนเพ็ญ  วงศ์จันทร์ 38 2 คศ.1 วท.บ. 
ส่งเสริมและ

เผยแพร่การเกษตร
ฯ 

- การงานอาชีพฯ  
  ม.5 
- วิชาเลือก
เกษตร ม.1-6 

11 21 118 

84 นางจรวยพร    คงมี 37 14 คศ.2 ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ม.4 7 9 71 

85 
นางพรวรินทร์  วรโชคชัย
รัตน์ 

37 6 คศ.1 คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.5 7 18 108 

86 นางจริยา  บุญนายืน 37 8 คศ.1 คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.3 4 8 56 

87 นายภภิพ  สุทำแปง 37 8 คศ.1 คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.3 6 10 60 

88 นางพัทธมน    แสงทอง 37 8 คศ.2 คบ. 
จิตวิทยาการแนะ

แนว 
แนะแนว ม.3 12 14 87 

89 นางสถิรดา   กิติเวียง 36 1 คศ.1 วท.บ. 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ

อาหาร 
คหกรรม ม.1-6 8 11 71 

90 นางโสภิดา  จันตา 35 10 คส.2 ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 1 3 18 

91 นางกานต์ธีรา   มาแก้ว 35 9 คศ.2 ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.2 5 13 78 

92 นายฐาปนะพงษ์   ทะนันชยั 35 12 คศ.3 วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ ม.5 15 40 240 

93 นางสาวนงนภสร   องค์การ 35 2 คศ.1 
- ศศ.บ. 
- ศษ.ม. 

-รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

-บริหารการศึกษา 

ประวัติศาสตร์  
ม.3 

6 8 40 



13 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รบั
การพัฒนา/ป ี

(ปี) ครั้ง วัน ชม. 

94 น.ส.เสาวลักษณ์  หนอ่คาสุก 34 11 คศ.3 
กศ.ม. วิจัยและการ

ประเมินผล
การศึกษา 

ดาราศาสตร์ ม.4 
ฟิสิกส์ ม.4-6 6 28 182 

95 
น.ส.กฤษณ์ชรินทร์  คง
กล่อม 

34 7 คศ.2 ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ม.2 8 17 102 

96 นายโกศล    แซ่ล ี 34 7 คศ.2 
- ค.บ. 
- ศษ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
ม.4,5 

9 17 102 

97 นายวิทยา   วินาโร 34 10 คศ.2 
- ศษ.ม. 
- วท.ม. 

-บริหารการศึกษา 
-วิทยาศาสตร์

ศึกษา 
เคมี ม.4,6 7 13 84 

98 นางสายชล    สกุันทา 34 9 คศ.2 วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.4-6 5 6 46 

99 นางกนกวรรณ  สวนใต้ 34 3 ครูผู้ช่วย คศ.บ. 
คหกรรมศาสตร์

ศึกษา 

- การงานฯ ม.1 
- วิชาเลือก 
คหกรรม ม.1-6 

8 23 137 

100 นางภัทฐิกรณ์   ใจด ี 33 9 คศ.2 กศ.ม. 
หลักสูตร 

และการสอน 
วิทยาศาสตร์  
ม.1 - 3 

7 9 51 

101 นายอชิร    ปัญญาเทพ 33 5 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ม.6 3 6 36 

102 นายโกฎธ์ิวิชญ ์สุเมธนัศวีกุล 32 7 คศ.2 คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.3 5 11 66 

103 นางสาวสุทธิดา   คำภีระ 32 2 คศ.1 
บธ.ม.ศ
ศ.บ. 

การจัดการทั่วไป
พม่าศึกษา 

ภาษาเมยีนมา  
ม.4,5,6 

12 25 150 

104 นายศุภฤกษ์  พลังฤทธิ ์ 32 2 คศ.1 
- ศษ.บ. 
- ศษ.ม. 

- พลศึกษา 
- บริหารการศึกษา 

- สุขศึกษา ม.2 
- พลานามัย ม.5 

6 9 54 

105 นางสาวสุนิสา   ปิ่นทอง 32 1 ครูผู้ช่วย บช.บ. การบัญช ี
การบัญชี
เบื้องต้น ม.2,4,5 

9 12 196 

106 น.ส.วริยา พิเชษฐ์เกยีรติคุณ 31 7 คศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 4 6 36 

107 นางสาวนงคราญ ก้อนจะรา 31 6 คศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาจีน ม.4,5,6 6 14 84 

108 นายฎิชมากรณ์ ยศวงศ์เรือน 31 5 ครู คศ.1 ศศบ. ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาญี่ปุ่นวิชา
เลือกม.3,4,5,6 

3 5 30 

109 นายอนุพงษ ์  สิงหธ์นะ 31 1 ครูผู้ช่วย 
กศม./
วท.บ. 

บริหารการศึกษา/
วิทยาศาตร์สถิต ิ

คณิตศาสตร์ 
 ม.5,6 

8 15 90 

110 นายวินยั    แขวนโพธิ์ 30 6 คศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 11 24 144 

111 นายพันตรี   สีขาว 30 6 คศ.2 ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ  
ม.6 

10 42 252 

112 
น.ส.กมลวรรณ  ศิริโภ
คานันท์ 

30 2 คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
คอมพิวเตอร์  
ม.3 

7 14 112 

113 นางสาวณัฐพร  จันธิดา 29 4 คศ.1 ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.2 6 10 100 

114 นางสาวปริยา  บงกชฤด ี 29 1 ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1 5 10 60 

115 นางสาวชญานิศา ฤทธ์เจริญ 29 1 ครูผู้ช่วย ศศบ. ภาษาเกาหล ี
ภาษาเกาหล ี
ม.1,2,3,4,5,6 

13 37 222 

116 นายปองพล  เมืองมาหลา้ 29 3 คศ.1 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ฟิสกิส ์ ฟิสิกส์ ม.4,5 3 5 18 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รบั
การพัฒนา/ป ี

(ปี) ครั้ง วัน ชม. 

117 นายพิทกัษ์     ปอกสอน 28 2 คศ.1 วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.4 4 8 20 

118 นางสาวหทยันัทธ์   มณฑา 28 4 คศ.1 คบ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  
ม.4,5 

10 35 108 

119 น.ส.ฤชุอร  คำประเสริฐ 27 3 คศ.1 ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.2 5 13 58 

120 น.ส.ศุภลักษณ์   คำลือ 27 3 คศ.1 ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.4 3 7 45 

121 
ว่าที่ ร.ต.ปรเวศน์ มงคลวรา
จารย ์

27 2 คศ.1 ค.บ. 
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

แนะแนว ม.2 3 6 38 

122 น.ส.เบญจมาศ   หนูสาย 26 2 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  ม.4 2 5 28 

123 นางสาวณัชชา   จูรัตนากร 26 2 คศ.1 ค.บ. เคมี เคมี ม.2,4 3 7 42 

124 นางสาวเชษฐ์ธิดา  พิงคะสัน 26 2 คศ.1 ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.5,6 3 6 30 

125 นางสาวเชษฐ์สุดา  พิงคะสัน 26 2 คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
โลกและดารา
ศาสตร์ ม.6 

5 6 30 

126 นางสาววราภรณ์  ทองโชติ 26 2 คศ.1 ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์  ม.4 3 5 30 

127 นางสาวมลฤดี   นิลทัพ 26 2 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  
ม.4 

5 32 58 

128 นายธานินทร์  ศรีมหาดไทย 26 3 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.1 7 10 60 

129 น.ส.กนกกาญจน ์  มาเกิด 26 2 คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.1 4 11 48 

130 นายอาทิตย์  ธรรมแสน 26 2 คศ.1 ศศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.4 5 16 58 

131 น.ส.กรรณิการ์   ดิษชกรร 26 2 คศ.1 กศ.บ. 
สุขศึกษา - พล

ศึกษา 
สุขศึกษา ม.1 3 8 38 

132 นายธิตกิร  ปยินุสรณ์ 26 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ ม.2,3 6 12 66 

133 นางสาวอ้อมทพิย ์ระรีธง   26 6 เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  
ม.5 

7 10 60 

134 นางสาวรุ่งทิวา   อุ่นใจ 25 2 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  ม.1 2 5 28 

135 นายสันต ์  แสงท้าว 25 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.6 6 12 96 

136 นายกิตติพงศ์  กันตีมูล 25 6 เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. อุตสาหกรรมศึกษา 

- การงานอาชีพ 
ม.4 
- วิชาเลือกงาน
ช่าง ม.4,6 

6 6 36 

137 นางสาวธัญสิน ี ต้นกลั่น 25 6 เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. พม่าศึกษา 
ภาษาพม่า  
ม.1,2,5,6 

6 7 42 

138 นางสาววจิิตรา ทับทิมจันทร์ 25 2 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.5 - - - 

139 นายเทพทัต  ไชยศิลป์ 24 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
ท้องถิ่นของเรา 
ม.1 ,วิชาเลือก 
ม.ปลาย 

5 5 30 

140 นายคุณอนันต์  ปยิะชวนันท ์ 24 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา 

ประวัติศาสตร์ 
ม.1 
วิชาเลือก ม.
ปลาย 

7 19 114 

141 นายปรเมศวร์  บุญปาล 23 6 เดือน ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.4 7 10 60 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รบั
การพัฒนา/ป ี

(ปี) ครั้ง วัน ชม. 

142 นายธาราวุฒ ิ สุวรรณใจ 23 6 เดือน ครูช่วย 

- ค.บ. 
- ร.บ. 

- สังคมศึกษา 
- การเมืองการ

ปกครอง 

ประวัติศาสตร์ 
ม.1 
วิชาเลือก  
ม.ปลาย 

5 5 50 

143 
นางสาวกานต์ธีรา  พนาศรี
งาม 

23 6 เดือน ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
 ม.5 

7 10 60 

144 นายจิรายุส  คงเนตร 22 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ดนตรีศึกษา 
ดนตรีสากล  
ม.4,6 

4 7 42 

 

          จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    142  คน คิดเป็นร้อยละ  98.61 
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด     2  คน คิดเป็นร้อยละ   1.39 

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. 2562 
 

พนักงานราชการ ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวชิา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวทิพวรรณ   อินริราย 38 13 
บธ.บ. 
และ 
ศศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
และ ศึกษาศาสตร์
วัดผลประเมินผล 

ท้องถิ่น ม.1 งบประมาณ 

2 นางสาวสิรมินัส  พุ่งโตมร 37 14 คศ.บ. คหกรรรมศาสตร ์ การงานอาชีพ ม.3 งบประมาณ 
3 นายกษิดิศ  เลิศรัตนพันธุ ์ 34 3 คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ม.1 งบประมาณ 

 

ครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

1 นายชณุภงค์     โคตะม ี 32 7 วท.บ. 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
คอมพิวเตอร์ ม.5,6 รายได้สถานศึกษา 

2 นางสาวสุดารัตน์   คำยง 27 3 ค.บ. สังคมศึกษา อาเซียน ม.4 รายได้สถานศึกษา 

3 นายสารินทร์   แก้วกลม 26 1 
ศศ.บ. 
กศ.บ 

ภาษาอังกฤษ IS ม.2,5 รายได้สถานศึกษา 

4 นายชาญณรงค์   ล้านคำ 26 2 ค.บ. สังคมศึกษา 
ท้องถิ่นของเรา  
ม.1/ม.ปลาย 

รายได้สถานศึกษา 

5 นายอภิชิต  คล้ามทุ่ง 25 1 ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป์ ม.1,6 รายได้สถานศึกษา 

6 นางสาวเบญจวรรณ  นฤภัย 23 1 เดือน กศ.บ. คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร ์ รายได้สถานศึกษา 

7 นางสาวเบญจพร  บุตรแก้ว 24 1 เดือน 
กศบ. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์ ม.1, 

ม.2,ม3,ม.5 
รายได้สถานศึกษา 

8 นายยุทธพิชัย  คำมอญ 25 11 เดือน ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน/แนะแนว 

รายได้สถานศึกษา 



16 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

ประสบการณ์
ทำงาน (ปี) วุฒิ วิชา เอก 

ปฏิบัติหน้าที ่
งาน ฝ่าย 

1 นางสาวชญานันท์  จิรบูลย์ศร ี 52 27 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าหน้าท่ีการเงิน ธุรการ นโยบาย แผน
และงบประมาณ 

2 นางอังคณา  โชติถวิลภักด ี 42 18 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน บริหารทั่วไป 

3 นางสาวโศรดา  สรา้งทรัพย์   37 18 บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ ธุรการ นโยบาย แผน
และงบประมาณ 

4 นางสาวพัชรินทร์  ร่มโพธ์ิทอง 37 8 ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ เจ้าหน้าท่ีแผนงาน ธุรการ นโยบาย แผน
และงบประมาณ 

5 นายจิตรันติกร   แซ่ย่าง 35 8 ศศ.บ. ภาษาจีน ปกครอง บุคคล 

6 นายชีวิน   ตาทิพย์ 34 7 วทบ. 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อุตสาหกรรม) 
พนักงานขบัรถ บริหารทั่วไป 

7 นายจิรายุทธ   แสนพรม 33 3 ศศ.บ. ศิลปกรรม ห้องเรียน MP วิชาการ 

8 นางสาวนภัสรดา   บุญมา 31 8 บธ.บ. 
การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

ห้องสมุด 
วิชาการ 

9 นางสาวนันทวรรณ  คราประยูร 32 8 ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ธุรการ นโยบาย แผน
และงบประมาณ 

10 นายภานุมาศ   พันธ์ธัญญาการ 31 6 บธ.บ. 
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
ปกครอง บุคคล 

11 นางสาวกันหา   ใจยวง 30 6 น.บ. กฎหมาย เจ้าหน้าท่ีธุรการ ธุรการ นโยบาย แผน
และงบประมาณ 

12 นางสาวสุทธาสินี   เขียวน้อย 29 3 วท.บ. เคม ี เจ้าหน้าท่ีปกครอง บุคคล 
13 นายธีระศักดิ์  ตาทิพย ์ 29 2 ม.6 ศิลป์เสร ี พนักงานขับรถ บริหารทั่วไป 
14 นางสาวศศิวิมล   ปินทา 29 5 ค.บ. สังคมศึกษา เจ้าหน้าท่ีวัดผล วิชาการ 

15 นางสาวทาริณี   ทิน้อย 28 3 วท.บ. 
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

- เจ้าหน้าท่ีห้องปฎิบัติการ 
  วิทยาศาสตร์ 
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

- วิชาการ 
1 
- สำนกัอำนวยการ 

16 นางสาวญาณิศา   นามวงษ์ 27 2 
วท.บ. 
กศ.บ. 

ชีววิทยา เจ้าหน้าท่ีวิชาการ วิชาการ 

17 นางสาวดวงพันธ์  ตินันต๊ะ 27 3 ค.บ. สังคมศึกษา เจ้าหน้าท่ีการเงิน ธุรการ นโยบาย แผน
และงบประมาณ 

18 นายทรงเกียรติ   ทะนันชัย 27 2 ศศ.บ. 
ดุริยางคศาสตร์

สากล 
เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน 

สำนัก
อำนวยการ 

19 นางสาวจิตตระการ   ยะสุกมิ 26 2 ศศ.บ. ไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาไทย ม.1 รายได้สถานศึกษา 

20 นายวิรุต  อ้ายมาศน้อย 26 1 วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ีโสตฯ บริหารทั่วไป 
21 นางสาวรัชนิกุล   วัฒนธรรม 26 1 เดือน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีวิชาการ วิชาการ 
22 นายใกล้รุ่ง  ฉิมใหม ่ 45 3 บธ.บ. การเงินการธนาคาร เจ้าหน้าท่ีโรเนียว วิชาการ 
23 นายสายณัห์  ภัทรเกียรติทวี 23 - ศศ.บ. การจัดการภูมิ

วัฒนธรรม  
เจ้าหน้าท่ีโสตฯ บริหารทั่วไป 

  

หมายเหตุ  : ข้อมูล ณ วันที่ 13  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
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3) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
                              ระดับ                                จำนวน (คน) 
ปวช. - 
ปวส. - 
ประกาศนียบตัรบณัฑติ 5 
ปริญญาตร ี 137 
ปริญญาโท 55 
ปริญญาเอก - 

 
 

4) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 2 - 

2. คณิตศาสตร ์ 21 22 

3. วิทยาศาสตร ์ 35 18 

4. ภาษาไทย 14 22 

5. ภาษาอังกฤษ 23 20 

6. สังคมศึกษา 21 22 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 9 20 

8. ศิลปะ 7 24 

9. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 25 

10. แนะแนว 5 18 

                   รวม 143 22 

         หมายเหตุ :  ข้อมูล  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
5) ข้อมูลนักเรียน  
  1) จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 รวม 2,817 คน (ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562) 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,817 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.1 13 215 289 504 39 
ม.2 13 224 226 450 35 
ม.3 13 181 264 445 34 

ม.4 13 161 324 485 37 

ม.5 13 158 292 450 35 

ม.6 15 181 302 483 32 

รวมท้ังหมด 80 1,120 1,697 2,817  
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1.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
วิชา /ร้อยละ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา ฯ 
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชพีฯ ภาษาตา่งประเทศ 

ม.1 69.77 46.72 70.13 74.25 89.57 91.45 84.93 51.32 

ม.2 76.67 44.78 79.23 82.46 95.89 92.755 79.56 61.395 

ม.3 80.74 45.89 71.09 91.23 96.68 99.06 95.07 63.96 

ม.4 81.39 57.66 56.09 83.4 96.18 98.05 87.9 75.2 

ม.5 77.65 65.75 56.67 74.42 95.52 95.09 88.01 79.44 

ม.6 83.04 61.23 68.93 86.73 95.14 95.44 81.87 78.21 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1.7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 

69.77

46.72

70.13

74.25

89.57

91.45

84.93

51.32

76.67

44.78

79.23

82.46

95.89

92.755

79.56

61.395

80.74

45.89

71.09

91.23

96.68

99.06

95.07

63.96

81.39

57.66

56.09

83.4

96.18

98.05

87.9

75.2

77.65

65.75

56.67

74.42

95.52

95.09

88.01

79.44

83.04

61.23

68.93

86.73

95.14

95.44

81.87

78.21

ภ า ษ า ไ ท ย

ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์

สั ง ค ม ศึ ก ษ า  ฯ

สุ ข ศึ ก ษ า แ ล ะ พ ล ศึ ก ษ า

ศิ ล ป ะ

ก า ร ง า น อ า ชี พ ฯ

ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

วิช
า

ร้ อยละของ นัก เ รี ยนที่ มี ผลสั มฤทธิ์ ท า งกา ร เ รี ยนแ ต่ละรายวิ ชา ในระ ดับ  3  ขึ้ น ไป
ระ ดับชั้ นมั ธ ยมศึ กษา ปีที่  1 -6  ปีกา รศึ กษา  2561

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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      2) เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจำปีการศกึษา 2560-2561             
        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560-2561 

                                                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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                   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560-2561 
                                                             ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
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          5. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

345 382 385 511 453 527

345 225 312
452 396

464
345

125
342

357
361

589345

223

328

338 379

495

345

115

343

510
386

487

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

6.บ่อน้ าพุร้อนแม่กาษา

5. วัดไทยวัฒนารม

3. โบราณสถานคอกช้างเผือก

2. พระธาตุดอยหินกิ่ว

1. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

350 392 412 458 454 512

250 225 312 322 385
436150 125

340 356
412

512

112 223

235
346

368

489

265 115

341

334
375

478

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

5. ห้องอาเซียนศึกษา

4. ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3. ห้องแนะแนว

๒. ห้องศูนย์การเรียนรู้ ๘ กลุ่ม
สาระ

๑. ห้องสมุดโรงเรียน
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ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 1. กระบวนการพัฒนา 
    โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  จัดการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกทางด้านสมรรถนะสำคัญ ทักษะ
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน   บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง   จากประสบการณ์หรือจากสถานการณ์ต่าง ๆ  การอ่าน  การสรุปบันทึกข้อมูลจากการอ่าน,จาก
สถานการณ์, การเรียงลำดับความรู้,  การเขียนเรียงความ  การบรรยายภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ การแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น ส่งเสริมการเปิดห้องเรียนพิเศษที่เพ่ิมคุณภาพทางการศึกษา ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน  ภาษาเมียนมาร์  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนร่วม ที่มีความบกพร่องทางด้านการ
มองเห็นและทางร่างกาย จึงนับได้ว่าโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นทางเลือกให้นักเรียนอย่างหลากหลาย  
ตามความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยบูรณาการเข้ากับ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ เพ่ือรองรับรองรับการส่งเสริมและพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา โดยเน้นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางและภาษา
อาเซียน  คุณครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 
โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย มีการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อทราบทุกภาคเรียน ทำ
หน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา และพ่อครู แม่ครู ที่ต้องดูแลนักเรียน  ให้คำปรึกษา จนจบช่วงชั้น  โดยได้จัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ  มีทักษะในการดำรงชีวิตให้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข,การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตทั้งชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน  การนำเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดทำสื่อนวัตกรรม
นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ สอนเสริมเติมความรู้ให้กับ
ผู้เรียน ฝึกทักษะด้านวิชาการ และใช้ระบบการประเมินผลตามสภาพจริง  ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่าน
การพูด  เขียน  นำเสนอและสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ  ผู้เรียนสามารถแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการจนประสบผลสำเร็จและมีผลการเรียนตามเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองใน
ปัจจุบันซึ่งคนในพ้ืนที่ต้องได้รับผลกระทบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง  
สถานศึกษาจึงต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนที่จะต้องนำไปเป็นหลักในการเรียนรู้ การประกอบอาชีพและการ
ปรับตัวให้เข้าสภาพสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง นั่นหมายความว่านอกจากผู้เรียนจะมีความสามารถในการเลือก
เรียนรู้สิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง   

ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  ให้นักเรียนได้ประพฤติ  
ปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยมีโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  โรงเรียนวิถีพุทธ  มีพระ
มาสอนพุทธศาสนา  สวดมนต์สรภัญญะ จัดกิจกรรมพ่อแม่ชวนลูกเข้าวัด  กิจกรรมวันแม่  วันพ่อ  วันไหว้ครู  ร่วม
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ตักบาตร – เติมบุญ  ประเพณี  แล้อุปะต๊ะก่าของท้องถิ่น  และกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาและประเพณีของ
ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  มีสมุดบันทึกความดีสำหรับนักเรียนทุกคน  ส่งเสริมให้
นักเรียนทำความดีมีน้ำใจ  เสริมสร้างวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง  นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม  ส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียนประพฤติ  ปฏิบัติตน
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน   นักเรียนมีส่วนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  โดยมีโครงการห้องเรียนคุณภาพ  
กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมขยะรีไซเคิล   กิจกรรมทำความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ของลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นแกนนำใน
การจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนจนประสบความสำเร็จตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เน้นให้
นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เป็นประจำทุกปี  ส่วนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานศึกษา  มี
กิจกรรมชุมนุมอาสาพัฒนา  ค่ายอาสาพัฒนา   ค่ายสิ่งแวดล้อม  ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย  ร่วมกัน
พัฒนาชุมชน  พัฒนาวัดในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา   เป็นต้น    
 
2. ผลการดำเนินงาน 
  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจและถนัด  พยายามฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น
เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  มีพัฒนาการด้านทักษะการคิดคำนวณ  การใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ให้มากข้ึน สามารถเขียนสื่อสารได้ดีรู้จักการ
วางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือ
วิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้
เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ  รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬา
ได้อย่างน้อยคนละ 1ประเภท ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม  ผู้เรียนมีการวางแผนมี
ขั้นตอนการทำงานรวมทั้งการประเมินการดำเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางครั้งต่อไป มีความขยันอดทน ละเอียดรวบ
คอบ มุ่งมั่นต่อสู้อุปสรรคเพ่ือการทำงานจนบรรลุผลสำเร็จ มีทัศนคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัยทั้งนี้ มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 
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 ความสามารถในการอ่าน 
      (ระดับดี) 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสามารถในการสื่อสาร  คิดคำนวณ  และคิดวิเคราะห์ 
    ระดับ  ดีเลิศ 

 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดคำนวณและคิดวิเคราะห์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ชั้น 
ระดับคุณภาพ /ร้อยละ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ม.1 65.12 17.56 17.32 0 

ม.2 56.89 20.57 22.54 0 

ม.3 39.62 21.51 38.87 0 

ม.4 51.32 35.12 13.56 0 

ม.5 55.65 22.48 21.87 0 

ม.6 67.02 18.09 17.53 0 
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ความสามารถในการเทคโนโลยี 
     ระดับ ดีเลิศ 

 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 

 

65.12

56.89

39.62

51.32
55.65

67.02

17.56
20.57 21.51

35.12

22.48
18.09

17.32 22.54

38.87

13.56

21.87
17.53

0 0 0 0 0 0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ร้อยละของจ านวนที่มีความสารถในการสื่อสาร คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ /ร้อยละ ดีเย่ียม ระดับคุณภาพ /ร้อยละ ดี ระดับคุณภาพ /ร้อยละ พอใช้ ระดับคุณภาพ /ร้อยละ ปรับปรุง

ชั้น 
ระดับคุณภาพ /ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ม.1 45.25 32.73 20.51 1.51 

ม.2 33.83 30.45 35.71 0 

ม.3 57.64 39.6 2.76 0 

ม.4 20.53 33.68 36.96 8.83 

ม.5 63.44 24.01 6.94 5.59 

ม.6 60.19 26.54 8.95 4.32 
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ผลการทดสอบระดับชาติ 
     ระดับ ยอดเยี่ยม 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
           ประจำปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

          โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จังหวัดตาก  สพม.38 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   

 

สาระวิชา 
จำนวน

คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ขีด 
จำกัดล่าง 

นักเรียนที่ได้คะแนน ≥ ขีดจำกัดล่าง 

จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 376 54.13 48.25 242 64.36 
ภาษาอังกฤษ 376 33.20 30.41 191 50.80 
คณิตศาสตร์ 376 33.56 26.25 215 57.18 
วิทยาศาสตร์ 376 35.07 32.25 217 57.71 

เฉลี่ย  57.51 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 

ม . 1 ม . 2 ม . 3 ม . 4 ม . 5 ม . 6

45.25
33.83

57.64

20.53

63.44 60.19

32.73
30.45
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33.68

24.01 26.54

20.51
35.71

2.76

36.96

6.94 8.95
1.51 0 0 8.83 5.59 4.32

ร้ อยละของจ านวน นัก เ รี ยนที่ มี คว ามสามารถ ในการ ใช้ เทค โน โลยี           
ชั้ นมั ธ ยมศึ กษา ปีที่  1 - 6 จ า แนกตามระ ดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ /ร้อยละ ดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพ /ร้อยละ ดี
ระดับคุณภาพ /ร้อยละ พอใช้
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                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
 

สาระวิชา 
จำนวน

คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ขีด 
จำกัดล่าง 

นักเรียนที่ได้คะแนน ≥ ขีดจำกัดล่าง 

จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 484 52.34 49.18 308 63.64 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 482 35.95 34.66 267 55.39 

ภาษาอังกฤษ 483 27.34 28.25 180 37.27 

คณิตศาสตร์ 483 26.08 24.46 218 45.13 

วิทยาศาสตร์ 485 31.00 29.32 227 46.80 

เฉลี่ย  49.65 

ระดับคุณภาพ ดี 
 
        สรุป  - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียน 
                  ระดับชั้น ม.3 และ 6  เฉลี่ยโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 53.58  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ระดับ  ดี 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ดีเยี่ยม ดี 
ม.1 54.15 45.85 
ม.2 37.12 62.88 
ม.3 40.56 59.44 
ม.4 35.47 64.53 
ม.5 28.19 71.81 
ม.6 26.86 73.14 
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2. จุดเด่น 
   ผู้เรียนสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติและมากกว่า ร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมี
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชา สูงกว่าระดับชาติและมากกว่า ร้อยละ 50  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกามารยาทของสังคม   มีการวางแผน
มีข้ันตอนการทำงาน  รวมทั้งการประเมินการดำเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางครั้งต่อไป 
 

3. จุดควรพัฒนา 
การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีแผนการพัฒนาผู้เรียนด้านการพัฒนา

ทักษะความคิด อย่างชัดเจนดำเนินการอย่างพร้อมเพรียงให้มีความต่อเนื่อง ส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแข่งขันทักษะและการแสดงผล
งาน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพตามความสามารถ  ความสนใจ  และความถนัดของตนเอง 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้กำหนดทิศทางของโรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    
นโยบายจังหวัดตาก ได้จัดวิเคราะห์องค์กรโดยใช้  SWOT   Analysis   มีการประชุมร่วมกันระหว่าง  ผู้บริหาร
โรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   คณะกรรมการสถานศึกษา   ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  ตัวแทน
ชุมชน  และ คณะกรรมการนักเรียน  โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop )  การระดมพลังสมอง ( 
Brainstorming )  แบบทั่วไป และใช้วิธีการใช้เขียนข้อคิดเห็นลงในกระดาษ จนได้แผนทิศทางของโรงเรียน ซึ่ง
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และจะดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในแต่ละปีจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยการระดมแนวคิดของบุคลากร
ทั้งโรงเรียน มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม  ทุกปี วิเคราะห์ปัญหาองค์กรที่จะขับเคลื่อนทุกครั้ง  เพ่ือ
ปรับให้สอดคล้องกับนโยบายสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป    สำหรับค่านิยมโรงเรียนมีแนวคิดท่ีจะดำเนินการโดย
กำหนดจากมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม  มีการประกาศใช้วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบทั้งในรูปของการสัมมนา เอกสารรวมทั้งสื่อ ต่าง ๆ เช่น E-mail หรือ 
Web Siteโรงเรียน 
 การถ่ายทอดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม  และผลการดำเนินงานที่คาดหวังต่อ
บุคลากรในโรงเรียน  รวมทั้งผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญผ่านระบบการนำองค์กรโดยใช้การสื่อสาร ทั้ง
แบบทางเดียวและแบบสองทาง คือ ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ ผ่านเอกสารสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ของโรงเรียน  
ทางสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน  เป็นเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นเอกสารรายงาน
ประจำปีของโรงเรียน และในลักษณะ website ของโรงเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธ
กิจของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดในลักษณะ บรรยาย โดยผู้บริหารโรงเรียน ในหลายโอกาส เช่น ใน
โอกาสการประชุมเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการประชุมสมาคม
ศิษย์เก่า และ  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  การประชุมในระดับหัวหน้าฝ่าย และการประชุมประจำเดือน มีการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับฟังได้มีโอกาสตรวจสอบความเข้าใจ โดยการสอบถามเพ่ือขอความชัดเจนและขจัดข้อสงสัยใน
ประเด็นต่างๆในที่ประชุมได้ทันที   
 

2. ผลการพัฒนา 
 2.1 สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
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 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ 
 2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่ เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.6 สถานศึกษาม ีร ูปแบบการบร ิหารและการจ ัดการเช ิงระบบโดยทุกฝ ่ายม ีส ่วนร ่วม ย ึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่ มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ  : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดทำหน่วยบูรณาการ
อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตาม
สถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 
1 เรื่อง คุณครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ โดย
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย มีการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อทราบทุกภาคเรียน ทำหน้าที่
เป็นครูที่ปรึกษา และพ่อครู แม่ครู ที่ต้องดูแลนักเรียน  ให้คำปรึกษา จนจบช่วงชั้น  โดยได้จัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ   
 

2. ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

3. จุดเด่น 
 ครมูีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้โดยการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้น
เรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้คำแนะนำจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
 

 จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม  
ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น โดย
โรงเรียนได้วางแผนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานตรงตามวิสัยทัศน์  อัตลักษณ์และ
เป้าหมายของโรงเรียน โดยอาศัยการบริหารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอำนาจ  การมี
ส่วนร่วมคิดร่วมทำ  ทั้งภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ โดยการให้ความรู้และส่งเสริมการทำวิจัย การสร้างสื่อการสอน การวัด
และการประเมินผล ตลอดจนการใช้ระบบนิเทศภายในเพ่ือช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 
สำหรับนักเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและแสดงความสามารถตาม
ศักยภาพและความสนใจ การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ การปลูกฝังคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่
ผู้เรียน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาสนับสนุนทางด้านวิชาการและการดูแลพฤติกรรม
ของนักเรียนในรูปแบบของเครือข่ายผู้ปกครอง  การดำเนินงานเหล่านี้ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง และปรากฏผลการ
ประเมินทุกด้านอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม  ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม อาทิทางด้านวิชาการ เห็นได้จาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลจากการทดสอบทางการเรียนระดับชาติ และรางวัลจำนวนมากมายจากการแข่งขัน
ทักษะความรู้ทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ผลงานทางด้านปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปรากฏให้เห็นจาก
ประกาศเกียรติคุณทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่นักเรียนได้รับ  เป็นต้น  โดยมีหลักฐานยืนยันจากองค์กรภายนอก
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผลจากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้โรงเรียนได้รับ
รางวัลแห่งความสำเร็จจากการดำเนินงาน  ในปีการศึกษา 2561  โดยมีผลงานระดับประเทศ อาทิเช่น โล่รางวัล
คุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Office  Of the Basic Education Commission 
Quality Award ) : OBECQA  จากกระทรวงศึกษาธิการ  โล่เกียรติยศ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ   ในการประกวด
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง จากกลุ่มกัลยาณมิตรเพ่ือเครือข่ายวิถีพุทธ
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รางวัลชนะเลิศ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญ
ทองแดง และรางวัล Performance Award Thailand ในแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 
2018  ณ ประเทศฟิลิปปินส์  โล่พระราชทาน รางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ  ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงวัฒนธรรม 
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 จากผลงานที่ประจักษ์  จึงกล่าวได้ว่าในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนสรรพ
วิทยาคม  ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ปกครอง  ชุมชน  และให้ทันสมัยต่อสภาวะโลกปัจจุบัน  ทำให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และมี
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ส่วนที่ 3  สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีสำคัญของสถานศึกษา 

จะต้องนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3 - 5 ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น 
จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 

 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
     ผู้เรียนมีศักยภาพทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา  
มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมตามวัย
ได้อย่างเหมาะสม  มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพ  และทักษะ 
ชีวิตของผู้เรียน  ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ของผู้เรียน  มีแนวทางในการเลือก ตัดสินใจด้าน
การศึกษาต่อและอาชีพได้  ตามความถนัดและความ
สนใจของตนเอง 
 

 
 
       ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนด้านการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและ 
คิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ ล้ำหน้าทางความคิด และส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในสาระการเรียนรู้ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติอยู่ใน
ระดบัปรับปรับปรุงถึงพอใช้  จัดกิจกรรมโดยคำนึงถึง
ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน   

ด้านระบบการบริหารและการจัดการผู้บริหาร 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถทำให้บริหาร
การจัดการด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ 
2. การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ 
ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ 
3. ผู้บริหารส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม มีการพัฒนาตนเอง 
ส่งผลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

 
1. ควรจัดระบบการประเมินครูผู้สอนโดยนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
2. ควรพัฒนาสารสนเทศอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
3. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
4. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
4. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
5. ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

คุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
 
1. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย และใช้
แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง  
2. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้มากขึ้น และ
พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
3. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธี
ที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     1.  แผนพัฒนาบุคลากร 

1.  พัฒนาครูให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
           2.  พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
               เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3.  อบรมและพัฒนาครูให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอนได้ 
4.  เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน 
 

     2.  แผนการจัดหาทรัพยากร 
          1.  พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อเทคโนโลยีตามความเหมาะสม 
          2.  เพ่ิมศักยภาพด้านสื่อคอมพิวเตอร์และการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต 
           3.  พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ให้มีความสามารถสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
           4.  ส่งเสริมความร่วมมือ ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานอื่น 
                ทั้งภาครัฐและเอกชน 
        

     3.  แผนการจัดหาอัตรากำลัง   เพ่ิมอัตรากำลังครูสาขาท่ีขาดแคลนและเสริมสร้างศักยภาพที่มีอยู่แล้ว 
           ให้ดียิ่งขึ้น  จากผู้เชีย่วชาญสาขาเฉพาะ และให้มีครูครบตามเกณฑ์ 
 

     4.  แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
          1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
           2. กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง โดยเริ่มตั้งแต่ การตั้งคำถาม/สมมุติฐาน  
               สืบค้นความรู้  การสรุปองค์ความรู้  การสื่อสารและนำเสนอ  รวมทั้งบริการสังคมและจิตสาธารณะ  
           3. จัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 อีกหนึ่งภาษาสำหรับนักเรียน 
               ทุกระดับชั้น 
          4. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เหมาะสม 
           5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
           6. ตั้งคณะทำงานทั้งบุคคลภายนอก และภายในสถานศึกษา ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน  
               นำผลการวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

     5.  แผนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
                จดักิจกรรมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้มีโอกาสสานสัมพันธ์พัฒนาร่วมกันโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ชุมชนอย่างเต็มที่ 
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ความต้องการการช่วยเหลือ 
 1.  อัตรากำลังครูสาขาท่ีขาดแคลน  อาทิเช่น  ภาษาจีน  ภาษาเมียนมา 
          2. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น 
          3.  ด้านอาคารสถานที่  ห้องเรียน  สนามกีฬา สำหรับนักเรียน  ซึ่งไม่พียงพอต่อจำนวนนักเรียน   
               อาทิเช่น  อาคารเรียนถาวร  324 ล 
          4.  การเสริมสร้างศักยภาพครูที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ  อาทิเช่น พัฒนาครู 
               วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และคอมพิวเตอร์  ให้สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
          5.  ด้านสื่อคอมพิวเตอร์และการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต  อาทิเช่น  สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
              ห้องเรียนอัจฉริยะ 
           6. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NETและ PISA 
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                    ผลงานดีเด่น 

                   ด้านสถานศึกษา 

                   ด้านครู 

                   ด้านนักเรียน 
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1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง และรางวัล Performance Award 
Thailand ในแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2018  ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 

2. โล่เกียรติยศ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ   ในการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย  
ทำดี ถวายในหลวง จากกลุ่มกัลยาณมิตรเพ่ือเครือข่ายวิถีพุทธร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน 

3. โล่พระราชทาน รางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ  ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงวัฒนธรรม 

4. โล่รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(Office  Of the Basic Education Commission Quality Award ) : OBECQA  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

5. เกียรติบัตร ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(Office  Of the Basic Education Commission Quality Award : OBECQA) ซึ่งแสดงถึงการบริหาร
จัดการ  ด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีพุทธศักราช 2560 

6. เกียรติบัตร โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  เนื่องในวันครูแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

7. รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน  
ชิงชนะเลิศประเทศไทย  ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ  Sumo Motocross  พร้อมรางวัลทุนการศึกษา  
จำนวน 848,000 บาท   จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

8. รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศ  ประเทศไทย  ประเภทหุ่นยนต์
อัตโนมัติ  Sumo Motocros  จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

9. ได้รับเกียรติบัตรและได้พิมพ์ผลงานลงวารสารนำเสนอผลงานวิจัย ระดับประเทศ ในการประกวด 
Thailand Junior Water Prize 2018 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) 

10. ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากการประกวดออกแบบภายใต้แนวคิด “การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์           
หรือบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา ที่โดดเด่นในท้องถิ่นภายใต้นโยบาย Thailand 
4.0” ประจำปี 2561 และเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ  จัดโดยสำนักพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

11. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

12. รางวัลยอดเยี่ยม  ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  จาก สพม.38 

ผลงานล้ำเลิศ  เชิดชูสรรพวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2561 

 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนาสถานศึกษา 
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13. โล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเงิน  ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ /
ใหญ่พิเศษ  จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

14. รางวัลโรงเรียนปลอดขยะดีเด่น (Zero  waste  school) ประจำปี 2561 ระดับ สพม.38 
  
 
                                        

1. นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับรางวัล 
    - รางวัลเกียรติยศ Smart  School  ระดับทอง  ประจำปี พ.ศ. 2561 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      มัธยมศึกษา เขต 38 
2. นางพัฒนา   ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับรางวัล 
    - รางวัลเกียรติยศ Smart  School  ระดับทอง  ประจำปี พ.ศ. 2561 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      มัธยมศึกษา เขต 38 
3. นายจิระพงษ์  สุริยา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับรางวัล 
    - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการประกวดผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 
      ระดับชาติตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 
    - รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  จากสำนักงาน 
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

    - รางวัลเกียรติยศ Smart  School  ระดับทอง  ประจำปี พ.ศ. 2561 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      มัธยมศึกษา เขต 38 
4. นายฐาปนะพงษ์   ทะนันชัย    ครู  ค.ศ.3   โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
    - ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ครูดีในดวงใจ" จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. นายวินัย  หาญพรม    ครู  ค.ศ.3   โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
    - ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" จากคุรุสภา 
6. รางวัลเหรียญทอง การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ระดับเขตพ้ืนที่  
    จำนวน 4 คน ระดับภาคเหนือ จำนวน 3 คน และระดับประเทศ  จำนวน 1 คน 
7. รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน  6 คน   
8. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จากคุรุสภา จำนวน 2 คน 
9.  ได้รับรางวัล  3 เหรียญทอง  4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง  ครูผู้ฝึกสอน  ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ   
    World Robot Games  2018  ณ  ประเทศฟิลิปปินส์  จำนวน 3 คน 
10. รางวัลครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ)   เหรียญทอง 29 รายการ    
     เหรียญเงิน 16   รายการ และเหรียญทองแดง  8 รายการ  เข้าร่วม 5 รายการ รวมจำนวน 102  คน 
11. รางวัลครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่   เหรียญทอง  124   รายการ    
      เหรียญเงิน 12  รายการ  และเหรียญทองแดง  3 รายการ รวมจำนวน  195  คน 
12. รางวัลเกียรติยศ Smart  School  ประจำปี พ.ศ. 2561 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ผลงานเด่นของผู้บริหาร/ครู ปีการศึกษา 2561 
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      เขต 38 ระดับทอง  จำนวน 3 คน  ระดับเงิน  จำนวน  6 คน และระดับทองแดง 3 คน 
13. รางวัล ครูผู้มีผลงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเยี่ยม จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
     เขต 38 จำนวน 1 คน 
 
 

 

1. ได้รับรางวัล  3 เหรียญทอง  4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot 
Games 2018  ณ  ประเทศฟิลิปปินส์ 

2. โล่เกียรติยศ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ   ในการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี 
ถวายในหลวง จากกลุ่มกัลยาณมิตรเพ่ือเครือข่ายวิถีพุทธร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

3. โล่พระราชทาน รางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ  ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงวัฒนธรรม 

4. เกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการประกอบอาชีพตามหลักสูตรการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 12 คน 

5. ชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก   
6. ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68  ระดับชาติ (ภาคเหนือ)   แข่งขันจำนวน  58 รายการ 

ได้เหรียญทอง  29 รายการ  นักเรียน  92  คน  เหรียญเงิน   16  รายการ  นักเรียน  52  คน เหรียญทองแดง 
8 รายการ  นักเรียน  20  คน  และเข้าร่วม 5 รายการ  นักเรียน 5 คน 

7. ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก กลุ่ม 2 เข้าร่วมแข่งขัน 
จำนวน 139 รายการ  เหรียญทอง   124 รายการ   นักเรียน  312  คน  เหรียญเงิน   12 รายการ 
นักเรียน  34  คน  และเหรียญทองแดง  3 รายการ  นักเรียน  5  คน 

8. มีผลคะแนน 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 คน 

9. รางวัลเกียรติยศ Smart  School  ประจำปี พ.ศ. 2561 จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
ระดับทอง  จำนวน 1 คน  และระดับทองแดง 2 คน 

 

  หมายเหตุ  :  - สำรวจข้อมูล  ณ  วันที่ 9  เมษายน พ.ศ. 2562 

        - รวบรวมข้อมูล โดย งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 

 

 

 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนา
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

1. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ศาสตร์พระราชา คือ องค์ความรู้ของพระราชา (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช) ที่ทรง

ช่วยเหลือ ปวงชนชาวไทย เปน็การวางแนวทาง แนวคิด ทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ-ขั้นตอน
การทรงงาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีมากกว่า 4,000 โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนของพระองค์ท่าน เช่น ศาสตร์ในการทำฝนเทียม หรือ ฝนหลวง แก้ฝนแล้ง/ไฟป่า ศาสตร์ที่ชื่อว่า
โครงการแก้มลิง แก้น้ำท่วม การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ใช้ผักตบชวาที่ เรียกว่า “ใช้อธรรมปราบอธรรม” กังหันชัย
พัฒนา - เติมออกซิเจน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก้วิกฤตต้มยำกุ้ง หรือ ฟองสบู่แตก จวบจนทุกวันนี้ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในภาคเกษตรกรรม ธุรกิจ การจดัการทาง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา จนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมฯลฯ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชดำรัส เมื่อปี 2554 ว่า “เป้าหมายในการพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ เพ่ือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทำลาย
สิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องคำนึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทาง
เศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย แต่ที่สำคัญคือ นักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความห่วงใย ความ
รับผิดชอบ และการเคารพในเพ่ือนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ และเป็นเรื่องของจิตใจ”  

รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำ “ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่าง
ยั่งยืน” ในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งการพัฒนาประเทศเพ่ือก้าวเข้าสู่สังคมโลกทั้งในระดับ
ภูมิภาค และในระดับโลก โดยน้อมนำพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ให้ 
“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ของการพัฒนา มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพ้ืนที่ 
ประชาชนมีส่วนร่วม และได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง ให้มีความอยู่ดี กินดีและได้เชื่อมโยง “ศาสตร์
พระราชา” ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs - Sustainable 
Development Goals) จนประสบความสำเร็จในการสร้างความตระหนักและการ ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ
ในระดับหนึ่ง ยกตัวอย่าง  

(1) ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง เพ่ือแก้ปัญหาการขาดน้ำกิน และน้ำใช้การขาดที่ดินทำกิน ซึ่งมี
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย  

(2) ธนาคารอาหารเป็นกิจกรรมจากกองทุนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ให้เด็กนักเรียนทุกคนนำไปลงทุน  
เพ่ือประกอบอาชีพทำการเกษตรและปศุสัตว์ขนาดเล็ก  

(3) โรงเรียนพระดาบส จัดให้มีการสอนวิชาชีพ หลักสูตร 1 ปี มุ่งให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง 
เสริมด้วยทักษะชีวิต ให้สามารถดำรงตน ได้อย่างเหมาะสม  

(4) กังหันชัยพัฒนา เป็นการเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน้ำ ลดกลิ่นน้ำไม่เน่าเสีย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำได้  
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(5) บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี จำกัด ดำเนินการตามรูปแบบ “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” บนกลไก “ประชา
รัฐ”ที่ไม่มุ่งเน้นผลกำไร จากการประกอบการ ฯลฯ  

ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กล่าวสรุปศาสตร์พระราชา 
จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้  

1. จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการนำทางประกอบด้วยสามห่วง สองฐาน คือ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตน มีฐานความรู้ และ ฐานคุณธรรม  

2. วิธีการของศาสตร์พระราชา คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คน วัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เข้าใจ หมายถึง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว การใช้และแสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์ การ
วิเคราะห์และการวิจัย การทดลองใช้จนได้ผลจริงก่อน เข้าถึง หมายถึง การระเบิดจากข้างใน  
เข้าใจกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาและสร้างปัญญาสังคม พัฒนา หมายถึง การพัฒนาที่ประชาชนเริ่มต้นด้วย
ตนเอง พึ่งพาตนเองได้ และมีต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้ เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้  

3. การประยุกต์แห่งศาสตร์พระราชา ต้องทำให้ด้วยความรัก ความปรารถนาและด้วยใจ ต้องประยุกต์ใช้
อย่างยั่งยืน ไม่ยึดติดตำรา ปรับตามบุคคล สภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ ตัวอย่างของการประยุกต์แห่งศาสตร์
พระราชา ได้แก่ โครงการพระราชดำริกว่า 4000 โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ แกล้งดิน แก้มลิง  
ฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา หญ้าแฝก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สถานีวิทยุ อส ถนนวงแหวน ถนนรัชดาภิเษก  
ทางด่วนลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี สะพานพระราม 8 ฟอนท์ไทยจิตรลดา เป็นต้น  

4. ผลลัพธ์ของศาสตร์พระราชา คือ แผ่นดินโดยธรรมและประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตาม 
พระปฐมบรมราชโองการ พออยู่พอกิน และรู้รักสามัคคี อันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

พระราชปณิธาน พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 

พระราชปณิธานตามรอย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 มุ่งสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้เยาวชนยากไร้ โดยเมื่อปี 2552 ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนิน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะ
ยากจนยากลำบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน เป็นการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมาในปี 2553 ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง
มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น ทรงให้นำ
โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิฯ 
ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนสืบต่อไป  

พระบรมราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐาน
ให้แก่ ผู้เรียน  

1. ทัศนคติที่ถูกต้อง  
2. พ้ืนฐานชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง  
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3. มีอาชีพ – มีงานทำ 
พระราชกระแส ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ในภาพรวม  

1. สืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ 9 เรื่อง การสร้างคนดี  
การสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ต้องหาแนวทางสร้างคนดีก่อน แล้วจึงจะไปสู่เด็กเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็น

คนเก่ง ครูต้องมีศรัทธาที่แรงกล้าเพ่ือ ทำให้เด็กเป็นคนดีคือ สิ่งที่สอนและอบรมผู้เรียนให้มีองค์ความรู้มีอุปนิสัยติด
ตัว (Character Education) 5 ด้าน คือ ศีลธรรม จริยธรรม มารยาท วินัย และวัฒนธรรม เพ่ือให้คนไทยเป็นผู้มี
มารยาท มีวินัย มีความ รับผิดชอบในหน้าที่ และเป็นพลเมืองดีของชาติโดยการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การ
สอน และการอบรม ซึ่งเปรียบเสมือน ต้นไม้ที่มีส่วน ของลำต้นและราก  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่เด็ก ทัศนคติท่ีถูกต้อง (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ –  
มีงานทำ ฯลฯ การแนะแนวอาชีพต้องเข้มข้น โรงเรียนควรมีการแนะแนว ทั้งการแนะแนวชีวิต (วินัย และมารยาท
ไทย) และแนะแนวอาชีพ อย่างเป็นระบบ  

3. เน้นการสร้างทัศนคติ (Attitude) ต้องสอนให้เด็กรู้ถูก รู้ผิด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง (และพบว่า 
ความคาดหวังในเด็กของประเทศไทย คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ การอบรมจนเกิดเป็นนิสัยประจำชาติ)  
การสร้างเด็กเพ่ือเป็นคนในอนาคตของ ชาติที่มีการศึกษา  

4. การศึกษาในภาพรวมทำอย่างไรให้เยาวชนมีความสนใจและเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องของสถาบัน  
ความเป็นชาติและประวัติศาสตร์ 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ  
ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

เป้าหมายที่ 2: คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ  
ได้รับการศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
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2. นโยบายของรัฐบาล 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากขณะนี้ ปัจจัยทั้งภายนอกและ

ภายในประเทศเปลี่ยนไปมาก ประเทศไทยในขณะนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆที่มีความซับซ้อนสูงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ การเข้าบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในครั้งนี้ จึงเป็นการบริหารราชการแผ่นดิน
ในช่วงที่สถานการณ์ต่าง ๆ มีความไม่แน่นอนในทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยหลาย
ประการ โดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและฉุดรั้งการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทย ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการเข้าสู่สังคมสูงวัย รวมทั้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่
ประเทศไทยต้องดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้มีข้อผูกพันไว้ในเวทีโลกประเทศไทยใน
ขณะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงระยะของการเปลี่ยนผ่านและต้องต่อสู้กับปัญหาใหม่ ๆ หลายประการ อาท ิจากการต่อสู้กับ
ความยากจนในอดีต ก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นการต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำในหลากรูปแบบ เช่น ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา ความเหลื่อมล้ำของโอกาส และความเหลื่อมล้ำของรายได้และทรัพย์สิน หรือแม้แต่การต่อสู้กับ
ความไม่สงบภายในประเทศในอดีต มาสู่การต่อสู้กับภัยคุกคามที่ไม่มีแบบแผนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น 
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ เครือข่ายการก่อการร้ายข้ามชาติ โรคระบาด และสงครามไซเบอร์ประเด็นท้าทาย
ข้างต้นเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการบริหารประเทศที่รัฐบาลจะต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น รัฐบาลนี้จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง มี
การดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้ประชาชนให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำ คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อมทั้งในด้านหลักคิด คุณธรรม และจริยธรรมและมีศักยภาพ
ที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เราจะร่วมกันสร้าง “การเติบโตเชิงคุณภาพ” ไม่ใช่ “การเติบโตเชิงปริมาณ” 
ทั้งนี ้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ทันการเปลี่ยนแปลง
เสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาที่ยังดำรงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือให้ 
ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็งในระยะยาว นอกจากนี้ จะ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นในประชาคมโลกและมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในประชาคม
โลกผ่านการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะทำให้ประเทศไทย
มีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยการบริหารราชการแผ่นดินในช่วง 4 ปีของรัฐบาลจะยึดหลักการ
สำคัญสี่ประการ ได้แก่ 

1. น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในการบริหารประเทศ 
2. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
4. บูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในลักษณะ

ประชารัฐเพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และทำให้ประชาชนคนไทยมีความมั่นคง อยู่ดีมีสุข 
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ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นำประเทศในอดีต และใน
วันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วใน
ศตวรรษที ่21” โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
 

นโยบายหลัก 12 ด้าน 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศและประชาชนชาวไทยรัฐบาลถือเป็นหน้าที่สำคัญท่ีจะเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพด้วยความจงรักภักดี ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายดำเนินการ 
ดังนี้ 

1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสำคัญในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาประเทศ  
เพ่ือประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เวทีโลกเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1.2 ต่อยอดการดำเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 
ให้เป็นแบบอย่างการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานในพระองค์ 
หน่วยงานราชการภาคเอกชน และชุมชน 

1.3 สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย 
 

2. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ 

รวมทั้งป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่าง ๆ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างอำนาจกำลังรบที่
มีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เข้มแข็ง การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ระบบงานข่าวกรอง การจัดการ
ข้อมูลที่เป็นเท็จทางสื่อออนไลน์และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความม่ันคง รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการความมั่นคงแบบองค์รวมให้มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และร่วมพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ 

2.2 ปลูกจิตสำนึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำ
ประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติความสามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่างกันของ
ประชาชนโดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้อง สร้างค่านิยม 
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“ประเทศไทยสำคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

2.3 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ 
เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าส่วนตน เพ่ือให้การบริหาร 
ราชการแผ่นดินเอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง 

2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชนโดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง 
ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน และปัญหายา
เสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างความ
ปลอดภัยในพื้นที่ 

2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปราม
แหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกัน
เส้นทางการนำเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน การลดจำนวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้
เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข 
 

3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการ

ทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย 
เพ่ือสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังนี้ 

3.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ โดยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาไทยและภาษาถ่ินที่มีอัตลักษณ์และความหลากหลายผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยเพ่ือกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคธุรกิจและ 
อุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 

3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพ
กฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี โดยส่งเสริมให้
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบและเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

3.3 ทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มีบทบาทในการเผยแผ่หลัก
คำสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ และ
พัฒนาสังคมให้มีความสามัคคีปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้คำสอนของพระพุทธเจ้า
และสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
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3.4 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน ยอมรับและ
เคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่
ร่วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากล 
เพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
 

4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
ในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 รัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ในการสร้าง

บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก เพ่ือให้ประเทศไทยมีบทบาทนำในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือของ
ประเทศต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะดำเนินการ ดังนี้ 

4.1 สร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก ดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศ
ในภูมิภาคต่าง ๆ และในเวทีโลกอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานของหลักการการไว้เนื้อเชื่อใจกัน  
การเคารพซึ่งกันและกัน และการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นย้ำความสำคัญของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในประชาคมโลก รวมทั้งมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ 

4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย ผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “ร่วมมือ 
ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และเป็นแกนกลางของอาเซียนในการสนับสนุนให้เกิดสันติสุขและความเจริญก้าวหน้าที่
ยั่งยืนในภูมิภาค 

4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่การ
แสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน องค์ความรู้และนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
อาทิ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต้และสนับสนุนการขยายธุรกิจในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ ส่งเสริม
ความร่วมมือทางวัฒนธรรมของไทยด้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างการรับรู้ 
ที่กว้างขวางมากขึ้นในเวทีโลก 

4.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือรับมือกับภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่ 
อาทิ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติความม่ันคงปลอดภัยทางทะเล การโยกย้ายถิ่น
ฐานแบบไม่ปกติ และปัญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยและความม่ันคงของมนุษย์ 

4.5 ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพ่ือประชาชน เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และ
ภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนไทยในการร่วมเชิดชูผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี
อย่างไรก็ตาม ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่ายยังคงเป็นปัญหาที่สะสมมาต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่
จะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องลงทุนเพ่ือการพัฒนาและวางรากฐานของการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว ขณะที่รัฐบาลจะมีภาระด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งความไม่สมดุล
ดังกล่าวอาจสะสมเป็นความเสี่ยงทางการคลังในอนาคตได้ ดังนั้น เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ 
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รัฐบาลจำเป็นจะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ ในขณะเดียวกันจำเป็นจะต้อง
รักษาเสถียรภาพในระบบการเงินเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการลงทุนของภาคธุรกิจและการจับจ่าย 
ใช้สอยของภาคครัวเรือน โดยมีนโยบายที่สำคัญ ดังนี้ 
 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
     5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง 

5.1.1 ดำเนินนโยบายการเงินการคลังเพ่ือให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก โดยการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เอื้ออำนวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ภาพรวมและการเจริญเติบโตของธุรกิจทุกระดับ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาให้บริการและ
พัฒนาขีดความสามารถสถาบันการเงินไทย เพื่อรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาสากล เร่งขยาย
การเข้าถึงบริการทางการเงินควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้รับสินเชื่อและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

5.1.2 กำกับดูแลวินัยการเงินการคลัง โดยติดตามกำกับดูแลให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตาม
กฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่
ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคตโดยจัดทำประมาณการรายจ่ายแหล่งเงินที่ใช้ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับการรายงานทางการเงินประจำปี เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินรวมถึงการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
แก่นักลงทุนในพ้ืนที่และอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

5.1.3 ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ เร่งปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ ทั้งในส่วนของ
รายได้ภาษีและรายได้จากทรัพย์สินของรัฐ ผ่านการขยายฐานภาษีการปรับปรุงอัตราภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีก่ึงอิสระ การทบทวนค่าลดหย่อนหรือมาตรการภาษีท่ีไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบ
เศรษฐกิจการปราบปรามผู้หลบเลี่ยงภาษี และการพัฒนาภาษีประเภทใหม่ ๆ ให้สอดรับกับเทคโนโลยี 
และการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการเร่งบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศเพ่ือให้ระบบการ
จัดเก็บรายได้ของรัฐช่วยสร้างความเท่าเทียม ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสนับสนุนให้
ภาคเอกชนมีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจรักษาความสมดุลและความยั่งยืน
ทางการคลัง 

5.1.4 ปฏิรูประบบการออม โดยจัดให้มีระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุอย่างทั่วถึง พัฒนา
ตลาดเงินและตลาดทุนให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นช่องทางการออมของประชาชน พร้อมทั้ง
พัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่จะส่งเสริมให้คนไทยทุกคนเข้าสู่ระบบการออมและการลงทุนระยะยาวให้สามารถ
รองรับพฤติกรรมและวัฏจักรชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพและลดต้นทุน
พัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนและสหกรณ์ทุกระดับและพัฒนาความรู้พื้นฐาน
ทางการเงินแก่ประชาชน ตลอดจนการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงินให้มีความม่ันคง 
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5.1.5 สร้างแพลตฟอร์มเพ่ือใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายที่มีเครื่องมือและเทคนิค
สมัยใหม่ต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการออกแบบนโยบายและมาตรการเพ่ือให้สามารถกำหนดนโยบายที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที 

5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ 

สีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy]โดยนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนา 
ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการผลิตสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการของท้องถิ่น ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิตและระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพ่ิมมูลค่า การบริหารจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัดกลุ่มจังหวัด เพื่อลด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ 

5.2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้ม
การค้าโลก โดยคำนึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันแนวโน้มความต้องการของตลาดในประเทศและ
ตลาดโลก เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยมีระดับผลิตภาพที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก สร้างนวัตกรรมใหม่ท่ีมีมูลค่าสูง
ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมอนาคต อาทิ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
ของประเทศ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ อุตสาหกรรมอวกาศพร้อมทั้งให้
ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สามารถใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

5.2.3 สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่ โดยการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงินการพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบที่ได้มาตรฐานสากล และการใช้
สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพ้ืนที่มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ 

5.2.4 พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการ โดยการจัดทำแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และ
กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
การตลาด และการบัญชีเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบันเฉพาะทางต่าง ๆ ให้
สามารถเป็นกลไกหลักที่เข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพ
ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 
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5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ 

ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพดโดยผ่านเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  
ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร จัดให้มีระบบประกันภัยสินค้าเกษตร การพัฒนาระบบตลาดที่
เชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรถึงผู้ประกอบการแปรรูปและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ 
ในการขยายและเข้าถึงตลาดในรูปแบบต่าง ๆ การอำนวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

5.3.2 ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการ
คลังของภาครัฐ โดยจัดให้มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมรายได้และลดต้นทุนการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่การ
ปรับโครงสร้างต้นทุนการผลิต อาทิเมล็ดพันธุ์ พื้นที่เพาะปลูก ปุ๋ย เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร แหล่งน้ำ  
และระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร การลดภาระหนี้สินโดยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีต้นทุนต่ำ 
การลดความเสี่ยงจากราคาพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพเสริมรายได้ รวมทั้งการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับฐานทรัพยากรในพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาด นำระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการจัดเขตพ้ืนที่เกษตรกรรม 
(zoning) และส่งเสริมกลไกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการเชิงรุกมาใช้ในการบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพิ่มทักษะการประกอบการและพัฒนา
ความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการตลาด การค้า
ออนไลน์ ระบบบัญชี เพื่อขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง มีความสามารถใน
การแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือการพัฒนาภาคเกษตรได้อย่างมั่นคง
ต่อไปในอนาคต 

5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ สินค้าเกษตรเพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับ
เกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การลด ละ เลิกใช้ยาปราบศัตรูพืชโดยเร็ว โดย
ต้องจัดหาสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่
มีมูลค่าเพ่ิมและโอกาสทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ 
และเกษตรแปรรูป เพื่อต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ในการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภัย 

5.3.5 ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน แหล่งเงินทนุ 
โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ รวมทั้งดูแลและลดความเสียหายจากการทำการเกษตรในพ้ืนที่
ประสบภัยทางธรรมชาติซ้ำซากโดยกำหนดเขตพ้ืนที่เกษตรกรรม (zoning) 

5.3.6 ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ และให้ความรู้ใน
การบริหารจัดการเชิงพาณิชย์อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการปลูกบำรุงรักษา ดูแล และการแปรรูปเพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 
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5.3.7 ส่งเสริมการทำ ปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนโดยส่งเสริมการตลาด วิจัยและพัฒนา
พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์พ้ืนบ้าน อาทิ โคเนื้อ แพะและแกะ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนามาตรฐานการผลิตและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปสู่ตลาดโลก 

5.3.8 ฟ้ืนฟูและสนับสนุนอาชีพการทำประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษา
ทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขีดความสามารถการทำ
ประมงอย่างถูกต้องในกลุ่มประมงพ้ืนบ้านและเชิงพาณิชย์ การเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้
และลดต้นทุนการทำประมงลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มประมงชายฝั่งและประมง
พ้ืนบ้านเพื่อสร้างพลังในการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ในพ้ืนที่ และเร่งพัฒนาการเพาะเลี้ยงในทะเลที่
สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภูมิปัญญาในการแปรรูป 
มาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง 

5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวโดยส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทย

เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะและของเสียเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศ 
สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบหลายประเทศจุดมุ่งหมายเดียวกัน การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพ้ืนที่เมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการการท่องเที่ยวเรือสำราญ 
และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

5.4.2 ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รายได้สูง โดยมุ่งเน้นขยายตลาดคุณภาพพร้อมกับรักษา
ตลาดเดิม รวมทั้งนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.4.3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจสปา
และแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย เพ่ือสร้างความหลากหลายของสินค้า และสร้างโอกาสการ
ขยายฐานการผลิตและการตลาดในระดับภูมิภาคตลอดจนส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่ระดับสากล 

5.4.4 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดโดยเพิ่มมาตรฐานการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจากอาชญากรรม การฉ้อฉลและอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของผู้ประกอบการ เพ่ิม
ความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ
หรือทางทะเลเกาะ หมู่เกาะ ถ้ำ และน้ำตก อำนวยการและบูรณาการความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 

5.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน โดยพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลักธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และการพัฒนาเชื่อมโยง
ในเชิงกลุ่มพ้ืนทีท่ี่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของท้องถิ่น ชุมชน และสถาบันการศึกษา เพ่ือ
สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและทำธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้น อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ 
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5.5 พัฒนาการค้าการลงทุนเพ่ือมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการและการลงทุนในภูมิภาค 
5.5.1 ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดนเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการ

เชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้พัฒนาไว้แล้ว และให้บริการการดำเนินธุรกิจ
แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเบ็ดเสร็จให้เข้าไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน โดย
ระยะแรกจะมุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน หรือขยายฐานการผลิต
และการตลาดในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ในรูปแบบฐานการผลิตและตลาดร่วม เพ่ือใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตลอดจนความได้เปรียบของ
ค่าจ้างแรงงาน 

5.5.2 ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ข้ามพรมแดน  
โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการของผู้ประกอบการรายย่อยให้เหมาะสมสำหรับการค้า
ออนไลน์ข้ามพรมแดน เพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดให้ผู้บริโภคในประเทศเพ่ือนบ้านสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ
ได้โดยตรง พร้อมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัลทั้งทางการตลาด การเงิน
และระบบโลจิสติกส์ 

5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนำเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน เร่งรัดการ
จัดรูปแบบการพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการพ้ืนที่ด่านชายแดนสำคัญ เช่น ด่านศุลกากร ด่านปศุสัตว์ 
คลังสินค้า และพ้ืนที่ต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการค้า การลงทุน และการอำนวยความสะดวกทางการค้า 
โดยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐให้น้อยที่สุด รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการในพ้ืนที่ให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากกิจกรรมนำเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน 

5.6 พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
5.6.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศและสามารถรองรับ

การขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ สานต่อการพัฒนารถไฟความเร็วสูง และเริ่มต้น
การปรับปรุงระบบรถไฟขนาดราง 1 เมตรให้เป็นระบบไฟฟ้าเพ่ือสนับสนุนให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าของประเทศและให้ความสำคัญกับการบูรณาการการพัฒนาระบบขนส่งกับการพัฒนาพื้นที่และเมือง 
การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้บริการภาคขนส่งและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนที่สอด
ประสานกันระหว่างระบบการเตือนภัย การช่วยเหลือกู้ภัยและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพ 

5.6.2 แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพ้ืนที่เขตเมือง โดยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาค การนำ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการควบคุมสั่งการจราจรและวางแผนการเดินทาง การกวดขันวินัยจราจร และการจัดระเบียบที่
จอดรถโดยเฉพาะการจัดให้มีที่จอดรถใต้ดินและบนดินเพิ่มเติม ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งพัฒนาทางเท้า 
ทางจักรยาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถรองรับความต้องการเดินทางเพ่ือคนทั้งมวล (Universal 
Design) เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

5.6.3 เสริมสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงานให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยกระจายชนิดของ
เชื้อเพลิงทั้งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนตาม
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ศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัด
การพลังงาน ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 และ B100 เพ่ือเพ่ิมการใช้น้ำมันปาล์มดิบ และจัดทำ
แนวทางการใช้มาตรฐานน้ำมัน EURO5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน อาทิ เทคโนโลยีระบบ
ไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างตลาดไฟฟ้า
รูปแบบใหม่ อาทิ แพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่  
อาทิ ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการกำกับดูแลกิจการด้านพลังงานให้มีการแข่งขันอย่าง
เสรีและเป็นธรรม ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบ
ธุรกิจด้านพลังงานในอนาคตดำเนินการให้มีการสำรวจและค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ และร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้านในการพัฒนาพลังงาน 

5.6.4 ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และมี
เสถียรภาพ โดยจัดทำแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทั้งระบบให้สามารถรองรับเทคโนโลยีด้าน
พลังงานสมัยใหม่ในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศให้เชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก 
ตะวันออก เหนือและใต้ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานระหว่างพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง 
และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิต 

5.6.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำประปา โดยพัฒนาแหล่งน้ำดิบและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การผลิตและการบริหารจัดการระบบประปาเพ่ือลดน้ำสูญเสียพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ขยายเขตการจ่าย
น้ำประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภูมิภาคและแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และสร้างจิตสำนึกของ
ประชาชนในการใช้น้ำอย่างประหยัด 

5.6.6 แก้ปัญหาระบบระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำ เสียโดยพัฒนาระบบระบายน้ำ ปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถระบายน้ำออกจากพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งรณรงคใ์ห้ประชาชนไม่ทิ้งขยะหรือของเหลือใช้ลงในท่อระบายน้ำ แม่น้ำ และทะเล รวมทั้งพัฒนาระบบ
รวบรวมและบำบัดน้ำเสียในเขตเมือง โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำเสีย 

5.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 
5.7.1 รักษาคลื่นความถ่ีและสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติให้เกิด

ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 
5G เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเชื่อมต่อจำนวนมากและแอปพลิเคชัน
ต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจสนับสนุนนโยบายด้านสังคม อาทิ การบริการด้านการศึกษา และการบริการด้านสาธารณสุข 
ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน 

5.7.2 พัฒนาการอำนวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค้า การนำเข้าส่งออก และโลจิ
สติกส์ในรูปแบบดิจิทัล โดยพัฒนาการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเชื่อมโยงการค้า การชำระเงิน 
และการขนส่งสู่ระบบออนไลน์ และให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากการแบ่งปันทรัพยากรหรือพ้ืนที่ในการ
ขนส่งสินค้า พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน อาทิ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชี
ธุรกรรมออนไลน์ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT) และระบบข้อมูล
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ขนาดใหญ่ (Big Data) ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูลในกระบวนการนำเข้า
ส่งออกและโลจิสติกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

5.7.3 ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย
ทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด โดยการสร้างความเชื่อม่ันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และจูงใจให้เกิด
การค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการทบทวนกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ การ
คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม 
ความสามารถของผู้ประกอบการไทยที่ให้บริการแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการที่
เกี่ยวข้อง อาทิ โลจิสติกส์ และระบบการชำระเงิน ให้ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานของรัฐเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการรวมถึงส่งเสริมการกำกับดูแลที่มีมาตรฐานและเอ้ือต่อ
การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทุกขนาดตลอดจนช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของกิจการบริษัทการค้า
ระหว่างประเทศในประเทศไทยรวมทั้งยกระดับมาตรฐานร้านค้าปลีกให้เข้าสู่การค้าออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบ
จากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

5.8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
5.8.1 พัฒนาสภาพ แวดล้อมและระบบ นิเวศที่เอ้ือต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ

วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาต่อยอดจาก
ผลการวิจัยให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น และมีกลไกดำเนินการที่บูรณาการทั้ง
ระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันท่ี
สูงขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดภายใต้กรอบขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

5.8.2 สร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน
การบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการ
ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการวิจัยที่ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบ
ให้เอ้ือต่อการตอ่ยอดงานวิจัยสู่การเพ่ิมมูลค่าในเชิงพาณิชย์ 

5.8.3 เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
อยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นปัจจัยนำ ไปสู่การสร้างงานวิจัย
และนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงและสามารถนำไปใช้ได้จริง และใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศให้มากที่สุด 

5.8.4 สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้ำโดยเฉพาะโรงงานและห้องปฏิบัติการนำร่อง ที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจเอกชน 
ไปพร้อมกัน 

5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
5.9.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ อาทิ เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 

(Sharing Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 



61 
 

และเศรษฐกิจวัฒนธรรม พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยุคใหม่
สามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม สินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์และ
ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

5.9.2 เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาคการผลิตและ
บริการให้สามารถแข่งขันได้ โดยการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด 
รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น โดยพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ืออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะ
ในด้านสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ประกอบการมี 
ความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ และเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่ 
ของประเทศไทยในระยะต่อไป 

5.9.3 ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมผ่านการศึกษา และการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยี แหล่งเงิน
และการระดมทุนเพ่ือกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถนำเสนอแนวคิด พัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม 
และดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 

5.9.4 ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหมข่องไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมข้ันสูงและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ของไทยสามารถทำงานร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยและพัฒนา ปัจจัย
แวดล้อมอ่ืน ๆ ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง 
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

การใช้ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่จะช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและสร้างโอกาส
การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อมล้ำของการพัฒนา ลดการกระจุกตัวของการพัฒนาและ
ประชากรของเมืองใหญ่ในปัจจุบัน โดยการสร้างสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองที่สงบสุข เพียงพอ และแก้ปัญหาการ
ย้ายถิ่นฐาน โดยมีนโยบาย ดังนี้ 

6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
6.1.1 พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่

ทันสมัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็นเมืองมหานครการบิน ศูนย์กลางทางการแพทย์ของ
เอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับภาคการเกษตรให้เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมคมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเร่งพัฒนาบุคลากร รวมทั้งทบทวน
กฎระเบียบเพ่ือรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อเพ่ิมช่องทางการส่งออกสินค้าทางทะเลของประเทศ
และของภาคใต้ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังเอเชียใต้ พัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันกับฝั่ง
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อ่าวไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจากทรัพยากรในพ้ืนที่และประเทศเพ่ือน
บ้านรวมทั้งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 

6.1.3 เพิ่มพ้ืนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค อาทิการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพ้ืนที่ใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพและพ้ืนที่ที่มีความได้เปรียบเชิงที่ตั้งท่ีสามารถ
พัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมในอนาคต โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่ รวมทั้งการจัดการผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1.4 เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนและ
ยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามศักยภาพพ้ืนที่ 
พัฒนาเมืองชายแดนให้มีความน่าอยู่ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการดูแลด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัย
ในพ้ืนที่ และส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น เมืองใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสงขลา และภูเก็ต ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมือง
น่าอยู่ท่ีมีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม และพ้ืนที่สีเขียวที่เพียงพอ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่ 
 

7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
รัฐบาลให้ความสำคัญกับชุมชนในการนำความรู้และทรัพยากรในพ้ืนที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้กระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชนและ
ยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพัฒนาช่องทางการตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
สร้างพลังสังคม พลังชุมชน รวมทั้งสร้างการเรียนรู้ ฝึกอาชีพกลุ่มอิสระในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ 
รัฐบาลจึงมีนโยบายดำเนินการ ดังนี้ 

7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
7.1.1 สร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และสหกรณ์ในชุมชนให้สามารถใช้
ประโยชน์และต่อยอดจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และทรัพยากรในพ้ืนที่ รวมทั้งเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนที่มีอัตลักษณ์และมีมาตรฐานการผลิตตาม
หลักสากล ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง นำ ไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเอง 
ได้อย่างยั่งยืนและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากข้ึน 

7.1.2 สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี โดยพัฒนาผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถท้ังในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การ
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สร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในเชิงกระบวนการผลิต การนำเสนอสินค้าหรือบริการ และการตลาด มีความสามารถใน
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจได้มากข้ึน โดยเฉพาะการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
ตลอดจนส่งเสริมแนวคิดการทำธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน(Sharing Economy) โดยเริ่มต้นจากการ
ใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและบริการของภาครัฐเครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
ธุรกิจในรูปแบบใหม่ 

7.1.3 สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและบริการทางการเงินของ
วิสาหกิจชุมชน โดยจัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนให้มีช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย และเพ่ิม
ความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางการตลาดและการชำระเงินรูปแบบใหม่ด้วย
ระบบออนไลน์หรือผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือประสาน แลกเปลี่ยนความรู้ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และเชื่อมต่อกิจกรรมร่วมกัน 

7.1.4 ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชนโดยพัฒนาระบบและกลไก รวมทั้งพัฒนา
กลุ่มอาชีพตามศักยภาพของประชาชนในพื้นที่เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่น แบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และลดอัตราการย้ายถิ่นเพ่ือทำงานในเมือง สนับสนุน
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่ ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนาควบคู่
กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยการส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาค
การผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว 

7.1.5 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดำ เนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนาและบูรณา
การฐานข้อมูลที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย อาทิ องค์ความรู้ ผลการวิจัยและ
พัฒนาการตลาดและนวัตกรรมสร้างระบบจูงใจให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนในการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งสนับสนุนการยกระดับสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนทั้งในด้านการกำหนด
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
7.2.1 สร้างผู้นำชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นวิทยากรใน

การขับเคลื่อนและสร้างกลไกการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้เสียสละ มีจิต
อาสา จิตสาธารณะ เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันผู้อ่ืนและเป็นพลังสำคัญในการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาตนเอง
และการจัดการของชุมชนท้องถิ่น 

7.2.2 ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชนสวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน 
ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทั้งด้านการผลิต แหล่งเงินทุนโลจิสติกส์ ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญเพ่ือต่อ
ยอดความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มให้สามารถเชื่อมโยงเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของห่วงโซ่การผลิตของภาค รวมถึงกำกับดูแลมาตรฐานสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนจัด
สวัสดิการที่จำเป็นภายในชุมชน 
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7.2.3 แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่มุ่งเน้นการจัดการที่อยู่อาศัย การ
พัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาพื้นที่เมืองแบบองค์รวมเพ่ือพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่เอ้ืออาทร มีความ
สะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมืองและชุมชน และ
มีระบบเศรษฐกจิที่มั่นคงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

7.2.4 สร้างพลังในชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังทางสังคมภาคีเครือข่าย การรวมตัว
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนมาเป็นกำลังในการพัฒนาเพื่อส่วนรวมโดยให้ความสำคัญกับการสร้างพลังจิตอาสา 
สร้างพลังแผ่นดินเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างเอกภาพแก่กลุ่มอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ การสร้างพลังสร้างสรรค์
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของคนทุกวัยผ่านการสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ และการสร้างพลัง
ภูมิคุ้มกันเพ่ือการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและเตือนภัย 

7.2.5 สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจกำหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐโดยเริ่มจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
นำเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสวัสดิการในระดับชุมชน เพื่อเป็นรากฐานของ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย 

7.3 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้าง “คุณค่าร่วม” 
ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภค ที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเพ่ือสังคม
ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน เพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น
หรือช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชน อาทิ การจ้างงานผู้พิการ หรือผู้ผ่านการต้องขัง เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของคนในชุมชนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพการพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้คนไทยในอนาคตเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกัน
ทางสังคมที่เหมาะสมแก่ประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ โดยมีนโยบายการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 
 

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือส่งต่อ
การพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คำนึงถึงศักยภาพของ
ครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู  
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
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8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 

8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับ

ศตวรรษท่ี 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ 
สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความ
คิดเห็นให้มากข้ึนควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็น
ผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ีสามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการจัดระบบ
และกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะขั้น
สูงให้สามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุม
การพัฒนากำลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กำลังคนที่กำลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการสำหรับผลิต
กำลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง สนับสนุนให้
ธุรกิจชั้นนำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากท่ัวโลกโดยเฉพาะคนไทย เพื่อกลับมาเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิด
การสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความสำคัญกับการดึงดูดนักวิจัย 
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งมี
พ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ทำงานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 

8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสสำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรมโดย
ระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบ
ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศใน
อนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กำหนดวาระการวิจัย
แห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน 
ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้
เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

8.5.3 สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการ
สอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชน
ในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการทำงานกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
นักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ 

8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครูเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึงความจำเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง 
พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สำหรับ
เยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา โดยบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของ
สถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็ก
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
การศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทาง
การศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาท่ีเหมาะสม 
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8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชน
ที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่
สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดท่ีถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ท่ีถูกต้องของคนใน
ชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไป
ในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมี
คุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริม 
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้น 
ตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ 
และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิต 
ของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือทำงานไปพร้อมกัน หรือเลือก
เรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้าน 
การศึกษาและการดำรงชีวิต 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

มุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคมท่ีครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่าง
เหมาะสมนำไปสู่ความเสมอภาค ประกอบด้วย 

9.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพ้ืนที่รวมถึงการยกระดับไปสู่ความเชี่ยวชาญในด้าน
การแพทย์แม่นยำ และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยู่บนพ้ืนฐานหลัก
ประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะและอนามัยให้คน
ไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อ
สุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

9.2 ส่งเสริมการป้องกัน และควบ คุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุข ภาพโดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่
ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจร
และบูรณาการจัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ชุมชนเป็น
ฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

9.3 พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจำบ้าน
ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพให้ทั่วถึงและ
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ครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพิ่ม
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล เพ่ือให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วย
บริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

9.4 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพการมีงานทำ ที่เหมาะสมกับประชากร
ทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง จัดให้มี
ระบบบำเหน็จบำนาญหลังพ้นวัยทำงาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี
ในการทำงาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่การดำรงชีพ 
 

นโยบายการพัฒนาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

10.1 ปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสำคัญกับการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ของ
ประเทศ เพ่ือสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลนและป่าชุมชน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้งการบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง รวมถึงเร่งฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม แก้ไขกฎหมายป่าไม้ที่ซ้ำซ้อน เร่งคืนพ้ืนที่ป่า 
โดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถทำกินได้อย่างเหมาะสม นำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริม
บทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พร้อมทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดินโดยจัดสรรที่ดินทำกินและที่
อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การกระจาย
สิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ท่ีไม่ได้รุกล้ำและมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่
มิใช่เกษตรกรและผู้ยากจนจัดทำระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการที่ดิน จัดทำหลักฐานการถือครองที่ดินของ
รัฐทุกประเภท จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐให้ชัดเจน และเร่งแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขต
พ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน เพ่ือลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 

10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน และทะเลโดยเชื่อมโยงกับแผนบริหารจัดการน้ำ 
20 ปีของประเทศ เพ่ิมผลิตผลในการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน จัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชน
ชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาท่ีเข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริม ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ พ้ืนที่ต้นน้ำพ้ืนที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พักน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ แอ่งน้ำบาดาล การระบายน้ำชายฝั่ง เพิ่มผลิตภาพ
ของน้ำทั้งระบบ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้นํ้าให้ทัดเทียมระดับสากล ดูแลภัยพิบัติจากน้ำ พัฒนา 
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การจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างระบบจัดสรรน้ำที่เป็น
ธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำในชุมชนตามแนวพระราชดำริ 

10.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือการพัฒนาประเทศ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และคำนึงถึงดุลย
ภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของภาค
ประชาชน จัดทำเขตแหล่งแร่เพ่ือการทำเหมืองบนพื้นฐานศักยภาพแร่และมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยบริหารจัดการเขต
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดโดยใช้แผนที่การจำแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง (one marine chart) 
บริหารจัดการทรัพยากรแร่และแหล่งพลังงานในทะเล รวมทั้งมลพิษและขยะในทะเลให้มีประสิทธิภาพ จัดทำผัง
ชายฝั่งและฝั่งทะเลที่ชัดเจน และกำหนดพ้ืนที่การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
สอดคล้องกับภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพ้ืนที่ รักษาแนวปะการังที่สำคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลนและ
แหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญต่อประมงและสัตว์หายาก 

10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต่ำและปลอดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กำหนด
มาตรการควบคุมการเผาพ้ืนที่เพ่ือทำการเพาะปลูกปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีไทยเข้า
ร่วมและให้สัตยาบันไว้ 

10.6 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิการจัดการขยะหรือของเสีย เพ่ือนำไปใช้ในกระบวนการผลิตหรือบริโภคท่ี
หลากหลายและทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

10.7 พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญ
กับการจัดทำระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม และบูรณาการการทำงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพ้ืนที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดความ
ขัดแย้งระหว่างยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะระหว่างยุทธศาสตร์รายสาขากับยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 

10.8 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการส่งเสริมและให้ความรู้ใน
การลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนำกลับมาใช้ซ้ำการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณ
และต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งพัฒนาโรงงาน
กำจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน 
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11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน การปฏิรูป

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณา
การการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆนอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
กฎหมายจะต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมโดยรัฐบาล
ได้กำหนดนโยบายการดำเนินการ ดังนี้ 

11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่โดยพัฒนาให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมทั้งจัดอัตรากำลัง
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้ง
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผนการนำไปปฏิบัติ 
การตดิตามประเมินผล การปรับปรุงการทำงานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจและ
ดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัลและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันทีและทุกเวลา 

11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีระบบการวิเคราะห์ และแบ่งปัน
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบบริการประชาชนที่
เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น 

11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับต้องเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูล
ซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองและระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน เพ่ือให้ทุกภาคส่วน
มีความเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศท่ีมีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็น
การทำงานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่ม 
และสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนไว้ล่วงหน้า 
เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางความคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรม
และธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ดำเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจและความผูกพันในการทำงาน 

11.6 พฒันากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบภาครัฐ  
โดยการสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการขั้นพื้นฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหา
อุปสรรคและลดข้อจำกัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม องคก์รภาคประชา
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สังคม และเอกชน สามารถเข้ามาดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมีบทบาทในการพัฒนาบริการสาธารณะใน
พ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึนรวมทั้งมีส่วนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุก ๆ ด้าน 

11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน 
11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอำนวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย

กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้สามารถสนับสนุนและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจจนถึง
การปิดกิจการพร้อมทั้งกำกับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

11.7.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือ
นวัตกรรมใหม่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน เพ่ือนำไปสู่การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างธุรกิจ 
ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป 

11.7.3 ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมโดยกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรม
ทางการค้าและติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดอย่างใกล้ชิด บังคับใช้
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
รวดเร็วและเสมอภาคของประชาชน 

11.8 กระจายอำนาจ ความรับผิดชอบ และเพ่ิมบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ โดยเร่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพและมีความรับผิดชอบมากข้ึนทั้งในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถิ่นและภาคีอ่ืน ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่รวมถึง
การจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพ่ือนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวตักรรมที่ช่วย
ป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวดรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรมและสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

12.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอ่ืนที่ไม่ใช่โทษอาญาตามหลักสากล 
มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูผู้กระทำผิดส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน พัฒนา
ประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ กำหนดมาตรการคุ้มครอง



72 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงำใด ๆ 
พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ดำเนินงานสอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพ 
เพ่ือให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการทำงานเชิงรุกรวมทั้งพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรมเสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว 
ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้ และสร้างสังคมท่ีพัฒนาอย่าง
เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายที่จำเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว 
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 

1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจำกัดในการประกอบอาชีพของคนไทย 
การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ทำให้บ้านเมืองเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาหนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวง 
ผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอ้ือให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้
ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ จัดทำแนวทางการกำหนดสิทธิและการ
จัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง รวมทั้ง
ช่วยเหลือดูแลประมงพ้ืนบ้านโดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ 

2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ 
ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล 
และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง 
รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ 

3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเร่งกระบวนการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้มีเม็ด
เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทางการค้าและมาตรการสนับสนุนเพื่อเพ่ิม
ช่องทางการส่งออกให้ผู้ส่งออกท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ปรับปรุงทิศทางการส่งออกไปยัง 
ตลาดอื่นโดยเร็ว ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศท่ีมีศักยภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมอืงรอง และการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจ
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แบ่งปัน เพ่ือสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่มีข้อจำกัดด้านการส่งออก 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 แก้ไขปัญหาข้าวครบวงจรส่งเสริมการ
ใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ส่งเสริมการใช้ผลผลิตทาง
การเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงาน สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคาที่เข้าถึงได้เพ่ือลดต้นทุน
การผลิต ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการเกษตรเพ่ือนำไปสู่การลด ละ เลิกการใช้สารเคมีหรือ
ปุย๋เคม ีโดยจัดหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของ
ปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้งเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ 
กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เพ่ือสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุม เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบ
ทางสังคมตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด 

5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้างที่
สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี เพ่ือ
นำไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของ
ประชาชน และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
วางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทนุ
ของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสือ่สารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ
ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ในการเข้าถึงตลาดในประเทศและตลาดโลกผ่าน
แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ในการให้บริการ
สาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเป็นฐานในการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 

7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ 
และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพในทุกตำบลส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์
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ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจสร้างนักวิจัยใหม่
และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความ
ปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต 

8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 
โดยเร่งรัดการดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด 
นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัดดำเนินการ
ตามข้ันตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยเร็วทีสุ่ดพร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง 
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรดัการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด 
ทั้งบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ภายในฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ 
รายได้และการยอมรับของสังคมสำหรับผู้ที่ผ่านการฟ้ืนฟู และเร่งสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ ยกระดับ 
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกจิ และสังคมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ รวมทั้งจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมาย
ไทยและหลักการสากล 

10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่สำคัญให้
เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 
ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจำเป็นลดข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการ
ดำรงชีวิตของประชาชนแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการ
ทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางที่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัยการให้ความ
ช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและ
กำหนดมาตรการทีเ่หมาะสมเพ่ือให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากท่ีสุดและทันท่วงที 
รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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  3. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นโยบายที่มอบให้กับผู้บริหารในครั้งนี้ เป็นนโยบายด้านการศึกษาที่จะแถลงต่อ

รัฐสภา ซึ่งมีวาระเร่งด่วนในหลายประเด็น ทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้
ความสามารถและมีทักษะรองรับการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21, การให้ความสำคัญกับการศึกษาปฐมวัย ที่เป็น
พ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุในอีก 15 ปีข้างหน้า เพ่ือเตรียมเยาวชนตั้งแต่วันนี้ให้มี
คุณภาพ พร้อมที่จะแบกภาระนำพาประเทศให้เดินไปข้างหน้าได ้ส่วนเรื่องของการพัฒนาครู ก็มีความสำคัญ
เร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ เพ่ือช่วยต่อยอดความสามารถในการสอน ที่จะส่งผลต่อความสามารถของเด็กโดยตรง 
รวมทั้งทำให้คุณภาพชีวิตของครูไทยดีขึ้น ให้ครูมีกำลังใจในการทำหน้าที่แม่พิมพ์และพ่อพิมพ์ของชาติ พร้อมปรับ
หลักสูตรการศึกษาให้เข้ากับโลกดิจิทัลมากขึ้น ทั้งการเรียนการสอน สื่อ และวิธีการสอน สิ่งสำคัญคือ การหารือ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารกระทรวง เพ่ือต่อยอดและบูรณาการแนวคิดในการพัฒนากับข้อมูล
และสิ่งที่กระทรวงดำเนินการไว้แล้ว พร้อมศึกษาเพ่ือหาจุดแข็งจุดอ่อนที่จะนำมาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้ง
ส่งเสริมต่อยอดนโยบายที่ดี และแก้ไขปรับปรุงบางเรื่องที่ยังทำไม่สำเร็จ รวมทั้งจะรับฟังเสียงสะท้อนจากเขตพ้ืนที่
การศึกษา ข้าราชการ และครู พร้อมดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาร่วมขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาด้วย  
ซึ่งแน่นอนว่าทุกอย่างจะมีการวัดและประเมินผล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่
เกิดข้ึนอย่างชัดเจน โดยตั้งเป้าหมายจะทำให้เห็นผลชัดขึ้นภายในระยะเวลา 1 เดือนต่อจากนี้  “ในเรื่องของ
การศึกษาไทย เป็นเรื่องท่ีต้องพัฒนาและแก้ปัญหาควบคู่กันไป โดยขอให้ทุกคนเปิดกว้างเพื่อทำงานก้าวไป
ข้างหน้า และส่วนตัวแล้วพร้อมที่จะรับคำเสนอแนะ แนวคิด และการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การศึกษาไทยได้มี
การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเท่าทันโลกปัจจุบันให้ได้ ด้วยการเดินหน้าทำ
ให้นักเรียนทุกกลุ่มมีความรู้เบื้องต้นอย่างเท่าเทียมโดยเร็ว แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะส่งเสริมกลุ่มนักเรียนที่มี
ความพร้อมรับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดที่มีอยู่เป็นจำนวนมากด้วย” 

คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มีความยินดีที่จะนำความรู้ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาการศึกษาไทย โดยเฉพาะในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
เพ่ือผลักดันให้เกษตรกรก้าวไปสู่การเป็น Smart Farmer และการทำเกษตรแปลงใหญ่ โดยการนำวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบผลิตและการบริหารจัดการ รวมทั้งดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาช่วย  
ทั้งสหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ และชุมชน 
นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้มีการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ซึ่งเป็นโปรแกรมการสื่อสารใหม่ของโลกในศตวรรษท่ี 
21 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งขณะนี้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความเชี่ยวชาญและสามารถให้การอบรมครูเกี่ยวกับตรรกะพ้ืนฐานสำหรับ
การเรียน Coding โดยในระยะแรกอาจจัดอบรมให้กับครูที่มีความพร้อมเป็นกลุ่มโรงเรียนในแต่ละภูมิภาคก่อน 
จากนั้นจึงจะขยายไปยังโรงเรียนที่มีความพร้อม ทั้งนี้ การเรียน Coding จะไม่เป็นการเพ่ิมภาระให้ครู แต่จะสร้าง
โอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกับครูและโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลมากข้ึน  

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในส่วนของการทำงานด้านการศึกษา ต้องการจะ
พัฒนาประสิทธิภาพงานที่ได้รับมอบหมาย โดยเริ่มจากนโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินงานอยู่แล้ว เพื่อให้นักเรียนมีความสุข ครูมีกำลังใจในการสอน และการศึกษาก้าวไปข้างหน้าและสามารถ
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แข่งขันได้ โดยมีแนวคิดจะดำเนินงานในหลายส่วน อาทิ การทำให้ผู้เรียนเข้าถึงระบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มากขึ้น ทั้งวิธีการเข้ามาเรียน หลักสูตรพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ วิธีการเรียนรู้ทุกที่
ทุกเวลา, การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี พร้อมสร้างภาพลักษณ์
และความภาคภูมิใจแก่เด็กอาชีวะ, การพัฒนาการปลูกฝังระเบียบวินัยและความเป็นพลเมืองดี แก่ลูกเสือ เนตรนารี 
และยุวกาชาด อย่างมีความสุข ตลอดจนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อให้ครูมีความสุขและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
นโยบายปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สำคัญ  
เพ่ือพัฒนาทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมี คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจสติปัญญา  
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง   มีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี  21  มี ทักษะสื่อสาร  ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี  3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย รักการเรียนรู้ 
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ตัวชี้วัดประกอบด้วย  

(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความ เป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ  
(3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยประเด็น ได้แก่  

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถานบันทางสังคม ร่วมปลูกฝังค่านิยมและ 
วัฒนธรรมที่พ่ึงประสงค์ โดย  

(1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
(2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
(3) การสร้าง ความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
(4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ ชุมชนเป็นฐาน  
(5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พ่ึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
(6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนาธรรมของคน ไทยในสังคม และ  
(7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  มุ่งเน้นการพัฒนาเชิง คุณภาพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย  
(1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการ เตรียมความพร้อมให้แกพ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  
(2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง ความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
(3) ช่วงวัยแรงงานยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศไทย 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ

การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย  
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(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ  ศตวรรษท่ี 21  
(2) การเปลี่ยนโฉม บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  
(3) การเพ่ิม ประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
(4) การพัฒนา ระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึง บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่ง

ของประเทศไทยในภูภาคเอเชีย อาคเนย์และประชาคมโลก  
(6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับ การเรียนรู้โดยใช้  ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ   
(7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย  
(1) การ พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้ง

สื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
(2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการ ทำงาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสำหรับผู้

มีความสามรถพิเศษผ่านกลไกล ต่างๆ และ  
(3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน ต่างประเทศให้มาสร้าง

และเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับต่างประเทศ  

ปฏิรูปการศึกษา โดยทำพร้อมๆกัน ทุกคน ทุกระดับความพร้อม ด้วยวิธีที่ต่างกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก  
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 

การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
- สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิตอล  
- ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ 

โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ  
- ส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระบบปฐมศึกษา  
- การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบล  
- ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของ

สถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ  
- เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ  
– สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและนวัตกรรมของประเทศ  
– สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของไทย เพ่ือ

ป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมไซเบอร์ และสามารถใช้ เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ
ในการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีในสังคม  

- ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต 
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4. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง 
การจัดการศึกษาของประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 
ทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รบัผิดชอบต่อสังคม 
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี 
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะ
การคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้
กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 
วิสยัทัศน์ 

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
พันธกิจ 
          1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ

ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็น
พลเมืองและพลโลกที่ดี 

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
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4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ 
มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน 
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

7. สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดย กระจายอำนาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ กำกับ ติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 

นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                ทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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ตัวช้ีวัดจำแนกตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมนำแนวพระราชดำรสิืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา หรือ ศาสตร์พระราชา มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน 

1.ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสรมิสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันตวิธี 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  
ความสามัคคี สมานฉันท์ สันตวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยดึมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ ผ่านกหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ประวตัิศาสตร์  
และความเป็นพลเมือง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจทีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านกหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
และความเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอือ้ต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
ของคนไทย 12 ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น 
อาชญากรรม และความรุนแรง ในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพตดิ ภัยพิบตัิจาก
ธรรมชาติ ภยัจากโรคอุบัติใหม่ ภยัจากไซเบอร ์

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภยัคุกคามในรูปแบบ
ใหม ่

3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขต
พื้นทีพ่ิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของ
พื้นที ่

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรยีนในเขตพื้นท่ีพิเศษ ให้เหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตระเบียง
เศรษฐกิจสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เขตพื้นท่ีชายแดนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา ในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภท  
มกีารพัฒนาการจดัการศึกษาตามบริบทของพืน้ท่ี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
ผู้เรยีนอย่างมีคณุภาพ ด้วยการปรบั
หลักสตูรการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสตูรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น
พื้นฐาน และนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกดิประสิทธิภาพ และการจัดการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานำหลักสตูรระดับปฐมวัยและหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกดิประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูส้อดคล้องกลับหลักสตูร ตาม
ความจำเป็น และความต้องการของผู้เรียนชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีความมั่นใจ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรยีนการสอนภาษาอาเซียน อย่างน้อย 
1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลทุกระดับใหม้ีคณุภาพและมาตรฐาน
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนเต็มตามศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวดัและประเมินผลที่มคีณุภาพและ
มาตรฐาน 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณจ์ิตใจ สังคม และสติปญัญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรยีนในระดับที่
สูงขึ้น 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับกอ่นประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปญัญา และพร้อมเข้าสู่การเรยีนในระดับที่
สูงขึ้น 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 
    - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก เขียนได ้
    - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนมีนสิัยรักการอ่าน 8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสรมิรักการอ่าน 
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนไดเ้รียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคดิวิเคราะห์คดิ
แก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

9. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มผีลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ตั้งแตร่้อยละ 50 ข้ึน
ไปมีจำนวนเพิม่ขึ้น 
10. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแตร่้อยละ 50 ข้ึนไป ในแต่ละกลุ่มสาระ มีจำนวน
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
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กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

  11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวเิคราะห์ คิดแก้ปญัหา และคิด
สร้างสรรคจ์ากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง 

2.5 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรแ์ละ
จิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 

2.7 สนับสนุนการผลติ จัดหา และใช้สื่อการเรยีนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้ง การพัฒนาห้องสมดุและแหล่ง
เรียนรูภ้ายในสถานศึกษาในการจดัการเรียนรูไ้ด้ ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผลิต จดัหาและใช้สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรมห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้

2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตร ทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามญั เช่น ทวิศึกษา 
(Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น 

15. ร้อยละ 100ของสถานศึกษามีหลักสตูรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรยีนที่มีความต้องการจำเป็นพเิศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคีวามสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคีวามสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนือ่งและเป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.1 ยกระดับผลการประเมินระดบัชาติตามโครงการ PISA  
(Programme for International Student Assesment) 

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับชาติตามโครงการ PISA  
(Programme for International Student Assesment) 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนสู่ความ
เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
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3.3 ส่งเสริมการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเตม็ศกึษา 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : 
STEM Education) 

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศึกษา 
(STEM Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศ
ไทย 4.0 

 
กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

4. ส่งเสรมิสนับสนุนการทำวิจยั และนำ
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

4.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้การวัดปละ
ประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัยในช้ันเรียน 

22. ร้อยละ 100 ของครุและบุคลากรทางการศึกษามีวิจยัในช้ันเรียนและนำ
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสตูรกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจดัการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพทั้งระบบ เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น 
TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement 
Based on Mission and Function Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรยีนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การเรยีนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบตัิจริง (Active Learning) 

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผา่นสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบทีห่ลากหลาย 

2. พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยงกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบคุคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหาการบรรจุแต่งตั้ง
การประเมิน และการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

3. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีแผนอัตรากำลังในการสรร
หาและบรรจุแต่งตั้งตรงความต้องการของสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการประเมนิและการ
พัฒนาครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบัโอกาสในการเข้ารบับริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับไดร้ับโอกาสในการเข้ารับการ
บริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรยีนไดร้ับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดร้บัโอกาสใน
การเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครอง
นักเรียน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสที่
ไม่อยู่ในทะเบยีนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลดัถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่
ไม่มเีลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการศึกษาที่เหมาะสมเตม็ตามศักยภาพ 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา ให้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning information technology : DLIT) การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม (Distance Learning 
Television) 

8. ร้อยละ 100ของผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิต 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจติสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคณุธรรม จริยธรรม
และน้อมนำแนวคดิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏบิัติในการ
ดำเนินชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจดักิจกรรมส่งเสริมสนับสนนุการสร้าง
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคณุธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาหลักสตูรกระบวนการเรยีนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อการเรียนรูต้่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการสรา้งเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การสร้าง
เสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาส่วน
ต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 
เครือข่ายขึ้นไป 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติการ กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยดึ
หลักธรรมภิบาล 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อการบริหาร
จัดการทีม่ีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมภบิาล 

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณ และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจดัทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้องแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุน 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยง
และเข้าถึงได ้

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับไดร้ับการพัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัล
เพื่อการจัดการศึกษา 

1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา โรงเรียนประชารฐั (ดีใกล้
บ้าน),โรงเรยีนคุณธรรม,โรงเรียนมาตรฐานสากล 

4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภทมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
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กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ สถานศึกษาและองค์คณะบคุคลที่มผีลงานเชิงประจักษ์ 
6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรตหินว่ยงาน 
องค์คณะบุคคล และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ ์

2. สร้างความเขม้แข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 

2.1 ส่งเสริมการบรหิารจดัการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area 
based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” 
เป็นต้น 

7. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีการบรหิารจดัการแบบมีสว่นร่วม
อย่างเข้มแข็ง 

2.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

8. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผนบรูณาการจัดการศึกษา 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคณุภาพการศึกษารูปแบบเครอืข่าย เช่น 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุม่สาระการเรียนรู้
สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรยีน 

9. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยา่งน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 

2.4 สงเสริมและพัฒนาโรงเรยีนดว้ยพลังประชารัฐอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน 10. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีการสรา้งความเข้มแข็งในการ
บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ 

3. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน ให้มคีวามรู้ 
ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำกับดูแล 
ตลอดจนการมสี่วนร่วมรับผดิชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

11. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และสาธารณชนให้มีความรู ้ความเข้าใจ สรา้งความตระหนักในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานการกำกับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ
วิธีการที่หลากหลาย 

12. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการประสานข้อมูลกับสถาบันหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือกผูเ้รียนเข้าศึกษาต่อวิธีการที่
หลากหลาย 
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5. แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 38 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์
และจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษา  ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38  
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบูรณาการจัด
การศึกษา 
 4. ส่งเสริมและพัฒนา ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 

เป้าประสงค์ 
 1. นักเรยีนระดับมัธยมศึกษาทุกคน มีการพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและได้รับโอกาสใน
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 2. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรม การ
ทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพ และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เน้นการทำงานแบบบูรณาการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกภาพส่วนในการจัดการศึกษา 
ค่านิยม (Core Value) 
 “ ทำงานเป็นทีม บริหารว่องไว ได้มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมภิบาล” 
 หรือที่ทราบกันโดยทั่วไปในหมู่บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ที่มุ่งเน้น
มุ่งม่ันการทำงานเป็นทีมย่างเป็นระบบและกระบวนการมีส่วนร่วม โดยผู้นำองค์กรที่ใช้หลักการทำงานสำหรับ
บุคลากรทุกกลุ่มงานโดยยึดหลักการที่เรียกว่า 4G ได้แก่ 
 1. Good Team 
 2. Good Service 
 3. Good Standard 
 4. Good Governance 
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วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
 ทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร มีความรู้สึกเป็นพี่น้องกัน “We are family” 
นโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 1. ศาสตร์พระราชา สู่การยั่งยืน 
 2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 4. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5. การพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ ICT 
จุดเน้น 
 1. การประกันคุณภาพ และการควบคุมภายใน 
 2. O-Net 
 3. การนิเทศการสอน 
 4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5. ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต 
 6. มาตรฐานป้องกันภัย 
 7. SCQA , OBECQA 
 8. คู่มือการบริหารงาน 
 9. ICT 
 10. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 11. Smart Teacher , Smart Student   

6. 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 เป็นคนดีมีคณุธรรม มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 5)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 6)  โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์   
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสม

กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ 

และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เอกลักษณ์  วิชาการเด่น 

อัตลักษณ์โรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม 

คุณธรรมอัตลักษณ์ รับผิดชอบ มีวินัย จิตอาสา 

วัฒนธรรมองค์กร (Culture Organization) 

1)  มุ่งผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (Excellence Orientation) 
2)  มีความรับผิดชอบสูง (Accountability) 
3)  มีนวัตกรรม (Innovation) 
4)  ทำงานเป็นทีม (Teamwork) 
5)  เพ่ิมขีดความสามารถและความเป็นผู้นำรักองค์กร (Empowering / Leadership) 

วัฒนธรรมที่ดีงามของบุคลากรในโรงเรียน 
1) ยิ้ม  Smile 
2) ไหว้  Wai 
3) ทักทาย Greet 
4) ตรงเวลา Punctual 

วาระเร่งด่วนของโรงเรียน  (Agenda) 
 1. การบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน 
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7.  กลยทุธ์และแผนงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม  ปีการศึกษา  2562 – 2565 
 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการ  
                  ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
แผนงานที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                     กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
 

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 และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
                     ของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3  เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 
แผนงานที่ 4  พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 
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8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหว่างปี 2562 – 2565 
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือตอบสนองความต้องการ   
ความถนัด ความสนใจ  
และส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียน 

1. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อใน 
   ระดับอุดมศึกษา 
2. จำนวนนักเรียนที่สอบได้รับทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ 
3. จำนวนนักเรียนได้เข้าร่วมเวทีการแข่งขันทักษะทาง 
    วิชาการระดับนานาชาติ 
4. จำนวนหลักสูตรการเรียนเพ่ิมข้ึนและมีความเข้มข้น 
    เทียบเคยีงมาตรฐานสากล 
5. ร้อยละของความพึงพอใจด้านหลักสูตรและกระบวนการ 
    จัดการเรียนการสอน 
6. ร้อยละท่ีนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ในปีการศึกษา 
7. จำนวนนักเรียนที่ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ 
8. คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดมาตรฐานทางการศึกษาระดับชาติ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนตามสมรรถนะ
ของผู้เรียนให้เหมาะสม กับ
การเป็นพลเมืองไทย และ
พลโลก 

1. ร้อยละของนักเรียนมีการสื่อสารและใช้ภาษาที่ 2 เพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละของนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและเป็น 
    เครื่องมือในการเรียนรู้ 
3. รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ/โลก/ 
    นานาชาต ิ
4. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ 
    ตามฐานสมรรถนะของนักเรียน 
5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น 
    ความสามารถที่หลากหลายของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
ระเบียบวินัย และมี
จิตสำนึกความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
 

1. ปลูกฝังเอกลักษณ์ และ
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
นักเรียนสรรพวิทยาคม 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง 
    ประสงค ์
2. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
    และกฎหมาย 
3. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
    ตามความสมัครใจ 
4. ร ้อยละของนักเรียนที ่เข ้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ 
    ของโรงเรียน 
5. ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

6. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ 
    และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

2. เสริมสร้างทักษะ 
จิตสำนึกในการดำเนินชีวิต
ของการเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ร้อยละของครูที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
   พอเพียงมาใช้ในการเรียน 
3. ร้อยละของนักเรียนมีการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21  
    ในการเรียน 
4. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย 
    ตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

3. ส่งเสริมกิจกรรมตามหลัก
ของศาสนา ภูมิปัญญา 
ประเพณี วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและรักษาสุขภาพ
กายและใจของผู้เรียน 

1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักของศาสนา  
   ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นและรักษา 
   สุขภาพกายและใจของผู้เรียน 
2. ร้อยละของนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ 
    มาตรฐาน 
3. รางวัลจากการแข่งขันกรีฑา กีฬา ระดับภาค/ประเทศ 
 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ
มีสมรรถนะเหมาะสมกับ
การจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นบุคคลมืออาชีพ 

1. จัดหาบุคลากรทดแทน,จัดจ้างครูอาวุโส,ครูเจ้าของภาษา, 
    ครูพิเศษด้านกิจกรรม,ครูอัตราจ้าง,เจ้าหน้าที่,คนงาน, 
    และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรตรงตามความต้องการ 
2. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคมด้านบุคลากร 
3. จำนวนครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ,วุฒิการศึกษา ,รางวัลครู 
    ดีเด่นและครูอาวุโสดีเด่นของโรงเรียน,รางวัลจากองค์กร 
    ภายนอก 
4. ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาปีละไม่น้อยกว่า 100  
    ชั่วโมง 
5. จำนวนบทความและงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการ 
    ศึกษาท่ีเผยแพร่ในวารสารหรือเว็บไซต์ 
6. ร้อยละของครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

2. บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครู 

1. ร้อยละของนักเรียน คร–ูบุคลากรที่มีสุขภาพกาย  
   สุขภาพจิตที่ดี 
2. ร้อยละของการเกิดเหตุอันตรายต่อชีวิตร่างกายของ 
   นักเรียน ครูและบุคลากร 
3. ร้อยละของการเบิกเงินประกันอุบัติเหตุของครู 
4. ร้อยละของครูที่อยู่อาศัยในบ้านพักหรือที่พักที่โรงเรียน 
    จัดให ้

กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
ด้วยระบบคุณภาพ และ
ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศด้วยระบบคุณภาพโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

1. มีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA 
2. ร้อยละของระบบงานมีการบริหารจัดการตามระบบ 
    คุณภาพ PCCA & R 
3. มีระบบการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรให้ประหยัด 
    และคุ่มค้า 
4. ร้อยละของความสำเร็จของการทำกิจกรรม/โครงการ 
5. ร้อยละของความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ 
6. ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียน 

2. พัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้ โดยยึดหลัก
ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่เปิดบริการด้านวิชาการให้แก่ 
    นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชน 
2. ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการของสนามกีฬา  
    ห้องปฏิบัติการฯ ที่ตอบสนองความต้องการของหลักสูตร 
    การจัดการเรียนการสอน 
3. จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพ่ิมขึ้น 
4. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง 
   ภายในภายนอกเพ่ิมขึ้น 

3. เสริมสร้าง และประสาน
ความร่วมมือกับชุมชนและ
เครือข่ายของโรงเรียน 

1. จำนวนเงินระดมทรัพยากร / เงินบริจาคของโรงเรียน 
    เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2. จำนวนครั้งที่ชุมชน/องค์กรเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัด 
    กิจกรรมของโรงเรียน 
3. จำนวนโรงเรียนที่มาศึกษาดูงาน/ได้รับความช่วยเหลือ 
    ทางด้านการจัดการศึกษาและอ่ืน ๆ 
4. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนในด้าน 
    การศึกษาและอ่ืน ๆ  
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

4. พัฒนางานประกัน
คุณภาพ และระบบ
สารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน 
ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 

1. พัฒนางานประกันคุณภาพในที่เข้มแข็งและมีระบบ 
    สารสนเทศที่เป็นปัจจุบันทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 
2. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีเยี่ยม 
    ขึ้นไป 
3. ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
4. จำนวนครั้งในการรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลใน 
    หน้าเว็บไซต์โรงเรียนหรือฐานข้อมูลสำคัญตามภารกิจ 
    ของหน่วยงานว่ามีการอัปเดตข้อมูลที่จำเป็นอย่าง 
    สม่ำเสมอและทันท่วงที เพื่อการใช้งานร่วมกันอย่างเป็น 
    ปัจจุบัน 
5. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของ 
    โรงเรียนในระดับดีมาก 
6. จำนวนวารสารโรงเรียน, รายงานประจำปี,จำนวนครั้งที่ 
    ประกาศ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถงึมธัยมศึกษา  

(เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ)   
ประจำปีการศึกษา 2562 

3.1 งบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถงึมัธยมศึกษา 

(เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ)  ประจำปีการศึกษา 2562 

สรุปงบประมาณการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  
(เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) ประจำปีการศึกษา 2562 

โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน  วันที่  10  มิถุนายน  2562 
 

1. รายการหนังสือเรียน/คน/ภาคเรียน 
ม.1 ×     504 = 504 × 764   =  385,056 
ม.2 ×     450 = 450 × 877   =  394,650 
ม.3 ×     445 = 445 × 949   =  422,305 
ม.4 x     485 = 483 × 1,318   =  639,230 
ม.5 ×    450 = 450 × 1,263   =  568,350 
ม.6 ×    483 = 483 × 1,109   =  535,647 
    รวมทั้งหมด         2,945,238.- 
งานพัสดุ ดำเนินการในการสอบราคา หาหนังสือ ตามที่ครูผู้สอนต้องการ 
 

2. รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน/คน/ปีการศึกษา 
ม.ต้น ×    450   = 1399 × 450   =  629,550.- 
ม.ปลาย ×    500   = 1,418 × 500   =  709,000.- 
    รวมทั้งหมด         1,338,550.- 
 

งานการเงิน ดำเนินการแจกนักเรียนหลังจากได้ รับแจ้งการโอนเงิน 
 

3. รายการค่าอุปกรณ์การเรียน/คน/ภาคเรียน 
ม.ต้น ×    210   = 1,399 × 210   =   293,790.- 
ม.ปลาย ×    230   = 1,418 × 230   =   326,140.- 
    รวมทั้งหมด            619,930.- 
ตลอดปีงบประมาณ 2562  รวมทั้งหมด × 2   =1,239,860.- 

งานการเงิน ดำเนินการแจกนักเรียนหลังจากได้ รับแจ้งการโอนเงิน 
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4. รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน /คน/ภาคเรียน 
ม.ต้น ×   440      = 1,399 × 440   =   615,560.- 
ม.ปลาย ×   475    = 1,418 × 475   =   673,550.- 
    รวมทั้งหมด          1,289,110.- 
ตลอดปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งหมด  × 2   = 2,578220.- 
 

3.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  

(เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ)  ประจำปีการศึกษา 2562 
การจัดสรรงบประมาณปี 2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนบุาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานงบประมาณในการพัฒนาจำแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วิธีการ 
และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เงินเรียนสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เงินเรียนฟรี 
15 ปี)  ในส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม  3,078,805.-  โดยจำแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนดังนี้ 

 

ลำดับที่ กลยุทธ์ งบประมาณ (บาท) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 2,235,741 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

327,388 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมี
สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

- 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ
คุณภาพและยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

515,676 

รวม 3,078,805 
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3.3 กรอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามกลยุทธ์/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ แผนงาน งานและโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562  ดังแสดงในตาราง 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1     พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด 

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
เทยีบเคียงมาตรฐานสากล 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1.3 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
1.4 การพัฒนาออกแบบจัดการเรียนรู้บูรณาการ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานพฒันาหลักสูตร 
   - งานพฒันาการเรียนการสอน 

2. โครงการพัฒนาระบบ
การวัดและประเมนิผล
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

2.1 การพัฒนาวัดผลและประเมนิผล 
     - ป.พ.1,5,6 
     - การจัดสอบระหว่างภาค/ปลายภาค 
2.2 จัดประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกับ 
     หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  โดยเทียบเคียง 
     มาตรฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการวัดและประเมินผล 
     ระดับโรงเรียน 
2.4 การสอบ TOEIC , CUTEP 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานวัดผลและประเมนิผล 

3. โครงการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้สู่การ
เป็นพลโลก 

3.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียน 
     การสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการบันได 5 ข้ัน  
3.3 สอนเสริมโดยเจ้าของภาษา 
3.4 กิจกรรมโครงงานสาธารณประโยชน์ที่แสดง 
     ความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่แวดล้อมและอุดมการณ ์
     ประชาธิปไตย 
3.5 กิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนำโครงงานบูรณาการ  
     8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (IS DAY) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
   - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 

4. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.1 การจัดหาหนังสือ/สื่อประกอบการเรียนรู้ 
4.2 การจัดทำคลังข้อสอบ 
4.3 การสอนเสริมความรู้ 
4.4 การพัฒนาสื่อการสอน ICT 
4.5 พัฒนาการจัดการเรียนดา้นทักษะความคิด 
4.6 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
      ในรายวิชา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
    - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
    - ระดับชัน้ 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1   พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  ความถนัด  

 ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
โครงการ (ต่อ) กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 4.7 จัดสอบ Pre O-Net/สอบ TOP TEST/สอบ สอวน./ 
      สอบ TDED 
4.8 กิจกรรมการสอนเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษา 
4.9 กิจกรรมค่ายยกระดับผลสมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผล 
     การเรียนในระดับปานกลางค่ายติดตามงาน ส่งงาน 
     เพื่อป้องกันการติด 0 ร มส ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  

 

5. โครงการส่งเสริมนิสัย 
  รักการอ่าน 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   - งานพฒันาการเรียนการสอน 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
   - งานห้องสมุด 

6. โครงการโรงเรียน 
   แกนนำเรียนร่วม 

6.1 การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่บกพร่อง 
     ทางการเรียนรู ้ 
6.2 การจัดสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนสำหรับเด็ก 
     ที่บกพร่อง 
6.3 กิจกรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร่วม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานส่งเสริมการเรียนรู ้
     นักเรียนพิการเรียนร่วม 
 

 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทย  

และพลโลก 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

1.1 การสอนเสริมความรู้ทางวิชาการ 
1.2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
1.3 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของกลุ่มสาระฯ 
(ดนตรี,นาฏศลิป์,ศิลปะ,กีฬา,วทิยาศาสตร์,ภาษาไทย
,ภาษาต่างประเทศ) 
1.4 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนระดับเพชร 
1.5 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนพระราชทาน 
     อย่างยั่งยืน 
1.6 กิจกรรม การพัฒนา นวัตกรรมโรงเรียน 
1.7 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทางวชิาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานอาเซียน 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. สำนักผู้อำนวยการ 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทย  

 และพลโลก 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 1.8 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของ 
     กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
1.9 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
     ด้านทักษะปฏบิัต ิ

 

2. โครงการเสริมสร้าง
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

2.1 ค่ายของทุกกลุ่มสาระ/งาน/ระดับชัน้ 
2.2 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
2.3 การแสดงผลงานและความสามารถของนักเรียน 
2.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม 
     วิชาช่าง, คหกรรม ,การทดลองทางวทิยาศาสตร์ 
2.5 กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพศิลปะการแสดง     
   “วิพิธทัศนาสรรพ วิทยา  101  ปี” 
2.6 กิจกรรมงานวิชาการ เปิดรัว้โรงเรียน (OPEN  HOUSE) 
2.7 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (เมียวดี) 
2.8 กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นผู้นำสู่รั้วม่วงเหลือง 
2.9 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของคณะกรรมการนักเรียน 
2.10 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1-ม.6 
2.11 กิจกรรมค่ายภาษาและวฒันธรรมภาษาจีนและเกาหลี 
2.12 กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
2.13 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม 
       คอมพิวเตอร์เรขาคณิตพลวัต (GSP) 
2.14 กิจกรรมการเข้าค่ายคณิตศาสตร ์
2.15 กิจกรรมค่ายสานฝนั 

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

   - กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
   - งานแนะแนว 
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
   - งานคณะกรรมการสภานักเรียน 

3. โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการดำรงชีวิต 

3.1 ค่ายลูกเสือ 
3.2 ค่ายยุวกาชาด 
3.3 การบำเพ็ญประโยชน ์
3.4 อาสารักดินแดน  
3.5 กิจกรรมค่ายอบรมเครือข่ายภาวะความเป็นผูน้ำ 
3.6 พัฒนาศักยภาพก้าวหน้าพัฒนาอนุกรรมการ     

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ฝ่ายบริหารบุคคล 
  - งานคณะกรรมการสภานักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษา 

สุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา 

1.1 รณรงค์การแต่งกายชุดพื้นเมือง 
1.2 ประกวดมารยาท 
1.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
1.4 อนุรักษ์สืบสานศลิปวฒันธรรมและภูมิปัญญา  
   เช่น    
        - ประเพณีลอยกระทง 
        - การทำบุญตักบาตรทุกวันพระ 
        - ประเพณีสงกรานต ์
1.5 กิจกรรมพัฒนาดนตรีสากล และนาฏศิลปไ์ทย 
     และพื้นเมือง 
1.6 พิธีไหว้คร/ูพิธีไหว้ครูศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป ์
1.7 กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day) 
1.8 กิจกรรมแล้อุป๊ะตะก่า 
1.9 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 
   - กลุ่มสาระศิลปะ 
3. งานระดับชั้น 
 

2. โครงการปลูกฝัง
ค่านิยมและจิตสำนึกความ
เป็นไทย 

2.1 กิจกรรมวันสำคัญของชาต ิ
   - วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
   - วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 
   - วันเฉลิมพระชนมพรรษา (ร.10)  28 กรกฎาคม 
   - วันคล้ายวันสวรรคต (ร.9) 13 ตุลาคม 
   - วันพ่อแห่งชาติ 5 ธนัวาคม 
   - วันถวายพระเพลงิพระบรมศพ (ร.9) 26 ตุลาคม 
   - วันสดุดี/สถาปนาลูกเสือ 
   - การรณรงค์ด้านค่านิยม และจิตสำนึกความเป็นไทย 

   - กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
   - วันภาษาไทยแห่งชาต ิ

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

3. โครงการปลูกฝัง
จิตสำนึก 
ในขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม 

3.1 กิจกรรมจิตอาสา 
3.3 การบำเพ็ญประโยชน ์
3.4 ค่ายรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
- งานคณะกรรมการสภานักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 3   ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษา  

 สุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4. โครงการส่งเสริมสุข
นิสัย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตของผู้เรียน 

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) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
- ระดับชัน้ 
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 

5. โครงการเสริมสร้าง
ความมีสุนทรียภาพผู้เรียน 

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

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

6. โครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

6.1 การรณรงค์ต่อต้านยาเสพยต์ิด 
6.2 การจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน 
6.4 การ Re-X-ray 
6.5 สายลับจิ๋ว 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
- งาน TO BE NUMBER ONE 

 

กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 1  ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการส่งเสริม
ระเบียบวินยันักเรียน 

1.1 คนดีศรีสรรพ 
1.2 การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน 
1.3 กิจกรรมสมุดบันทึกความด ี
1.4 กิจกรรมการโฮมรูม 
1.5 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
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กลยุทธ์ที ่2 (ต่อ) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 1   ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2. โครงการพัฒนา
จิตสำนึกในการรักษา
กฎระเบียบของโรงเรียน 

2.1 กิจกรรมการพัฒนาระเบียบวินัย 
2.2 กิจกรรมอบรมส่งเสริม สรา้งสรรค์ ปลูกฝังคา่นิยม 
2.3 โซนพื้นที่ (Zoning) 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
   - งานปกครอง 
   - งานระบบดูแลช่วยเหลือ    
     นักเรียน 
   - งานคณะกรรมการสภา นร. 
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

3. โครงการรับนักเรียน
ใหม่ 

3.1 รับนักเรียนใหม่ 
3.2 ปฐมนิเทศนักเรยีนใหม่/นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - ห้องเรียนพิเศษ 

 
กลยุทธ์ที่ 2   เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 2   เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมอืงไทย และพลโลก 
                   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการเสริมสร้างการ
น้อมนำหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัต ิ

1.1 กิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อเสริมสร้าง 
     คุณลักษณะอยู่อยา่งพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

2. โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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 ค่ายพัฒนาคา่นิยมหลัก 12 ประการ 
2.9 ค่ายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน 

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

3. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
3.2 การอบรมธรรมาภิบาล 
3.3 การคัดเลือกผู้นำเยาวชนในระดับอำเภอและจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
   - งานคณะกรรมการนักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 2 (ต่อ) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 2   เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลกโดยยึดหลักปรัชญา 

 ของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

4.1 การเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 % 
4.2 การคัดกรองนักเรียน 
4.3 การกำกับ ติดตาม และป้องกันความเสี่ยง 
4.4 การให้คำปรึกษาและแนะแนว 
4.5 เครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
4.6 การคุ้มครองสิทธิเด็ก 
4.7 กิจกรรม YC  
4.8 กิจกรรมเพื่อการป้องกันและช่วยเหลือแก้ไข   
     พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
4.9 กิจกรรมพัฒนาทักษะเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา 
4.10 กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษากบัเพศศึกษารอบด้าน 
4.11 เสริมสร้างพัฒนาเข้าใจลูกรัก 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - งานแนะแนว 

5. โครงการพัฒนาระบบ 
พ่อคร ู-แม่ครู 

5.1 กิจกรรมเตรียมปัจจัยพื้นฐาน และสิง่อำนวย 
     ความสะดวกเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5.2 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ 
5.3 กิจกรรมเสริมประสบการณแ์ก่ผู้เรียนที่เป็นบุตรหลาน 
5.4 กิจกรรมประเมินพัฒนาการของผู้เรียน 
5.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
5.6 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศตามความถนัด 
     และความสนใจ 
5.7 กิจกรรมซอ่มเสริมในสมรรถนะนักเรียนที่ยังไม ่
     ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
5.8 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงาน  
     ของเครือข่ายผู้ปกครอง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
3. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
   - งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

6. โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา 

6.1 ค่ายคุณธรรม 
6.2 การสอบธรรมสนามหลวง 
6.3 เทศน์มหาชาติพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 12  
     ประการ 

1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 - กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
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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  
     เรียนรู ้การวัดและประเมินผล การเผยแพร่ผลงาน 
     ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน ์
1.7 อบรมทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.8 ส่งเสริมและสนบัสนนุการจดัทำผลงานทางวิชาการ 
1.9 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ครูเข้ารับการประชุม/อบรม/ 
     สัมมนาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
1.10 อบรมครูให้ใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
       อย่างต่อเนื่อง 
1.11 อบรมความรู้และพัฒนาทกัษะการปฏิบัตงิานที ่
      รับผิดชอบ เชน่ งานวัดผล งานพสัดุ งานสารบรรณ  
      งานสารสนเทศ งานเจ้าหนา้ที่บริการ (นักการ,แม่บ้าน) 
1.12 การปฐมนิเทศและให้ความรู้ครูใหม่ /ครูอัตราจ้างใหม่ 
       และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. งานห้องเรียนพิเศษ 
4. ฝ่ายสำนักอำนวยการ 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายธุรการ นโยบาย    
   แผน และงบประมาณ 
 

2. โครงการพัฒนา
บุคลากรผูบ้ริหาร
ระดับกลางของโรงเรียน 

2.1 อบรมให้ความรู้ และพัฒนาทักษะ 
     การบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
2. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 

3. โครงการนิเทศการ
เรียนการสอน 

3.1 ครูคู่นิเทศ 
3.2 พัฒนาเครื่องมือนิเทศภายในด้านการเรียนการสอน 
      

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ฝ่ายสำนักอำนวยการ 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 2  บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

1. โครงการเสริมสร้าง
ขวัญและกำลังใจบุคลากร 

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. โครงการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

1.1 การจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 การอบรมความรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
1.3 การบูรณาการการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนา 
     ผู้เรียน 
1.4 การจัดทำข้อมูลการสนเทศเชื่อมโยงโรงเรียนเครือข่าย 
     โดยผ่านเว็บไซด ์
1.5 การจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธผ์ลงานโดยนิทรรศการ  
     เอกสาร ข่าว 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
- กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
- งานประชาสัมพนัธ ์
2. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 
 

2. โครงการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา 

2.1 พัฒนานวตักรรมห้องเรียนพิเศษ  
     Multi-lingual Program  (MP) 
2.2 พัฒนานวตักรรมห้องเรียนพิเศษ  
     Mini English Program  (MEP) 
2.3 พัฒนานวตักรรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    
     คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  (SMAT)  
2.4 พัฒนานวตักรรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์
     คณิตศาสตรเ์ข้มข้น (ISM) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   - งานห้องเรียนพิเศษ 
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กลยุทธ์ที่ 4 (ต่อ) บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
            และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 1   พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 2.5 พัฒนานวตักรรมห้องเรียนพิเศษภาษาจนี, 

2.6 พัฒนานวตักรรมห้องเรียนพิเศษภาษาพมา่ 
2.7 พัฒนานวตักรรมห้องเรียน EIS 
2.8 สอนเสริมภาษาเพื่อการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ,ฝรั่งเศส   
     ,จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี) 

 

5. โครงการส่งเสริมการ
บริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน 

5.1 ปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ 
     ตามค่าใช้จา่ยรายหัวนักเรียน 
5.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ/ งบประมาณ 
     ประจำป ี

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน  
   และงบประมาณ  
   - งานแผนงาน  

 
กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ 

1.1 พัฒนาระบบเครือข่าย ICT ภายใน 
    - การเช่าซื้อ Computer 
    - การเช่าสัญญาณ Internet ความเร็วสูง 
    - การติดตั้งสายสัญญาณ Wireless 
    - การขยายโครงข่ายสญัญาณ 
    - การซ่อมบำรุง 
1.2 พัฒนา ICT ห้องศูนย์ปฏิบัตกิาร/ห้องสมุด/ 
     ห้องเรียนอาชีพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2. โครงการพัฒนาระบบ
การบรหิารจัดการที่ด ี

2.1 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/ฝา่ย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.2 การซ่อมแซม ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
2.3 การจัดสวัสดิการครูและบุคลากร 
2.4 การพัฒนาระบบบริหารงาน 
2.5 การพัฒนาสำนักผู้อำนวยการ 
2.6 การจัดทำมาตรฐานการปฏบิัติงาน 
2.7 การพัฒนาระบบงานสารบรรณโรงเรียน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารธุรการ นโยบาย แผน 
   และงบประมาณ 
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ 
     การเรียนรู ้
4. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
5. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 
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กลยุทธ์ที่ 4 (ต่อ)บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 2.8 การพัฒนางานพสัดุโรงเรียน/ฝา่ย/กลุ่มสาระฯ 

2.9 การพัฒนางานการเงินโรงเรียน 
2.10 การบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค 
2.11 จัดจ้างครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าทีส่ำนักงาน/แม่บา้น, 
       คนสวน,เจ้าหนา้ที่,นักการ 
2.12 การบริการรักษาความปลอดภัย  
      (จ้างยามรักษาการณ์,เวรประจำวัน,เวรกลางคนื, 
      เวรวันหยุด,เครื่องหมายจราจร ฯลฯ) 

 

3. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้

3.1 พัฒนาห้องจริยธรรม 
3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน โรงเรียน 
3.3 พัฒนาห้องสมุด 
3.4 พัฒนาห้องเรียนสมบูรณ์แบบ  
3.5 พัฒนา Edutainment School 
3.6 พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ  

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

4. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการ
อาคารสถานที ่

4.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
     อาคารสถานที ่
4.2 การตกแต่งป้ายงาน/ซุ้มงาน ประเพณีสำคัญประจำป ี

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

5. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการ
สาธารณปูโภค 

5.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/พัฒนาด้านประปา 
5.2 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/พัฒนาด้านไฟฟ้า  
5.3 ปรับปรุงพัฒนาซ่อมสัญญาณสายอินเตอร์เนต 
     และโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

6. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

6.1 การจัดการขยะแบบบูรณาการ 
6.2 การประกวดห้องเรียนสะอาด 
6.3 ปรับปรุงและพฒันาภูมิทัศน์ของ โรงเรียน 
6.4 ปรับปรุงสวนที่มีอยู่เดิมให้สวยงาม 
6.5 บำรุงและตกแต่งไมย้ืนตน้ให้ร่มเงาในโรงเรียน 
6.6 จัดตกแต่งสวนขึ้นใหม่ในพืน้ที่ที่ต้องการ 
6.7 จัดทำไม้กระถางประดับในโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3  เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการเสริมสร้าง
ความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนา
โรงเรียน 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
2. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 
 

2. โครงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา 

2.1 การจัดแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
2.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ  
     (MEP) 
2.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพหุภาษา 
     (MP) 
2.4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน   
      - SMAT  
      - วิทย์- คณิต เข้มข้น 
      - ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 
      - ห้องเรียนพิเศษภาษาพมา่ 
2.5 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS 
2.6 พฒันาระบบเครือข่าย  ICT  ภายใน 
2.7 ส่งเสริมงานประชาสัมพันธว์ารสารโรงเรียน 
2.8 การหาทุนจากผู้อุปถัมภ ์
2.9 การทำชุดพลศึกษา ชุดพืน้เมือง กระเป๋านักเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน 
   และงบประมาณ 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
4. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 
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กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 4  พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการสื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานประชาสัมพนัธ ์
 

2. โครงการพัฒนาระบบ
การให้บริการทาง
การศึกษา 

2.1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
2.2 พัฒนาระบบนวัตกรรม I - Student 
2.3 การทำบัตรประจำตัวนักเรียน 
2.4 การประกันอุบัติเหตุ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 

3. โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน 
    และงบประมาณ 
    - งานแผนงาน 
2. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา 

4. โครงการนิเทศเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและการสรปุผล
พัฒนาโรงเรียน 

4.1 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนนิงานการพฒันาคุณภาพ 
     การศึกษาของโรงเรียน 
4.3 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สื่อมวลชน 
4.4 การเผยแพร่ผลงานโรงเรียน 
     

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
2. กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
   - 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
   - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
   - งานประชาสัมพนัธ ์
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  

จำแนกตามกลยุทธ์และแผนงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ  

และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
 1.1 กิจกรรมพัฒนาแกนนำนักเรียนโครงงาน 

บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
41,800 มาตรฐานที่ 1 

ข้อ 1.1 (2,3) 
ข้อ 1.2 (1,2,3) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อ 1 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.1 กิจกรรมการสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการ

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 
37,050 มาตรฐานที่ 1 

ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

 2.2 กิจกรรมการสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 

38,900 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

 2.3 กิจกรรมค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาไทย ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

32,210 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 

กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

 2.4 กิจกรรมค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาไทย ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

34,060 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 

กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

 2.5 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรได้รับการ
พัฒนาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

37,050 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 

กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

 2.6 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรได้รับการ
พัฒนาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 

38,900 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 

กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

 2.7 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษา 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

43,200 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 

กลุ่มสาระสงัคม
ศึกษาฯ 

 2.8 กิจกรรมค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

37,050 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 

กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศ
ที่ 1 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ)พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ  

และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 2.9 กิจกรรมค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

38,900 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 

กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศ
ที่ 1 

 2.10 กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศกึษา 2562 

36,000 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 

ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 2.11 กิจกรรมค่ายติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดบัปานกลาง , 
กิจกรรมค่ายติดตามงาน ส่งงานเพื่อป้องกันการติด 0
ร มส ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

59,500 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 

ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

 2.12 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนเพือ่ช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มพิเศษ 

9,500 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 

ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 2.13 กิจกรรมค่ายติวเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ที่มีผลการเรียนในระดบัปานกลางขึ้นไป 

30,310 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 

ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

 2.14 กิจกรรมค่ายยกระดับผลสมัฤทธิ์ของนักเรียนที่
เสี่ยงติด 0 ร มส 

20,900 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 

ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

 2.15 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มี
ปัญหาในการเรียน 

28,550 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 

ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

3 โรงเรียนแกนนำนักเรียนร่วม 
 3.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร่วม - มาตรฐานที่ 1 

ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 
ฝ่ายบริหารวชิาการ 

4 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 4.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงาน 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
38,934 มาตรฐานที่ 3 

ข้อ 3.1,3.5 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 รวม 602,814   
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โครงการ                   พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
กิจกรรม พัฒนาแกนนำนักเรียนโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โดยใช้คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ระยะเวลาดำเนินการ      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ หอประชุมอาคารสรรพการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ข้อที ่1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 โรงเรียนสรรพวิทยาคมเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย การทำโครงงานบูรณาการเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาหรือทำโครงงานตามความสนใจ 
และตามความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู ้ต่าง ๆ ในเรื่องเดียวกันมาใช้ในการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ที่ เป็น “องค์รวม” ผ่าน
กระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือมีความเชื่อถือได้ โดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีผู้สอนเป็นผู้ให้ คำปรึกษา 
รวมทั ้งผลของการศึกษาต้องเป็นข้อค้นพบใหม่และมีการเผยแพร่ความรู ้นั ้น ต่อสาธารณะผู ้เรียนสามารถน ำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ดังนั้นงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงได้จัดการพัฒนา
นักเรียนแกนนำโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเป็นการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นด้านความรู้และทักษะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตแลการศึกษาต่อในอนาคต ช่วยให้นักเรียนได้แสดงออกตาม
ความสามารถ และความสนใจของตนเอง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะการทำโครงงานบูรณาการของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรูโ้ดยการฝึกจากการปฏิบัติจริง  
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2.2 พัฒนาผู้เรียนแกนนำเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อเป็นตัวอย่างของนักเรียนในโรงเรียน 
  2.2 เพื่อให้โรงเรียนได้มีนวัตกรรมใหม ่ๆ อันเกิดจากองค์ความรู้ของนักเรียน 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนระดับช้ัน ม.1- ม.6  ปีการศึกษา 2562  ห้องละ 5 คน  จำนวนทั้งสิ้น 400 คน 
3.1.2 นักเรียนแกนนำ ม.2, 3, 5, 6 โดยคัดเลือกจากห้องที่ไดร้ับรางวัลจากปีการศึกษา 2561  

                   ระดับชั้นละ 2 ห้อง ห้องละ 5 คน จำนวน 40 คน 
3.1.3 นักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 15 คน 
3.1.4 คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        3.2.1 นักเรียนแกนนำมี ความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับโครงงานบูรณาการสามารถขยายผล และเผยแพร่สู่
นักเรียนคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียน และชุมชน  
 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

- เขียนโครงการเสนอผู้บรหิารโรงเรยีน 
- ประชุมวางแผนจดัทำหลักสูตรการอบรมและ

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 

มี.ค. 2562 - นายฉัตรชัย  วิเทศน์ 
นายวินัย หาญพรม  
นส.ศุภลักษณ์   คำลือ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/คำสั่ง 
- จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์เอกสารการอบรม 
- ดำเนินการอบรมดังนี ้

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงงานและวิธกีารถอน
รหัสตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงใน
ชีวิตประจำวัน 

2. เสนอตัวอย่างโครงงานท่ีด ี
3. นักเรียนคิดโครงงานและนำเสนอโดยมี

วิทยากรแกนนำช่วยให้ความรู้ ทุกกลุ่ม 

พ.ค.-มิ.ย. 
2562 

41,800 นายฉัตรชัย  วิเทศน์ 
นายวินัย หาญพรม  
น.ส.ศุภลักษณ์   คำลือ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- นักเรียนได้แนวทางในการดำเนินการโครงการ 

มิ.ย. 62 - คณะกรรมการ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ก.ค.-ส.ค. 62 - นางชลธิชา นุชารัมย์  
และคณะ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินอุดหนุน  …………………………  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  …………………………  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี  .....41,800.......….  บาท 
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โครงการ  ยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม  การสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด 

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
สถานทีด่ำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

    1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

         6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา  ได้ประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม  ใน
รอบทีส่าม  ซึง่ผลการประเมินพบว่า  ในมาตรฐานท่ี  5  ด้านผู้เรียน  เรื่อง  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรอยู่ใน
ระดับพอใช้ ประกอบกับจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ในช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า คะแนนสอบในมาตรฐานการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับขนาด ซึ่งไม่เป็นเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงเห็นสมควรให้จัดให้มีการสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ม.3  โดยใช้ครูผู้สอนประจำรายวิชา ในทุกระดับชั้น และวิทยากรภายนอก เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน ม.3 จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลคะแนนจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในมาตรฐานการ 

เรียนรู้ต่าง ๆ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 เฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
ขนาดโรงเรียน 
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3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้น ม.3 จำนวน 453 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 
ด้านคุณภาพ 
ค่าคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O – NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 ในมาตรฐานการ

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัขนาดโรงเรยีน 

 
4. วิธีการดำเนินการ 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พ.ค. -ธ.ค 2562 
 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. จัดหาวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน มาสอน
เสรมิเตมิเตม็ให้นักเรยีนแตล่ะกลุม่ 
2. กำหนดตารางสอนเสริมสำหรับวิทยากร
ภายนอก ดำเนินการสอนตามกำหนดการ
ตารางเรียน 
3. ครูจัดเตรียมเอกสาร แผนการจดัการเรียนรู้ 
สื่อประกอบการจัดการเรยีนรู้ สำหรับนักเรยีน 
ม.3 

ม.ค. 2563 
(จำนวน 2 วัน) 

37,050 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินตามโครงการ 

ก.พ. 2563 - กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.พ. 2563 - กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

 
5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (อุดหนุน)  ……………………..……… บาท 
 เงนินอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   .............. 37,050.........…. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1/2562 ภาคเรยีนที ่2/2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าจ้างวิทยากรภายนอก ชม.ละ 1,200 บาท  
6 ชม. 

7,200 วัน - - 2 14,400 

2 ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท 2 มื้อ 50 คน - - 453 22,650 
รวม - 37,050 

รวมทั้งสิ้น 37,050 
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โครงการ  ยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม  การสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด 

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

    1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
                           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

         6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา  ได้ประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม  ใน
รอบที่สาม  ซึ่งผลการประเมินพบว่า  ในมาตรฐานท่ี  5  ด้านผู้เรียน  เรื่อง  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรอยู่ใน
ระดับพอใช้ ประกอบกับจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ในช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า คะแนนสอบในมาตรฐานการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับขนาด ซึ่งไม่เป็นเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงเห็นสมควรให้จัดให้มีการสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ม.6  โดยใช้ครูผู้สอนประจำรายวิชา ในทุกระดับชั้น และวิทยากรภายนอก เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน ม.6 จึงจัดโครงการดังกล่าวข้ึน 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลคะแนนจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในมาตรฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ  

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 เฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับขนาดโรงเรียน 
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3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้น ม.6 จำนวน 490 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 
ด้านคุณภาพ 
ค่าคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O – NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 ในมาตรฐานการ

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัขนาดโรงเรยีน 

 
4. วิธีการดำเนินการ 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พ.ค. -ธ.ค 2562 
 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. จัดหาวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน มาสอน
เสรมิเตมิเตม็ให้นักเรยีนแตล่ะกลุม่ 
2. กำหนดตารางสอนเสริมสำหรับวิทยากร
ภายนอก ดำเนินการสอนตามกำหนดการ
ตารางเรียน 
3. ครูจัดเตรียมเอกสาร แผนการจดัการเรียนรู้ 
สื่อประกอบการจัดการเรยีนรู้ สำหรับนักเรยีน 
ม.6 

ม.ค. 2563 
(จำนวน 2 วัน) 

38,900 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินตามโครงการ 

ก.พ. 2563 - กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.พ. 2563 - กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

 
5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (อุดหนุน)  ……………………..……… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี   .............. 38,900........ บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1/2562 ภาคเรยีนที ่2/2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าจ้างวิทยากรภายนอก ชม.ละ 1,200 บาท  
6 ชม. 

7,200 วัน - - 2 14,400 

2 ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อๆละ 25 บาท 50 คน - - 490 24,500 
รวม - 38,900 

รวมทั้งสิ้น 38,900 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  ค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                  ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางพัชราภรณ์  ศรีดาเดช 
ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มี
ศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมนานาชาติ อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการปฏิรูป
การศึกษาเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพซึ่ งระบุในกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลโดย
สถานศึกษายกระดับคุณภาพผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกั นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากการทดสอบระดับชาติ (O –NET ) 
เพิ่มขึ้น ดังนั้นการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอัน
เป็นเป้าหมายสำคัญของสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา
นั้นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม มีผลการสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ 
และเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 พบว่ามีผลการสอบ O – NET เพิ่มขึ้น 
    ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยบรรลุตามวัตถุประสงค์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้ดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ขึ้นโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเสริมจากวิทยากรภายนอก ตลอดจนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 
การอ่าน การฟัง   การพูด และการเขียน อย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยให้สูงขึ้นและเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ใน
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยให้สูงขึน้ 
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2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ม.3 วิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น 

          2.2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น          
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

- นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 จำนวน 453  คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

            - ผลสัมฤทธ์ิผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
สูงขึ้น 

 
4. วิธีการดำเนินการ 

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 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายตา่ง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาและ
กำหนดแนวทางการดำเนินงาน   

พ.ค.2562 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

3  ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา   
3.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา 
จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทย  
โดยวิทยากรภายนอก อาจารย์เสกสันต์ ผลวัฒนะ 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ม.ค - มี.ค.2563 32,210 ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

4.  ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติกิจกรรม มี.ค.2563 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

5. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ มี.ค.2563 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………………-…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………32,210………….. บาท 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  ค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                  ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางพัชราภรณ์  ศรีดาเดช 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนธันวาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที ่1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มี
ศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมนานาชาติ อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการปฏิรูป
การศึกษาเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพซึ่งระบุในกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลโดย
สถานศึกษายกระดับคุณภาพผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลัก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากการทดสอบระดับชาติ (O –NET ) 
เพิ่มขึ้น ดังนัน้การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอัน
เป็นเป้าหมายสำคัญของสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา
นั้นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม มีผลการสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ 
และเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 พบว่ามีผลการสอบ O – NET เพิ่มขึ้น 
    ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยบรรลุตามวัตถุประสงค์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้ดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ขึ้นโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเสริมจากวิทยากรภายนอก ตลอดจนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 
การอ่าน การฟัง   การพูด และการเขียน อย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยให้สูงขึ้นและเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ใน
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ม.6 วิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น 

      2.2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น 
 

3. เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

  - นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 จำนวน 490 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

              - ผลสัมฤทธ์ิผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6  สูงขึ้น 

 

4. วิธีการดำเนินการ 
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 
 2..แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาและกำหนด
แนวทางการดำเนินงาน   

พ.ค.2562 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1  ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา   
2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา 
จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทย โดยวิทยากร
ภายนอก อาจารยเ์สกสันต์ ผลวัฒนะ อาจารย์จาก
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ธ.ค. 62- ก.พ. 
63 

41,260 ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1.  ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติกิจกรรม มี.ค.2563 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ มี.ค.2563 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………………-…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………41,260………….. บาท 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรได้รับ 
    การพัฒนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด  

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ธ.ค. 2562 –  ก.พ. 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   ข้อที ่ 1.1    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  จากปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนของโรงเรียนสรรพวิทยาคม  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมผีลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ให้มีแนวโน้มให้สูงขึ้น และพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และจากการ
วิเคราะหผ์ลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของวิชาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 – 2561 ทีผ่่าน
มา ทำให้ทราบเกี่ยวกับกรอบการพัฒนาท่ีจำแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาคณติศาสตร์ เพื่อเปน็ฐานในการพัฒนานักเรียน
ด้านคณติศาสตร์  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อมท้ังปลกูฝังให้มีเจตคติทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคดิมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คดิอย่างมีเหตผุล เป็นระบบ มี
แบบแผน สามารถวิเคราะหป์ัญหาหรือสถานการณไ์ด้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมปีระโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
และสามารถอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
    การจัดกิจกรรมสอนเสริม ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องให้กับนักเรียน เพื่อสง่เสริมให้นักเรียนมีความรู้และเป็นวาระกรอบพัฒนาของกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  จึงได้
จัดทำกิจกรรมการส่งเสริมและพฒันาความรู้ทางคณติศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรไดร้ับการพัฒนาใหก้ับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ความคดิรวบยอดในวิชาคณิตศาสตร์ และเตรียมความพรอ้มในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักเรียนในมาตรฐานการเรยีนรู้ที่ควรไดร้ับการพัฒนา 
  2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) คณิตศาสตร์ให้สูงขึน้ 
  

3.  เป้าหมาย 
-   ด้านปริมาณ 

    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี  3  จำนวน  453  คน  
-  ด้านคุณภาพ  

  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ และพัฒนาศักยภาพในมาตรฐานการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ที่ควร
ได้รับการพัฒนา  ได้แกเ่รื่อง ความน่าจะเป็น ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พื้นที่ผิว ปริมาตร ระบบสมการ และ
สถิตเบื้องต้น 
  

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ธ.ค. 2562 
 

- คณะครูกลุม่สาระฯ 
คณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. จำแนกนักเรียนช้ัน ม.3  จำนวน 453 คน เป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุม่ปานกลาง โดยจัดกิจกรรมสอน
เสรมิตามมาตรฐานที่ควรพัฒนา นกัเรียน 2 กลุ่ม โดย
เนื้อหากลุ่มเก่ง เนื้อหาก็จะยากขึ้น  เนื้อหากลุ่มปาน
กลาง เนื้อหาก็จะไม่ค่อยยาก เป็นแนวพื้นฐาน และใช้
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก จำนวน 1 คน โดยจัด
กิจกรรมในวันทำการปกติ จำนวน 2 วัน  

ม.ค. 2563 
- 

ก.พ. 2563 

37,050.- คณะครูกลุม่สาระฯ 
คณิตศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.พ 2563 - คณะครูกลุม่สาระฯ 
คณิตศาสตร ์

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ก.พ 2563 การจัดทำรปูเลม่ คณะครูกลุม่สาระฯ 
คณิตศาสตร ์

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  .................................... บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……….. 37,050.-………. บาท 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรได้รับ 
    การพัฒนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด  

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ธ.ค. 2562 –  ก.พ. 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   ข้อที ่ 1.1    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  จากปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนของโรงเรียนสรรพวิทยาคม  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมผีลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ให้มีแนวโน้มให้สูงขึ้น และพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และจากการ
วิเคราะหผ์ลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของวิชาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 – 2561 ทีผ่่าน
มา ทำให้ทราบเกี่ยวกับกรอบการพัฒนาท่ีจำแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาคณติศาสตร์ เพื่อเปน็ฐานในการพัฒนานักเรียน
ด้านคณติศาสตร์  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อมท้ังปลกูฝังให้มีเจตคติทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคดิมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คดิอย่างมีเหตผุล เป็นระบบ มี
แบบแผน สามารถวิเคราะหป์ัญหาหรือสถานการณไ์ด้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมปีระโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
และสามารถอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
    การจัดกิจกรรมสอนเสริม ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องให้กับนักเรียน เพื่อสง่เสริมให้นักเรียนมีความรู้และเป็นวาระกรอบพัฒนาของกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  จึงได้
จัดทำกิจกรรมการส่งเสริมและพฒันาความรู้ทางคณติศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรไดร้ับการพัฒนาใหก้ับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ความคดิรวบยอดในวิชาคณิตศาสตร์ และเตรียมความพรอ้มในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพือ่ส่งเสรมิและพัฒนานักเรียนในมาตรฐานการเรยีนรู้ที่ควรไดร้ับการพัฒนา 
  2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) คณิตศาสตร์ให้สูงขึน้ 
 

3.  เป้าหมาย 
-   ด้านปริมาณ 

    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี  6  จำนวน  490  คน  
-  ด้านคุณภาพ  

  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ และพัฒนาศักยภาพในมาตรฐานการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ที่ควร
ได้รับการพัฒนา  ได้แกเ่รื่อง เซต  การให้เหตผุล จำนวนจริง เลขยกกำลัง ความสมัพันธ์และฟังก์ชัน อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ ลำดับ อนุกรม ความนา่จะเป็น และสถติเบื้องต้น 
  

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พ.ย. 2562 
 

- คณะครูกลุม่สาระฯ 
คณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. จำแนกนักเรียนช้ัน ม.6  จำนวน 490 คน เป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุม่ปานกลาง โดยจัดกิจกรรมสอน
เสรมิตามมาตรฐานที่ควรพัฒนา โดยแยกเป็น 2 ระดับ 
จัดให้กับนักเรียน 2 กลุม่ โดยเนื้อหากลุ่มเก่ง เนื้อหาก็
จะยากข้ึน  เนื้อหากลุม่ปานกลาง เนื้อหาก็จะไม่ค่อย
ยาก เป็นแนวพื้นฐาน และใช้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก จำนวน 1 คน โดยจัดกจิกรรมในวันทำการ
ปกติ จำนวน 2 วัน 

ม.ค. 2563 
- 

ก.พ. 2563 

38,900.- คณะครูกลุม่สาระฯ 
คณิตศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.พ 2563 - คณะครูกลุม่สาระฯ 
คณิตศาสตร ์

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ก.พ 2563 การจัดทำรปูเลม่ คณะครูกลุม่สาระฯ 
คณิตศาสตร ์

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ..................................... บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……….. 38,900.-………. บาท 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                              ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายเอกชัย  พันธุลี 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนทีไ่ดร้ับการคดัเลือกให้เข้าร่วมเป็นโรงเรยีนเข้าสูม่าตรฐานสากล ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรยีนมาตรฐานสากล มุ่งเสรมิสร้างความรูค้วามสามารถ และคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 
และต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 การที่ผู้เรียนจะไดร้ับการพัฒนาให้มีคณุภาพ
ดังกล่าว ย่อมต้องอาศัยหลักสตูรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมตลอดจน มคีรูผูส้อนที่มีคุณภาพ มีทักษะในการเอื้ออำนวยให้นักเรยีน
สามารถแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และสื่อสารออกมาอย่างมีประสิทธิผล เป็นเครื่องมือสำคัญในการ
พัฒนา นอกจากน้ีทางโรงเรียนสรรพวิทยาคม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีผลสัมฤทธ์ิคะแนน O-
NET ต่ำ ในการจัดการเรียนการสอนและเกิดทักษะทางดา้นการคดิวิเคราะห์ในรายวิชาสังคมศึกษา  ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโ รงเรยีนสรรพวิทยาคมไดร้่วมประชุมหารือในการแก้ไขปญัหาดังกล่าว ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้
ฯจึงได้เสนอแนวทางและวิธีการทีช่่วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดยจัดกิจกรรม “สอนเสริมเติมเต็ม” ให้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกห้อง  โดยคาดหวังผลสำเร็จของการดำเนินงานจะพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิชาสังคมศึกษา 
อันจะส่งผลถึงคะแนน O-NET วิชาสังคมศึกษาสูงขึ้นสืบไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการสอบ O-NET  
 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาสังคมศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 
      1. วิทยากร จำนวน 18 คน 
      2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
 - ด้านคุณภาพ 
      1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถในการคดิวิเคราะห์อยา่งมีคุณภาพ 
      2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการสอบ O-NET ที่สูงข้ึน 
 

 
4. วิธีการดำเนินการ 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ ตุลาคม 
2562 

- ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1) ประชุม การกำหนดตารางการสอนเสริม 
2) ติดต่อวิทยากร ทำหนังสือเชิญ/ตอบรับ 
3) วิทยากรศึกษาหลักสตูรและผลวิเคราะห์ O-NET 
วิชาสังคมศึกษา 
2) ดำเนินการสอนตามตารางสอน 

ตุลาคม 
 2562 

43,200 ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 

มกราคม 
 2563 

- ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

วัดประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน มกราคม 
2563 

 

- ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 
 

 

 
5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………............………..บาท 
 เงนิรายได้สถานศึกษา   ………………...…….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี   ………43,200...…… บาท 
 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย 
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าวิทยากร จำนวน 6 ชม.ๆละ 200 บาท
จำนวน 2 วัน 

2,400 คน - - 18 43,200 

รวม - 43,200 
รวมท้ังสิ้น 43,200 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  ค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายวิวัฒน์  แสนคำนาค  
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
      ข้อที่ 2       มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
            ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
      ข้อที่ 3       มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               ข้อที่ 4       มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ข้อที่ 5       มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ข้อที่ 6       มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 และ
ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แต่เมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
พบว่าผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโดยเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้สูงขึ้น จึงต้องมีโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีค่าเฉลี่ยใน
การสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่สูงขึ้น ดังนั้นโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงเห็นสมควรในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนของครูในการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 

3. เพื่อยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมให้สูงข้ึน   
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3.  เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 
       - ครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคน 
  - นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา จำนวน 453 คน  
 - ด้านคุณภาพ 
  - นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ 
              ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
       - นักเรียนมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษา  
              ปีท่ี 3 สูงขึ้น 
 

4.  วิธีดำเนินการ   

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ กรกฎาคม 2562 - ครูในกลุ่มสาระฯการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 1 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียน  
- ร่วมคิดกิจกรรมที่จะยกยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 
- กำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมตา่งๆ 

กรกฎาคม 2562 
 
 
 

 

37,050 ครูในกลุ่มสาระฯการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 1 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- รายงานการพัฒนาของนักเรียน 
 

ก.ค. 62- ก.พ. 
63 

- ครูในกลุ่มสาระฯการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 1 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิในการสอบโอเน็ตของนักเรียน
ระดับ ม.3 ปีการศึกษา 2562 

มีนาคม 2563 
 

- ครูในกลุ่มสาระฯการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 1 

 
5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………37,050......……… บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา   ……………-...……………… บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   ……………-………………… บาท 
กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าจ้างวิทยากรติว O-NET 
ภาษาอังกฤษ 1 คน 2 วัน 

1,200 ช่ัวโมง - - 12 14,400 

2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท 50 คน - - 453 22,650 
รวม - 37,050 

รวมทั้งสิ้น 37,050 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  ค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายพันตรี  สีขาว  
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ข้อที่ 1   มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
       ข้อที่ 2    มีความสารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
     ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
      ข้อที่ 3    มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                ข้อที่ 4    มีความสารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       ข้อที่ 5    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ข้อที ่6    มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 และ
ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แต่เมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 
พบว่าผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโดยเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้สูงขึ้น จึงต้องมีโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีค่าเฉลี่ยใน
การสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่สูงขึ้น ดังนั้นโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงเห็นสมควรในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนของครูในการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 

3. เพื่อยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมให้สูงข้ึน   
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3.  เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 
       - ครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคน 
  - นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปกีารศึกษา 2562 จำนวน 490 คน  
 - ด้านคุณภาพ 
  - นักเรียนในระดบัมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปกีารศึกษา 2562 ทุกคน 
                           มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
       - นักเรียนมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษใน 
                          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สูงขึ้น 
 

4.  วิธีดำเนินการ   

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ กรกฎาคม 2562 - ครูในกลุ่มสาระฯการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 1 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียน  
- ร่วมคิดกิจกรรมที่จะยกยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 
- กำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมตา่งๆ 

กรกฎาคม 2562 
 
 
 

 

38,900 ครูในกลุ่มสาระฯการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 1 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- รายงานการพัฒนาของนักเรียน 
 

ก.ค. 62-  
ก.พ. 63 

- ครูในกลุ่มสาระฯการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 1 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิในการสอบโอเน็ตของนักเรียน
ระดับ ม.3 ปีการศึกษา 2562 

มีนาคม 2563 
 

- ครูในกลุ่มสาระฯการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 1 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……….38,900......……… บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา   ……………-...……………… บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   ……………-………………… บาท 
 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าจ้างวิทยากรติว O-NET ภาษาองักฤษ 
1 คน 2 วันๆละ 6 ชม. 

1,200 ช่ัวโมง - - 12 14,400 

2 ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ๆละ 25 บาท 50 คน - - 490 24,500 
รวม - 38,900 

รวมทั้งสิ้น 38,900 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  สอนเสริมเติมเต็ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์   ปีการศึกษา 2562 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1     พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    คณะครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ระยะเวลาดำเนินการ   สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ข้อที่ 1   ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 ข้อที ่2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ข้อที่ 3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อที่ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ข้อที ่6  มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

จากการประเมินผลในระดับในระดับภาคเรียนท่ี 1 พบว่า ผู้เรยีนมีความรู้ในระดับต่ำ อ่านไม่ได้เขียนไม่ถูก คิดวิเคราะห ์
ไม่เป็น ยิ่งมีการกล่าวว่าไม่ควรให้เด็กซ้ำชั้น ทำให้ครูต้องปล่อยเด็กเลื่อนช้ันไปโดยที่เด็กไม่พร้อมที่จะเรียน จึงเป็นสาเหตุใหเ้กิด
ความบกพร่องในการเรยีนรูส้ะสมยิ่งข้ึนไป อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐานการเรยีนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ  
ในหลักสูตรใหมร่ะบุให้เป็นหนา้ที่ของสถานศึกษาต้องจัดให้มีการเรยีนการสอนซ่อมเสริมและจดัให้มกีารประเมินผลการเรยีนรู้ด้วย 
  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องสอนซ่อมเสริมเติมเต็มความรู้นักเรยีน ใหผู้้เรียนที่มคีวามรู้ในระดับต่ำ คือ  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
      1) เพื่อสรุปเนื้อหาสาระของหน่วยในบางประเด็นที่ยาก สลับซบัซ้อน ซึ่งนักเรียนอาจไม่เข้าใจได ้
      2) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรยีนซักถามข้อสงสัยในเนื้อหาสาระที่จดัให ้มีการสอนเสริม และได้รับฟังคำตอบคำเฉลยปัญหาที ่ 
          นักศึกษาสงสัยข้องใจ 
      3) เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนรว่มในกิจกรรมสอนเสริม เช่น สถานการณ์จำลอง กลุ่มสัมพันธ์ การวพิากษ์วิจารณ์ แสดงความคดิเห็น เป็นต้น 
      4) เพื่อให้นักเรียนได้มโีอกาสพบครูและเพื่อนนักเรียน พร้อมกบัการสร้างการให้คำปรึกษาเกี่ยวกบัการศึกษาเล่าเรยีนโดยทั่วไป 
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3.  เป้าหมาย  
     ด้านปริมาณ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 200 คน ที่มีความรู้ในระดับต่ำ  คือ  คณติศาสตร์  วิทยาศาสตร์   
สังคมศึกษา  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

      ด้านคุณภาพ 
นักเรียนท่ีมีความรู้ในระดับตำ่  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ภาษาไทย และภาษาองักฤษ มีผลสมัฤทธ์ิ  
ทางการเรียนสูงขึ้น   
  

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแต่งตั้งคณะทำงาน 

ตุลาคม 2562 
 

- นายธัญวุฒิ บัวหลวง
และครูที่ปรึกษาม.1 
ทุกคน  2. ดำเนินการ 

(Do) 
ดำเนินการเรียนการสอนเสริม 
วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  

ธันวาคม 
2562 

    36,000 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน 
2. ตรวจการบันทึกจากใบงาน 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

ธันวาคม   
2562 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

รายงานผลการดำเนินการ ต่อผู้บังคับบัญชา ธันวาคม 
2562  

- 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  ..........................  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ........................... บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี         .…..36,000………    บาท 

 
 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที2่ ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารกลางวัน 40 บาท 200 8,000 200 8,000 
2 ค่าอาหารว่าง 2  มื้อๆละ 25 บาท 25 บาท 200 10,000 200 10,000 

รวม 18,000 18,000 
รวมทั้งสิ้น 36,000 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
กิจกรรม  1. ค่ายติวเพื่อยกผลสมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับปานกลาง 
   2. ค่ายติดตามงาน ส่งงานเพื่อป้องกันการติด 0 ร มส ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการความถนัด ความสนใจและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ปีการศึกษา  2562 
ระยะเวลาดำเนินการ  สิงหาคม   2562  -  มีนาคม  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนกรรสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

 ข้อ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

 ข้อ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ข้อ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในทุกปีการศึกษาท่ีผ่านมาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ และมี
นักเรียนจำนวนมากที่หมดสิทธ์ิสอบปลายภาคเนื่องด้วยเวลาเรียนไมพ่อ  นักเรียนอีกจำนวนหนึ่งได้รบัผลการเรยีนเป็น ร เนื่องด้วย
การค้างส่งงาน  นักเรียนอีกจำนวนหนึ่งได้รับผลการเรียนเป็น ศูนย์ เนื่องด้วยคะแนนเก็บน้อยและการส่งงานกับครูผูส้อนไมค่รบ
ตามกำหนด  
 และในปีการศึกษาน้ีเป็นปีท่ีครผูู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในการพัฒนา
นักเรียนให้ได้รับผลการเรียนปลอด 0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  จึงจัดทำโครงการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2   ขึ้นโดยการจดักิจกกรมพัฒนานักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และกิจกรรมสำหรับ
นักเรียนผู้มีสถานะเสี่ยงต่อการไดร้ับผลการเรยีน   0   ร  มส 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีมผีลการเรยีนมนระดบัปานกลางใหสู้งขึ้น 

2. เพื่อพัฒนานักเรียนท่ีมีผลการเรยีนต่ำ ไม่ใหไ้ดร้ับผลการเรียนเป็น  0  ร  มส 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
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           -  นักเรียน จำนวน   250  คน 
 3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำและนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. จัดหาวิทยากร 
4. ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิาน 

กรกฎาคม 2562   - - หัวหน้าระดับช้ัน 
- ฝ่ายวิชาการระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  2  ปี
การศึกษา  2562 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ดำเนินการโดยการอบรมเข้าค่าย สำรวจ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปรียบเทยีบการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. นัดพบผู้ปกครองและนักเรยีนกลุ่มพิเศษเพื่อร่วม
แก้ไขปัญหาวิชาเรียนท่ีมผีลการเรยีนรู้ไม่พึงประสงค์
และเป็นอุปสรรคต่อการจบหลักสตูร 
3. สำรวจการค้างการส่งงาน การติด  ร  มส 

กุมภาพันธ-์
มีนาคม 2563 

  - หัวหน้าระดับช้ัน 
- ครูผู้สอนระดับชั้น ม.2 
- ครูที่ปรึกษา ม.2 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. จัดทำผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปรียบเทียบการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
2. สำรวจการค้างการส่งงาน  
การติด  ร  มส 

มีนาคม 2563 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิโครงการ 
2. สรุปการดำเนินการ 

 มีนาคม 2563 - 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                  ………-……..……. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                ….……-………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                ……..59,500...... บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลัก 2 มื้อ 2 วัน มื้อละ 45 บาท 45 คน - - 250 22,500 
2 ค่าอาหารว่าง  2 มื้อ มือ้ละ 25 บาท 2  วัน 100 คน - - 250 25,000 

3 
ค่าตอบแทนวิทยากร  5   คน  2 วัน 
วันละ 6 ชม   ชม ละ 200 บาท 

200 ชม. - - 12 12,000 

รวม - 59,500  
รวมทั้งสิ้น 59,500 
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โครงการ  ค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กิจกรรม  พัฒนาการจัดการเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มพิเศษ 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
               ข้อ 2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีรวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                             ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
               ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               ข้อ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
               ข้อ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               ข้อ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 

1. หลักการและเหตุผล    
             นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่างมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคณุภาพเพือ่เป็นปัจจัยหลักในกาพัฒนา
บ้านเมืองต่อไป โดยกำหนดให้ต้องจัดการศึกษาอย่างมีคณุภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ การใฝรู่้ใฝเ่รียน
อยา่งต่อเนื่องและตลอดชีวิต   โรงเรียนสรรพวิทยาคมโดยระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ต้องการให้นักเรยีนทุกคนไดร้ับการพัฒนา
ด้านผลสัมฤทธ์ิทุกกลุม่สาระ จึงจดัทำโครงการค่ายบรูณาการ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์                                                                                                                                    
1 .เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนพร้อมท้ังยกระดับมาตรฐานการเรียนรู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในสถานศึกษาให้มี  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น                                                                                                 
2.  เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถเตรยีมความพร้อมเข้ารับการทดสอบและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนให้สูงข้ึน 
 

3. เป้าหมาย                                                                                                                                     
          1. เชิงปริมาณ                                                                                                                    

1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มพิเศษ จำนวน 100 คน                                                                          
1.2 ร้อยละ80 ของนักเรียนมีทักษะและความรู้คดิแก้ปัญหา จากกาเข้าร่วมกิจกรรม       
1.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มพิเศษ ได้รับการสอนเสรมิความรู้ในทุกรายวิชา        
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           2. เชิงคุณภาพ                                                                                                                                        

    2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุม่พิเศษ สูงข้ึน อยู่ในเกณฑร์ะดับสงูกว่าค่าเฉลี่ยกลาง  
        อย่างน้อยร้อยละ 50 ขึ้นไป                                                                                                       

              2.2 นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติทีด่ีต่อการเรียน   
 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา   

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน
(Plan) 

- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการและ
แบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ                                                                         
- นำเสนอโครงการ 

พ.ค. 62 - ครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี3 

2.ดำเนินการ
(Do) 

- จัดเตรยีมอุปกรณ์/และเครื่องมือในการจัดกิจกรรม-
ดำเนินการจัดโครงการดังนี้ –พบผูป้กครองนักเรียนกลุ่ม
พิเศษ เพือ่ร่วมแก้ไขปญัหาวิชาเรยีนที่มีผลการเรียนรูไ้ม่พึง
ประสงคเ์ป็นอุปสรรคต่อการจบหลักสูตร                                                  
– ช่วยติดตามพฤติกรรมการเรียน การส่งงาน   
การมาเรียนสาย  หนีเรยีน ให้เป็นไปตามคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

ก.ค.-ก.ย.62 9,500 ครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

- ทดสอบนักเรียนหลังปฏิบตัิกิจกรรม      
- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตาม
โครงการ 

ก.ค.-ก.ย.62 - ครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

4.ประเมินผล
(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม    
– เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ค.-ก.ย.62 - ครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
5. งบประมาณ 
        เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ................................ บาท 
         เงินอกงบประมาณ                          ................................. บาท 
         เงินเรียนฟรี 15 ปี                                  9,500              บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลัก 1   มื้อ 45 คน 100 4,500 - - 
2 ค่าอาหารว่าง  2   มื้อๆละ 25 บาท 50 คน 100 5,000 - - 

รวม 9,500 - 
รวมทั้งสิ้น 9,500 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กิจกรรม  ค่ายติวเพื่อยกผลสมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับปานกลางขึ้นไป 
       ( เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50  ขึ้นไป )    
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด 

ความสนใจและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    ครูผู้สอนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2562 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม   2563  -  กุมภาพันธ์  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

    1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
                           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
              6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในทุกปีการศึกษาท่ีผ่านมาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ยังไม่เป็นทีน่่าพอใจ และมี
นักเรียนจำนวนมากที่หมดสิทธ์ิสอบปลายภาคเนื่องด้วยเวลาเรียนไมพ่อ  นักเรียนอีกจำนวนหนึ่งได้รบัผลการเรียนเป็น ร เนื่องด้วย
การค้างส่งงาน  นักเรียนอีกจำนวนหนึ่งได้รับผลการเรียนเป็น ศูนย์ เนื่องด้วยคะแนนเก็บน้อยและการส่งงานกับครูผูส้อนไมค่รบ
ตามกำหนด  
 และในปีการศึกษาน้ีเป็นปีท่ีครผูู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในการพัฒนา
นักเรียนให้ได้รับผลการเรียนปลอด 0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 จึงจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ขึ้นโดยการจดักิจกกรมพัฒนานักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  

2.  วัตถุประสงค์ 
             1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนท่ีมผีลการเรยีนระดับปานกลางขึ้นไปให้สูงข้ึน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
              -  นักเรียนทีม่ีผลการเรียนปานกลางขึ้นไปจำนวน  218  คน 
 3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำและนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. จัดหาวิทยากร 
4. ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิาน 

กรกฎาคม 2562 - -หัวหน้าระดับช้ัน 
-ฝ่ายวิชาการระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  4  ปี
การศึกษา  2562  

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินการโดยการอบรมเข้าค่าย  
ตามโครงการ 

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 2563 

30,310 -หัวหน้าระดับช้ัน 
- ครูผู้สอนระดับชั้น ม.4 
-ครูที่ปรึกษา ม.4 3. ตรวจสอบ

(Check) 
1. จัดทำผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปรียบเทียบการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

กุมภาพันธ์ 2563 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิโครงการ 
2. สรุปการดำเนินการ 

  กุมภาพันธ์2563 - 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                  …………….…-………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                ….…………….……….….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                ..............30,310.........   บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หนว่ย 

หนว่ยนับ ภาคเรยีนที ่1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลัก  1 มื้อ 45 คน - - 218 9,810 
2 ค่าอาหารว่าง  2 มื้อๆละ 25 บาท 25 คน - - 218 10,900 
3 ค่าวิทยากร 8 คน 200 ช่ัวโมง - - 6 9,600 

  30,310 
รวมทั้งสิ้น 30,310 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละของนักเรยีนที่มีผลสมัฤทธิ์ดีขึ้น 
 

1. นิเทศติดตาม  การจัดกิจกรรม 
2. สำรวจ 

1. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. แบบสำรวจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. นักเรียนทีม่ีผลการเรียนระดับปานกลางมผีลสัมฤทธ์ิที่สูงขึ้น 
           2. นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบหลังเรยีนมากกว่า 50 %  มีจำนวนมากกว่า 50 % ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กิจกรรม  ค่ายยกระดับผลสมฤทธิ์ของนักเรียนที่เสี่ยงติด 0  ร มส   
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด 

ความสนใจและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผดิชอบ    ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2562 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม   2562  -  กันยายน  2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ข้อที่ 1   ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 ข้อที่ 2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ข้อที่ 3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อที่ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในทุกปีการศึกษาท่ีผ่านมาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ยังไม่เป็นทีน่่าพอใจ และมี
นักเรียนจำนวนมากที่หมดสิทธ์ิสอบปลายภาคเนื่องด้วยเวลาเรียนไมพ่อ  นักเรียนอีกจำนวนหนึ่งได้รบัผลการเรยีนเป็น ร เนื่องด้วย
การค้างส่งงาน  นักเรียนอีกจำนวนหนึ่งได้รับผลการเรียนเป็น ศูนย์ เนื่องด้วยคะแนนเก็บน้อยและการส่งงานกับครูผูส้อนไมค่รบ
ตามกำหนด  
 และในปีการศึกษานีเ้ป็นปีท่ีครผูู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในการพัฒนา
นักเรียนให้ได้รับผลการเรียนปลอด 0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 จึงจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ขึ้นโดยการจดักิจกรรมพัฒนานักเรียนที่เสี่ยงติด 0 ร มส 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน 
 2.  เพื่อลดจำนวนนักเรยีนที่ ติด 0 ร มส 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            -  นักเรียนทีม่ีเสี่ยงติด  มส  ( เวลาเรียนไม่ถึง 80  % )   ร  และ  0    จำนวน  220  คน 
 3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำและนักเรียนทีม่ีผลการเรียนปานกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. จัดหาวิทยากร 
4. ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิาน 

กรกฎาคม 2562 - -หัวหน้าระดับช้ัน 
-ฝ่ายวิชาการระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  4   
ปีการศึกษา  2562  

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินการโดยการอบรมเข้าค่าย ตาม
โครงการ 

สิงหาคม-กันยายน 
2562 

21,900 -หัวหน้าระดับช้ัน 
- ครูผู้สอนระดับชั้น ม.4 
-ครูที่ปรึกษา ม.4 3. ตรวจสอบ

(Check) 
1. จัดทำผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปรียบเทียบการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

กันยายน 2561 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิโครงการ 
2. สรุปการดำเนินการ 

  ตุลาคม 2561 - 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                  ……………-………….  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                ….………..-…………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                ...........20,900.......  บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนบั ภาคเรยีนที ่1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลัก นักเรียน 220 คน 45 คน - - 220 9,900 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 

25 บาท นักเรียน 220 คน  
50 คน - - 220 11,000 

รวม - 20,900  
รวมทั้งสิ้น 20,900 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทีด่ีขึ้น 
2. นักเรียนที่ไดร้ับ 0  ร  มส  มีจำนวนลดลง 

1. นิเทศติดตาม  การจัดกิจกรรม 
2. สำรวจ 

1. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. แบบสำรวจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ลดการตดิ 0 ร มส ของนักเรยีน 
 2..นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียน 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด 

ความสนใจและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    คณะครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ข้อที่ 1   ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 ข้อที่ 2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ข้อที่ 3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อที่ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ข้อที่ 6  มีความรู้ ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในทุกปีการศึกษาท่ีผ่านมาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ยังไม่เป็นทีน่่าพอใจ และมี
นักเรียนจำนวนมากที่หมดสิทธ์ิสอบปลายภาคเนื่องด้วยเวลาเรียนไมพ่อ  นักเรียนอีกจำนวนหนึ่งได้รบัผลการเรยีนเป็น มส. ร เนื่อง
ด้วยการค้างส่งงาน  นักเรียนอีกจำนวนหนึ่งได้รับผลการเรียนเป็น ศูนย์ เนื่องด้วยคะแนนเก็บน้อยและการส่งงานกับครูผูส้อนไม่
ครบตามกำหนด  
 และในปีการศึกษาน้ีเป็นปีท่ีครผูู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในการพัฒนา
นักเรียนให้ได้รับผลการเรียนปลอด 0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 จึงจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ขึ้นโดยการจดักิจกกรมพัฒนานักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  
 

2. วัตถุประสงค์ 
             1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีมผีลการเรยีนมนระดับปานกลางใหสู้งขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-  นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางจำนวน  150  คน 
-  นักเรียนที่มีผลการเรียนที่คาดว่าจะได้รับผลการเรียน 0, ร, มส.  จำนวน 100 คน 
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3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  -  นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำและนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1.ประชุมคณะครูในระดับชั้น 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.ดำเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัต ิ

 
ม.ิย – ก.ค

2562 
 

 
- 

หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ โดยการอบรมเข้าค่ายยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสำหรับนักเรียนที่เสี่ยงติด 0 ร 
มส  ตามโครงการ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
4.ประเมินโครงการ 
5.รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บงัคับบัญชา 

ม.ค. 2563 
 

28,550 หัวหน้าระดับชั้น และ
คณะครูชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

 
ม.ค. 2563 

 

 
- 

หัวหน้าระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 
ม.ค. 2563 

 

 
- 

หัวหน้าระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-………………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี     ……..…28,550………… บาท 
 

 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหาร 1 มื้อ 45 คน - - 250 11,250 
2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 50 คน - - 250 12,500 
3 ค่าวิทยากร 4 คน คนละ 6 ช่ัวโมง 200 คน - - 24 4,800 

รวม - 28,550 
รวมทั้งสิ้น 28,550 



159 
 

 



160 
 

โครงการ  โรงเรียนแกนนำเรียนร่วม 
กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร่วม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด  

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน                    
ผู้รับผิดชอบ    นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
           1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
                             2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา    
                             3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    
                             4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
                             5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
                             6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลกัการและเหตุผล 

จากแผนพัฒนาการจดัการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะที่ 5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัตกิารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพุทธศักราช  2551 ท่ีกล่าวถึง
ทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการในทุกระบบและ   ทุกรูปแบบ ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ  

 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่มเป้าหมายให้สอดรบักับบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542   สำหรับกลุ่มเด็กทีม่ีความบกพร่อง  ให้ทุกโรงเรียนทั้งในระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษารับบุคคลดังกล่าวเขา้เรยีนรวมและจัดการศึกษาให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จดัการเรียนรวมในกับนักเรียนพิการเรียนรวมและได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
แกนนำจัดการเรียนรวมตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา  ในปี 2557  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รบัคัดเลือกจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรยีนต้นแบบการจัดการเรยีนรวม เพื่อจดัการเรียนการสอนแบบการเรียนรวมให้กับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ ให้ไดร้ับการพัฒนาศกัยภาพ  ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา   

เพื่อให้การดำเนินงานจดัการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นไปอย่างมีคณุภาพโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้จดัทำโครงการพัฒนา
ศักยภาพการจดัการเรียนรวม ขึ้นเพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรยีนพิการเรียนรวม ได้รบับริการและ
ความช่วยเหลือทางการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรูเ้กี่ยวกับการศึกษาพิเศษ กระบวนการจดัการเรียนการสอนแก่ครูและ
บุคลากรในโรงเรยีนให้มีความรู้ ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการเรียนรวมให้ไดร้ับพัฒนาความรู้
ความสามารถและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ 
 2. เพื่อประสานขอความช่วยเหลือให้ได้รับการอุดหนุนสิ่งอำนวยสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด 
         ทางการศึกษา ตามทีก่ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 3. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานักเรียนเรียนรวมได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต ทักษะการดำรงชีวิต   
       ทักษะทางสังคม และทักษะทางวิชาการ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน IEP ของแต่ละบุคคล 
 4. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจดัการศึกษา ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1. นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆทุกคน ไดร้ับการจัดการศกึษา ตามโครงการอย่างเหมาะสม 
2. นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ 

      และอื่นใดทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
 -  ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียนท่ีมีความบกพร่องในด้านต่างๆมีพัฒนาการด้านคณุภาพชีวิต ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทางสังคม  
      และทักษะวิชาการ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

2. ได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษา จากผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน 
 

4. วิธีการดำเนินการ 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

ประชุมชี้แจงโครงการ ธันวาคม 2561 - - ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  
- คณะกรรมการการจดัการ
เรียนร่วม 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

วางแผนงานกำหนดผูร้ับผดิชอบ 
1. คัดกรองนักเรียน 
2. ประชุมเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ปกครอง 
3. เยี่ยมบ้านนักเรียนเรียนรวม 
“สร้างความเขา้ใจ เชื่อมสายใย” ตามโครงการ
ต้นแบบการจดัการเรียนร่วม 
4. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครผูู้สอน ท่ีมีผลงาน
ด้านการจดัการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรยีนรวมที่
สอดคล้องกับ Best practice 4 ด้าน 
5. การพัฒนาการเรยีนการสอน จดัหาสื่อวัสดุ 
อุปกรณ์ เพื่อบริการนักเรยีนเรยีนรวม 
6.พัฒนาและจัดทำห้องการจัดการเรียนรวม จัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู ้ เพื่อบริการ
นักเรียนเรียนรวม เป็นแหลเรยีนรู ้เครือข่ายการ
เรียนรู ้
 

ธันวาคม 2561 - 
 

- ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  
-คณะกรรมการการจดัการ
เรียนร่วม 
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5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………………-…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………….-.………….. บาท 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียนพิการเรียนร่วมโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ผลลัพธ ์
1.  งานการจัดการเรียนร่วมดำเนนิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  งานการจัดการเรียนรวมมีวัสด ุอุปกรณ์พร้อมในจดัทำสื่อ
บริการให้แก่นักเรียนเรียนรวม 
3.  นักเรียนพิการเรียนรวมบรรลุผลการเรียนรูต้ามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายบคุคล 
4. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ ์
 
แบบประเมินโครงการ 
 
 

 
-แบบประเมิน 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึก 
-แบบติดตามผล 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
2. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษาตามทีก่ำหนดไว้ใน    
    กฎกระทรวง 

      3. นักเรียนสามารถพัฒนาทกัษะการดำรงชีวิต ทักษะทางสังคมและทักษะวิชาการ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน IEP ของแต่ละบุคคล 
4. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 2562 

 

- - ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  
- คณะกรรมการการจดัการ
เรียนร่วม 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

ประเมินความพึงพอใจและการสรปุโครงการ กุมภาพันธ์ 
2563 

- - ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  
- คณะกรรมการการจดัการ
เรียนร่วม 
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โครงการ  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวเดือนเพ็ญ  วงศ์จันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม – ตุลาคม 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได้ 
ข้อที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนรู ้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี (อพ.สธ.) ประกอบกับทาง
จังหวัดตาก นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้จัดทำเป็นแผนนโยบายระดับจังหวัด  เพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนและเป็นการให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดตาก  โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้จัดทำแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้น 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยกำหนดว่าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นการดำเนินงานที่อิงรูปแบบของ “งาน
สวน-พฤกษศาสตร์”   มีการรวบรวมพรรณไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการบันทึกรายงานและ
ข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพรรณไม้ มีมุมสำหรับศึกษาค้นคว้า และมีการนำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอน
ในวิชาต่างๆ เป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นไม่ฝืนธรรมชาติ เป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน 
ดำเนินการโดยความสมัครใจ ไม่ให้เกิดความเครียด 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกระบวนการของทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อันมีร่องรอยหลักฐานการทำงาน สำหรับแนวทางการดำเนินงานและสิ่งที่
สำคัญคือ เด็ก “คลุกคลี” กับพืชพรรณจนเกิดความรู้เบื้องต้นเพื่อนำไปแสดง (นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
และสามารถอธิบายถึงความสำคัญของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ ตลอดจนสามารถอธิบายชื่อ ประโยชน์ชนิดพืชพรรณไม้
ได้) ตลอดจนเพื่อให้เกิดการขยายผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม  ผู้รับผิดชอบ
โครงการและคณะดำเนินงานจึงจัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  ให้กับนักเรียนโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในการรวบรวมข้อมูลพืชพรรณไม้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลแก่สมาชิก
ในช้ันเรียนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. เพื่อฝึกทักษะ วิธีการบันทึกข้อมูลในการสำรวจพรรณไม้เบื้องต้นในโรงเรียนให้กับนักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคม 
3. เพื่อจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ในเขตพื้นท่ีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

3. เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  
     นักเรียนแกนนำช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ห้องเรียนละ 5 คน เข้ารบัการอบรม จำนวน 400 คน ประกอบด้วย 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 65 คน  
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 65 คน 
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 65 คน 
4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 65 คน 
5. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 65 คน 
6. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 75 คน  

         -  ด้านคุณภาพ 
     นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  

พร้อมท้ังมีทักษะในการบันทึกข้อมูลและเก็บตัวอย่างพืชพรรณไมไ้ด ้

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเพื่อกำหนดปฏิทินการปฏบิัติงาน 
2. มอบหมายให้ผูร้ับผดิชอบกำหนดวางแผนตามปฏิทิน 

มีนาคม 62 
- 

มีนาคม 62 

- 

- นางสาวเดือนเพ็ญ 
  วงศ์จันทร์ 
- คณะกรรมการ 
ดำเนินงาน-  
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามแผนงาน 
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
    1. การดำเนินการติดต่อประสานงานกับฝ่ายพัสดุเพื่อ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอในแผนงาน และ
รับทราบข้อมลูจากฝา่ยวัสดุว่าอุปกรณ์ใดท่ีผู้เสนอโครงการ
สามารถดำเนินการจัดซื้อไดเ้อง 
   2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามรายการที่เสนอใน
แผนงาน พร้อมแนบเอกสารการจดัซื้อที่ถูกต้อง 
   3. รวบรวมเอกสารการจัดซื้อส่งฝ่ายพัสดุ 

มีนาคม 62 
 

38,934 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม 
“การอบรมเชิงปฏิบตัิการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน” 
โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ  

พฤษภาคม – 
ตุลาคม 2562 

 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนนิกิจกรรม ตุลาคม 2562 
 

- 



166 
 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงนิอุดหนุน)        -              บาท 
 เงินนอกงบประมาณ          -                บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี        38,934  บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 1 มื้อ 
(นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
จำนวน 400 คน) 

45 บาท 400 18,000 - - 

2 ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่าง 2 มื้อๆละ25 บาท 50 คน 400 20,000 - - 
3 กระดาษการ์ดขาว A4 99 แพค 5 495 - - 
4 กระดาษโฟโต้  180g  A4 100 แผ่น 439 ห่อ 1 439 - - 

รวม 38,934 - 
รวมท้ังสิ้น 38,934 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
พร้อมท้ังมีทักษะในการบันทึกข้อมูลและเก็บตัวอย่างพืช
พรรณไมไ้ด ้

1.สังเกตความสนใจและความร่วมมือ 
  จากนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 
2. สอบถามความพึงพอใจ 

1. แบบสอบถามความ            
พึงพอใจ  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนแกนนำโรงเรียนสรรพวิทยาคมเกิดความตระหนักรับรู้และเข้าใจหลักการในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. นักเรียนแกนนำโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีทักษะในการบันทึกข้อมูลการสำรวจพรรณไม้เบื้องต้น 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำป้ายช่ือพรรณไม้ในเขตพื้นท่ีงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

            4. นักเรียนแกนนำสามารถนำความรู้ที่ไดร้ับไปขยายผลสูร่ะดับห้องเรียนได้อย่างถูกต้อง 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทย

และพลโลก 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 1.1 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 100,000 มาตรฐานที่ 1 

ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 
ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 1.2 กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day) 18,283 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.2 (1,3,4) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 1.3 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านคอมพิวเตอร์  

37,800 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ฯ 
(กลุ่มงาน
เทคโนโลย)ี 

 1.4 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านทักษะปฏบิัติ 

18,807 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อ 3.1 

กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

 1.5 กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานวงโยธวาทติ 26,200 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.2 (1,3,4) 

กลุ่มสาระศิลปะ 

 1.6 กิจกรรมค่ายสุนทรียศิลป ์ 32,100 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.2 (1,3,4) 

กลุ่มสาระศิลปะ 

2 โครงการการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
 2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนานักกีฬาสรรพวิทยาสู่ความ

เป็นเลิศทางด้านกีฬา 
31,860 มาตรฐานที่ 1 

ข้อ 1.1 (1,3,4) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อ 3.1 

กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

3 โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้    
 3.1 กิจกรรมงานวิชาการ เปิดรัว้โรงเรียน  

(OPEN HOUSE) 
23,190 มาตรฐานที่ 3 

ข้อ 3.1,3.5 
ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 3.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพนกัเรียนในการทำ
โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ 1 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

36,595 มาตรฐานที่ 3 
ข้อ 3.1,3.2 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 3.3 กิจกรรมนำเสนอองค์ความรู้บริการสู่สังคม 9,060 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.2 (1,2,3) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทย

และพลโลก 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 3.4 กิจกรรมอาชีพในฝัน สร้างสรรค์อนาคต 17,525 
 

มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (6) 
ข้อ 1.2 (1,2,3,4) 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
- คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

 3.5 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  
(สนุกกับสะเต็มศึกษา) 

24,860 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

 3.6 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 42,400 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,2,3,4,5,6) 

กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

 3.7 กิจกรรมเยาวชนอาชีพสู่ท้องถิ่น  
(ภาษาเมียนมาเพื่อการท่องเที่ยว 

10,500 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,2,5) 
ข้อ 1.2 (3) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อ 3.1 

กลุ่มสาระ
ต่างประเทศที่ 2 

 3.8 กิจกรรมค่ายภาษาจนี 11,700 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (1,5,6) 
ข้อ 1.2 (1,3) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อ 3.1 

กลุ่มสาระ
ต่างประเทศที่ 2 

 3.9 กิจกรรมค่ายสานฝัน 40,800 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.1 (6) 
ข้อ 1.2(3,4) 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

 3.10 กิจกรรมฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร 42,800 มาตรฐานที่ 3 
ข้อ 1,2 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- งานนักศึกษาวิชา
ทหาร 

 3.11 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

80,710 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.2 (1,2,3,4) 

ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 3.12 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้  
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 

92,535 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.2 (1,2,3,4) 

ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทย

และพลโลก 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 3.13 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

94,160 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.2 (1,2,3,4) 

ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 3.14 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้  
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 

102,810 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.2 (1,2,3,4) 

ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

 3.15 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามเส้นทาง
ธรรมชาต ิ

98,835 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.2 (1,2,3,4) 

ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

 3.16 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ “ไหว้พระ  
เติมบุญ พัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็น
ไทย” 

90,950 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.2 (1,2,3,4) 

ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

4 โครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต    
 4.1 กิจกรรมค่ายอบรมเครือข่ายภาวะความเป็นผูน้ำ 

คร้ังที่ 17 
30,500 มาตรฐานที่ 1 

ข้อ 1.2 (1,2,3,4) 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
- คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

 4.2 กิจกรรมศักยภาพก้าวหน้า พัฒนาอนุกรรมการ 23,255 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.2 (1,2,3,4) 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
- คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

 4.3 กิจกรรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน 32,060 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.2 (1,2,3,4) 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

 4.4 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ลูกเสือ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 

19,200 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ1.1 (2) 
มาตรฐานที่ 1.2 
ข้อ 1,2,3,4 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- งานลูกเสือ 

 4.5 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ประจำปี 2562 

32,760 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ1.1 (2) 
มาตรฐานที่ 1.2 
ข้อ 1,2,3,4 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- งานลูกเสือ 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทย

และพลโลก 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 4.6 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ประจำปี 2562 

42,480 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ1.1 (2) 
มาตรฐานที่ 1.2 
ข้อ 1,2,3,4 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- งานลูกเสือ 

 4.7 กิจกรรมยุวกาชาด ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2562 

18,240 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ1.1 (2) 
มาตรฐานที่ 1.2 
ข้อ 1,2,3,4 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- งานยุวกาชาด 

 4.8 กิจกรรมยุวกาชาด ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

14,400 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ1.1 (2) 
มาตรฐานที่ 1.2 
ข้อ 1,2,3,4 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- งานยุวกาชาด 

 4.9 กิจกรรมยุวกาชาด ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2562 

39,060 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ1.1 (2) 
มาตรฐานที่ 1.2 
ข้อ 1,2,3,4 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- งานยุวกาชาด 

 4.10 กจิกรรมพิธีประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562 

9,375 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ1.1 (2) 
มาตรฐานที่ 1.2 
ข้อ 1,2,3,4 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- งานยุวกาชาด 

 4.11 กิจกรรมพัฒนาจิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้ LQ 
(LOVE Quotient) 

29,400 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.2 (1,2,3,4) 

ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

 รวม 1,375,210   
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 4  เรื่องแนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 กำหนดให้
สถานศึกษาดำเนินการจดัเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคล้องกับความสนใจและความถนดัของผู้เรยีนโดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  ให้นักเรียนไดฝ้ึกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา ประยุกตค์วามรู้มาใช้เน้นการปฏิบตัิ
ให้ทำได้ คิดเป็นทำเป็นและเปดิโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง  เพื่อสรา้งช่ือเสียงให้กับตนเอง  
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้เรยีนให้เตม็ศักยภาพเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่เตรียมนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษดา้นต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปศึกษา และภาษาต่างประเทศ มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำในสิ่งท่ีถูกต้อง และแก้ปัญหา
ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ตามศกัยภาพของตน 
 2. เพือ่เตรียมนักเรียนท่ีมคีวามสามารถด้านวิชาการ ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นตัวแทนไปแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 
 3. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้กบันักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองตามความสามารถ ความสนใจและความถนัดได้เตม็
ตามศักยภาพของตน 

4.เพื่อช่วยเหลือนักเรยีนที่มีปัญหาด้านการเรียนให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
    นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 -  ด้านคุณภาพ  
 1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ทีเ่ป็นตัวแทนของโรงเรยีนเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้รับ
รางวัลประเภทต่างๆ ไมต่่ำกว่าร้อยละ 10 ของนักเรียนท้ังหมด 
 2. นักเรียนที่ไดร้ับการเตรียมพร้อมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได้รับคดัเลือกเปน็ตัวแทนในการเข้า
ร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติและได้รับรางวลัอย่างน้อย 1 สาขาวิชา 
 3.นักเรียนทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น 
 4. นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรยีนลดลงในทุกรายวิชา 
 5. นักเรียนทุกคนไดร้ับการพัฒนาตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนนิการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

พ.ค. 2562 
- 

    มิ.ย. 2562 

- ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1.กิจกรรมด้านวิชาการ ม.1-ม.6 
2. กิจกรรมพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ด้านต่างๆ 8 กลุ่มสาระฯ  
3. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนท้ัง8 กลุ่มสาระฯ ไป
แข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 
4. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสุ่ความเป็นเลิศทาง
วิชาภาษาอังกฤษ ( Intensive English 
Program) 

มิ.ย. 2562 
- 

ก.พ. 2563 
 
 

100,000 
 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระฯ 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ก.พ. 2563  ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานผลการจัดทำโครงการกบัฝ่ายบริหาร ม.ีค. 2563  ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………..…  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………100,000……….. บาท 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
กิจกรรม           วันอาเซียน ( ASEAN Day ) ) 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนอง 

   ความต้องการ ความถนัด ความสนใจและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  
แผนงานโรงเรียนที่  2    ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ   

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ             นางสาวจิตรา อยู่เจริญ 
ระยะเวลาดำเนินการ  6-8 สิงหาคม  2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล      

ในปี 2562 ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียน ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ รวมทั้งด้านการศึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคมเห็นความจำเป็นในการสร้างความตระหนักรู้ และความ
เข้าใจเชิงลึก 

เพื่อการก้าวสู่ความเป็นเจ้าบ้านท่ีดีตลอดปี พ.ศ.2562 ได้อย่างสมบรูณ์ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สรรพวิทยาคม จึงได้ดำเนินการโตรงการส่งเสริมความเป็นเลิศสู่อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 และความเป็นพลเมืองโลก  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ คุณลักษณะเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที ่21 
2.2 เพื่อเตรียมเยาวชนไทยเป็นพลเมืองอาเซียนทีม่ีความพร้อมในปี พ.ศ.2562 
2.3 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา สามารถบูรณาการเกี่ยวกับความเป็นประธานอาเซยีนปี 2562  
     สู่การปฏิบัตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  

 2.4 พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
         - ครู นักเรียนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  
  - ครู นักเรียน บุคลากรทางการศกึษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม  มีศักยภาพมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมสู่ความเป็นเจ้าบ้านที่ดแีละเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/

ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร
โรงเรียน 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการ 

มี.ค. 2562 - นางสาวจิตรา อยู่เจรญิ 

และกลุม่สาระการ

เรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 
2. ดำเนินการ 
(Do) 

- จัดกิจกรรมวันอาเซียน 6-8 ส.ค. 2562 18,283 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกิจกรรม   ก.ย. 2562 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

-สรุปผลการดำเนินการตามกิจกรรมและรายงาน
ผู้บริหารโรงเรียน 

   ก.ย. 2562 - 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  -            บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    -  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                 18,283   บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ 25 คน 438 10,950 - - 
2 กระดาษเกยีรตบิัตรA4 (กระดาษปกมุกหอม) 119 แพค 7 833 - - 
3 ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม/เกม/ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกปีที่ 4  ( 13 ห้อง ) 
500 ห้อง 13 6,500 - - 

รวม 18,283 - 
รวมทั้งสิ้น 18,283 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. ร้อยละของการจดักิจกรรมวันอาเซียน( ASEAN Day )  
2. ร้อยละของผู้เกีย่วข้องมีความพงึพอใจในการดำเนินงาน
ตามโครงการ 
3 .รัอยละของการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน 
4. ร้อยละของการแข่งขันประกวดวาดภาพเยาวชนไทย รักษ์
โลก รักอาเซียน 

1.บันทึกการสังเกต 
2. สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. แบบบันทึกการสังเกต 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
3. แบบประเมินโครงการ 

 



177 
 

 



178 
 

โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานเทคโนโลยี) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมอืงไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562– ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยทางศูนย์ปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ได้จดัการเรียน การสอน ให้กับนักเรียน จึงจำเป็นท่ีจะจัดการแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสรมิพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับนักเรยีน และส่งเสรมินักเรยีนที่มีความรู้ ความสามารถในทักษะการใช้
งานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับอื่นๆ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวัดทักษะความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 28 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 28 คน  
ได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ และสามารถนำความรู้ที่ไดไ้ปใช้ในชีวิตประจำวันได ้

 -  ด้านคุณภาพ  
นักเรียนสามารถนำความรู้ทางทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแข่งขันได้รับเหรียญทองในระดับเขตพื้นท่ี      

         การศึกษาข้ึนไป 
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา(วัน/

เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

- ประชุมครภูายในกลุม่สาระ เพื่อจดั
เตรียมการจดัทำโครงการ และเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 

- กำหนดรายการที่เข้าร่วมแข่งขัน 

พ.ค. 2562 
 

- - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ศูนย์ปฏิบัติการฯ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

- จัดทำหลักสูตรการอบรม 
- เข้าค่ายอบรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกบั

อบรมการสร้างงานกราฟฟิก ,งานตัดต่อ
วิดิโอ,การเรียนโปรแกรมการสร้าง 
เว็ปแอพพลิเคชั่น ในวันเสาร์และวนั
อาทิตย์ เป็นเวลา 5 วัน ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  

ส.ค. 2562 
ก.พ. 2563 

37,800 - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ศูนย์ปฏิบัติการฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ผลการแข่งขัน ต.ค. 2562 
ม.ีค. 2563 

- - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ศูนย์ปฏิบัติการฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจดักิจกรรม 

ม.ีค. 2563 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ศูนย์ปฏิบัติการฯ 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี            37,800           บาท 

ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 จ้างเหมา อาหารหลัก 5 มื้อ  40  คน 56 11,200 28 5,600 
2 จ้างเหมา อาหารวา่ง 10 มื้อ  25 คน 56 14,000 28 7,000 

รวม 25,200 12,600 
รวมท้ังสิ้น 37,800 

 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

นักเรียนร้อยละ 20 สามารถเข้าแข่งขันในระดับประเทศ 
และได้รับรางวัล 

ผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน 
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โครงการ           ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม           ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทักษะปฏิบัติ  
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางนวลจันทร์  โคตะมี และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้กางานอาชีพ  
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ ห้องฝึกงาน 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ข้อที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                              ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยรายวิชาการงานอาชีพในวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกเสรี ทีไ่ดเ้ปิดทำการเรียนการสอนใหส้อดคล้องตาม

หลักสตูรของสถานศกึษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดทำการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนท่ีจะแข่งขันทักษะ
วิชาชีพในงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน และกิจกรรมเย็บร้อยค่อยจีบ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสติ พร้อมทั้งเพื่อ การส่งเสรมิ
พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับนักเรียน ที่มีความสนใจและความสามารถพิเศษในด้านทักษะปฏบิัต ิสามารถนำไปใช้ในการ
ดำรงชีวิตและประยุกต์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพิม่พูนรายได้และอาชีพให้แก่ครอบครัวของนักเรียนด้วย 

2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อวัดทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียน 
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะของนักเรียน 
3. เพื่อฝึกทักษะการปฏิบตัิงานของนักเรียน 
4. เพื่อนักเรียนนำความรู้ความสามารถไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

3.  เป้าหมาย 

 -  ด้านปริมาณ  
- นักเรียน จำนวน 75 คน 
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 -  ด้านคุณภาพ  
-นักเรียนสามารถนำความรู้ทางทกัษะปฏิบัติการร้อยมาลัย,งานใบตอง,งานประดิษฐ์ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับ

เขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนไปและสามารถนำความรู้ที่ไดไ้ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได ้
 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

-ประชุมครภูายในกลุม่สาระ เพื่อจดัเตรียมการจัดทำ
โครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ 
-กำหนดรายการที่เข้าร่วมแขง่ขัน 

พ.ค. 2562 
 

- -ครูคหกรรมทุกคน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

-จัดทำหลักสูตรการอบรมฝึกทักษะปฏิบัติจำนวน 2 วัน 
–จัดหาวัสดุในการฝึกทักษะทางงานมาลัย,งานใบตอง,
งานประดิษฐ ์
-เข้าร่วมการแข่งขันตามรายการกจิกรรม 

มิ.ย. 2562       18,807 -ครูคหกรรมทุกคน 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

-ผลการแข่งขันมหาลัยสวนดสุิต 
-ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมฯ 

ต.ค. 2562 
ธ.ค. 2562      

- -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-งานกลุ่มสาระฯ 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

-เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
-เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ส.ค. 2562 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-งานกลุ่มสาระฯ 

 

5.  งบประมาณ  

 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  .......................................  บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี               ………….18,807…………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  ....................................... บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ รายการพัสดุ 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 จ้างเหมาอาหารหลัก 2 มื้อ จำนวน 2 วัน 45 คน 75 6,750 - - 
2 จ้างเหมาอาหารว่าง 4 มื้อ จำนวน 2 วัน 25 คน 75 7,500 - - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 7 ชม.  300 คน 2 4,200 - - 
4 กระดาษพิมพ์เกยีรติบัตร 

(กระดาษปกมุกหอม) 
119 แพค 3 357 - - 

รวม 18,807 - 
รวมทั้งสิ้น 18,807 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ค่ายปรับพื้นฐานวงโยธวาทิต 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที ่2    ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                             กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก    
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้  1.2     คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
               ข้อที ่1.   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย  
                             และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
               ข้อที่ 3.   การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
               ข้อที ่4.   สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
                  จากพระราชบัญญัติการศึกษา  และหลักสตูรการศกึษาแกนกลางปี 2551  มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนมีทักษะ  
กระบวนการคดิ  มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะการปฏิบตัิงาน  มีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย  เพื่อ
สนองต่อความต้องการของหลักสตูร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความมีสุนทรียภาพของผู้เรียน  
โดยจดักิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานวงโยธวาทิต  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
    2.1   ส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านคนตรีที่สูงขึ้น 
    2.2   ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี และมรสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

3.เป้าหมาย 
    -    ด้านปริมาณ 
              นักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคมที่มีความสนใจและนักเรียนชุมนุมวงโยธวาทิต จำนวน  100  คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย 
          ปรับพื้นฐานวงโยธวาทิต 
    -    ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย  จำนวน  100  คน  มีทักษะความชำนาญทางด้านดนตรีที่ตนถนดัมากยิ่งขึ้น 
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4. วิธีดำเนินการ 
 

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

งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

   ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

-ประชุมครเูพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรม 
-เขียนโครงการ 
-ขออนุมัติดำเนินการ 

มิถุนายน 
2562 

- นายบัญชา 
กรรขำ 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินการจัดค่ายตามโครงการทีเ่สนอไว้ 
-ให้ความรู้พื้นฐานด้านดนตรสีากลแก่นักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
-แยกกลุ่มผูเ้ข้ารับการอบรมเพื่อฝกึปฏิบัติ
เครื่องดนตรีที่ตนเองสนใจและมคีวามถนัดโดย
มีวิทยากรให้ความรู้จำนวน 2 ท่าน ท้ัง 2 วัน 

มิ.ย.- ก.ค. 
2562 

(ใช้เวลาเข้าค่าย 
2 วัน) 

26,200 นายบัญชา 
กรรขำ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

-ติดตามประสานงานกับผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่าย  
เพื่อให้งานดำเนินไปได้ด้วยด ี

กรกฎาคม. 
2562 

- นายบัญชา 
กรรขำ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำเอกสารสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม กรกฎาคม 
2562 

- นายบัญชา 
กรรขำ 

 
5.งบประมาณ 
      เงินงบประมาณ   ( เงินอุดหนุน )           -          บาท 
       เงินนอกงบประมาณ                        -           บาท 
       เงนิเรียนฟรี    15   ปี                     26,200       บาท 
 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1/2562 ภาคเรยีนที่ 2/2562 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 จ้างเหมาทำอาหาร 2 มื้อๆละ 45 บาท 90 คน 100 9,000 - - 
2 จ้างเหมาทำอาหารว่าง 4 มื้อๆละ 25 บาท 100 คน 100 10,000   
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 2 วัน 

(วิทยากรภายนอกท่ีมีความชำนาญเฉพาะ
ทางของเครื่องดนตรี) 

300 ชม. 6 7,200 - - 

รวม 26,200 - 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพ  
และมีทักษะทางดนตรสีูงขึ้น 

สังเกต  และสอบถาม แบบสอบถาม  และ แบบสังเกต
พฤติกรรม 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ค่ายสุนทรียศิลป์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล   
                             โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่ 2    ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                             กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม  -  สิงหาคม    2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
     มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที ่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                    ข้อที่ 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                    ข้อที่ 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                    ข้อที่ 4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
            จากพระราชบัญญตัิการศึกษา  และหลักสตูรการศึกษาแกนกลางปี  2551  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  
มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผดิชอบ  มีทักษะการปฏิบตัิงาน  มีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย  เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของหลักสตูร  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยจดักิจกรรมค่าย
สุนทรียศลิป์  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนใหเ้ป็นไปตามที่หลกัสูตรต้องการ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
     2.1 ส่งเสริม  สนับสนุนใหผู้้เรียนมีความรู้และทักษะด้านศิลปะที่สูงข้ึน 
      2.2 ส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีสุนทรยีภาพทางศิลปะ ภาคภมูิใจในความเป็นไทยและมีจิตสังคม 
 

3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ    
 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการด้านศลิปะ  ดนตรี  นาฏศลิป์ท่ีสูงขึ้น 
     -  ด้านคุณภาพ   
        1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  80  มีสุนทรียภาพทางศลิปะและมีจติสังคม 
        2. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  150  คน ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความสนใจดา้นดนตรีไทย 25 คน  ด้านดนตรีสากล  
60  คน  ด้านนาฏศิลป์ 35  คน  และด้านทัศนศิลป์จำนวน  30  คน  มีทักษะความชำนาญทางศิลปะที่ตนถนัดมากยิ่งข้ึน 
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4.ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินกิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

กรกฎาคม 
2562 

- นายสมาน    
โตสิงห ์

2.ดำเนนิการ 
( Do) 
 

ดำเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั
กิจกรรมคา่ยสุนทรียศลิป์ ดังนี ้
-แยกกลุ่มผูเ้ข้ารับการอบรมตามกลุ่มสนใจ 
-ให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มเขา้รับความรู้จาก
วิทยากรประจำฐานตลอดการอบรม 2 วัน 

สิงหาคม 
2562 

32,100 นายสมาน 
โตสิงห ์

3.ตรวจสอบ 
(Check) 
 

ทดสอบความรู้ความสามารถจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม โดยประเมินจากช้ินงานและการ)ฏิบัติ
ท่ารำและเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัดและสนใจ 

สิงหาคม 
2562 

- นายสมาน 
โตสิงห ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินกิจกรรมและ
รายงานผล 

1-10  ก.ย. 
2562 

- นายสมาน 
โตสิงห ์

 
5.งบประมาณ 
          เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                       -       บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                       -        บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                              32,100     บาท    
     

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1/2562 ภาคเรยีนที่ 2/2562 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 จ้างเหมาทำอาหารหลัก 2 มื้อๆละ 45 บาท 90 คน 150 13,500 - - 
2 จ้างเหมาทำอาหารว่าง 4 มื้อๆละ25บาท 100 คน 150 15,000   
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 2 วัน 300 ชม. 6  3,600 - - 

รวม 32,100 - 
 32,100 

 
6. วิธีการประเมิน 

          ตัวช้ีวัดความสำเร็จ             วิธีการประเมิน               เครื่องมือท่ีใช้ 
นักเรียนร้อยละ 90  ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะ
ความสามารถท่ีสูงขึ้น 
 

-สังเกต    
-สอบถาม   
- ทดสอบ 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-แบบทดสอบ 
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โครงการ  การส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
กิจกรรม  ค่ายพัฒนานักกีฬาสรรพวิทยาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่  2    ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 
                              เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 – ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
      ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
          ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 
   ชีวิตประจำวันได้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษาได้ใหค้วามสำคัญในการพัฒนาและส่งเสรมิสุขภาพของนักเรียน โดยใช้แนวคิด
และหลักการต่าง ๆ ที่สอดแทรกดว้ยกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมบูรณ์และยั่งยืนกับตัวนักเรียน ซึ่งปัจจัยที่สำคญัที่สุด  
คือ กีฬา ทีเ่ป็นกิจกรรมเพื่อการส่งเสรมิและพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตของนักเรียน โดยสาระสำคัญที่มุ่งเน้นทั้งทางด้าน
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ให้กับนักเรยีน ซึง่จะทำให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในการทำกิจกรรม
ทางด้านการเล่นกีฬา มีทักษะการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง  และพัฒนาศักยภาพในเชิงกีฬาให้สูงข้ึนโดยมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและมี
การเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ที่นำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ท้ังยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ ค่านิยม ความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์ที่ถูกต้องแก่นักเรียน นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะที่เป็นกิจกรรมแบบหมู่คณะและสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักเรียน  
เช่น ความรับผดิชอบในหน้าท่ี ทักษะในการวางแผน การจดัการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การให้อภยั มีความ
อดทน อดกลั้น ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี ความเสียสละและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา พร้อมกับให้นกัเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพตดิ  

 

2. วัตถุประสงค์ 
       1. เพื่อใหผู้้เรยีนได้พัฒนาทกัษะและความสามารถในด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง  
        2. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสูค่วามเป็นเลิศทางด้านกีฬาอย่างเตม็ศักยภาพและมโีอกาสในการเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ ที่สูงข้ึน 
        3. เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสรา้งเสริมลักษณะนิสยัในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
            ตอ่โรงเรียน ชุมชน สังคม 
        4. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคญัในวิถีชีวติที่มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ อย่างมั่นคงและถาวร 
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3.  เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 
 -    นักกีฬาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ทั้งหมด 118 คน 

1.1 นักกีฬาฟุตบอลโรงเรยีนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 15 ปีชาย (จำนวน 18 คน) 
1.2 นักกีฬาฟุตบอลโรงเรยีนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 18 ปีชาย (จำนวน 18 คน) 
1.3 นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 15 ปีชาย (จำนวน 12 คน) 
1.4 นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 18 ปีชาย (จำนวน 12 คน) 
1.5 นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 15 ปีหญิง (จำนวน 12 คน) 
1.6 นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 18 ปีหญิง (จำนวน 12 คน) 
1.7 นักกีฬาเปตองโรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 15 ปีชาย (จำนวน 6 คน) 
1.8 นักกีฬาเปตองโรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 18 ปีชาย (จำนวน 6 คน) 
1.9 นักกีฬาเปตองโรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 15 ปีหญิง (จำนวน 6 คน) 
1.10 นักกีฬาเปตองโรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 18 ปีหญิง (จำนวน 6 คน) 
1.11 นักกีฬาตะกร้อโรงเรยีนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 15 ปีชาย (จำนวน 5 คน) 
1.12 นักกีฬาตะกร้อโรงเรยีนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 18 ปีชาย (จำนวน 5 คน) 

           ด้านคุณภาพ 
- นักกีฬาโรงเรยีนสรรพวิทยาคม ไดม้ีโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการแข่งขันต่างๆรวมถึงมหกรรมกีฬา

ระดับทีสู่งขึ้น เกิดการพัฒนาทางดา้นทักษะและประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขันจริงและมีโอกาสที่ได้
แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน        
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/

ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมครูและแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที ่
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ดำเนินงานเพื่อเสนอขออนุมัตโิครงการ 

มิ.ย. 62– มี.ค. 63 
 

- คณะครูกลุม่สาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

จัดเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา มิ.ย. 62– มี.ค. 63 
 

31,860 คณะครูกลุม่สาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามตรวจสอบและสรุปโครงการ 
 

มิ.ย. 62– มี.ค. 63 
 

- คณะครูกลุม่สาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพล

ศึกษา 
4.ประเมินผลและ

รายงาน 
(Action) 

 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผลโครงการ 
2. สรุปผลการดำเนินการ 
3.รายงานผู้บังคับบญัชา 

มิ.ย. 62– มี.ค. 63 
 

- คณะครูกลุม่สาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพล

ศึกษา 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  งานวิชาการ เปิดรั้วโรงเรียน (OPEN  HOUSE)   
ลักษณะ   โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ
   เป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                  ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้                            
         ข้อที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นหน่วยงานสำคัญในชุมชน  มีหน้าที่พัฒนาเยาวชนให้มคีวามรู้  ความสามารถ  มีสุขภาพแข็งแรงและเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม  การบรหิารโรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องไดร้ับความร่วมมือ จากชุมชน องค์กร  หน่วยงานและ
เป็นการสร้างความเข้าใจต่อโรงเรยีน จากกลุ่มต่าง ๆ เป็นอย่างดี เพือ่จะไดร้ะดมทุน  ทรัพยากร บุคลากร ให้มีความพร้อมที่จะ
พัฒนาการศึกษาและโรงเรียน มีความตระหนัก ความรูส้ึก เป็นเจ้าของโรงเรียน อย่างแท้จริง ตามพระราชบัญญตัิการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด  8  เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาต ิ มาตรฐานที่ 14  และให้สอดคลอ้งกับนโยบาย เป้าหมาย 
ปรัชญา  และคำขวัญของโรงเรยีน สิ่งที่จะแสดงถึงการพฒันาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้นประเมินได้จากผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  ผลงานท่ีแสดงถึงทักษะความสามารถในด้านตา่งๆของนักเรียน  ดังนั้นโรงเรียนสรรพวิทยาคมจงึได้จัดกิจกรรมเปิดรั้ว
โรงเรียนและส่งเสริมสุนทรียภาพ ศิลปะการแสดง “วิพิธทัศนาสรรพวิทยา” ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองสู่
สายตาของบุคลากรภายในสถานศกึษา  ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นคณุภาพอย่างแท้จรงิ รวมทั้งเป็นการสร้างความ
มั่นใจและความภาคภูมิใจแก่นักเรยีนทุกคน   

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ 
2.2 เพื่อสร้างความเชื่อถือของโรงเรียนกับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรตา่ง ๆ 
2.3 เพื่อใหน้ักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ วิชาการ  ดนตรี นาฏศิลป์ และงานอาชีพ 

3. เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 

1.นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6                     จำนวน  2,800 คน 
2.ครูและบคุลากรทางการศึกษา                              จำนวน    150   คน 
3.เครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน                                   จำนวน     350   คน 
4. ผู้ปกครองนักเรียนท่ัวไป                                                    จำนวน     300   คน 
5. โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการและสหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย  จำนวน     200   คน 
6. องค์กร หน่วยงาน ในชุมชน                                                จำนวน       50   คน 
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  ด้านคุณภาพ 
1. ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน มีความเช่ือมั่นในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
2. นักเรียนมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในศักยภาพของตนเอง 

รูปแบบกิจกรรม 
1. กิจกรรมการแสดงนิทรรศการผลงานด้านอาชีพ 
3. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 
4. กิจกรรมการประกวดวงดนตรสีตริง 
5. กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานของกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

4. วิธีดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

-     เสนอโครงการต่อท่ีประชุม 
-     ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

พ.ค.  2562 
มิ.ย. 2562 

- นางจริยา  บุญนายืน 
ผู้บริหารและคณะคร ู

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- จัดทำบัตรเชิญร่วมงาน 
- ทำหนังสือเชิญร่วมงาน 
- ประสานงานการแข่งขันวงดนตรกีารประกวดวงดนตร ี
-  กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
 - กิจกรรมนิทรรศการโครงการ/การ ประกวดวงดนตรี / 
งานอาชีพ 

ก.ค.2562 
1 -10  ต.ค. 62 
1 -10  ต.ค. 62 
 1- 24  ต.ค. 62 
1- 20  พ.ย. 62 

27 พ.ย. 62 

23,190 ผู้บริหารและคณะครู  
ผช.ผอ.จักกฤษณ์ และ
คณะ ,ธุรการโรงเรียน 
อ.บญัชา  และ คณะ   
ครูและนักเรียนทุกคน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

27  พฤศจิกายน 
2561 

- อ. จริยาและคณะ 
 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปผลการดำเนินงาน 30  พฤศจิกายน  
2562 

- อ. จริยา และคณะ 
 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                 ……… …-…………….  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ               ….…………….………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี               .......... 23,190.......   บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 กระดาษทำเกยีรตบิัตร A4 
(กระดาษปกมุกหอม) 
(210X297 มม.) 180  แกรม 

119 ห่อ - - 10 1,190 

2 ป้ายไวนิล  1,000 ผืน - - 10 10,000 
3 ค่าเช่าเต๊นท ์ 1,200 หลัง - - 10 12,000 

รวมทั้งสิ้น 23,190 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนในการทำโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะ   โครงการใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก      
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

       ข้อที่ 3.2  มีการแลกเปลี่ยนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นหน่วยงานสำคัญในชุมชน  มีหน้าท่ีพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้  ความสามารถ  มีสุขภาพแข็งแรงและเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม  การบริหารโรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ จากชุมชน องค์กร  หน่วยงานและ
เป็นการสร้างความเข้าใจต่อโรงเรียน จากกลุ่มต่าง ๆ เป็นอย่างดี เพื่อจะได้ระดมทุน  ทรัพยากร บุคลากร ให้มีความพร้อมที่จะ
พัฒนาการศึกษาและโรงเรียน มีความตระหนัก ความรู้สึก เป็นเจ้าของโรงเรียน อย่างแท้จริง ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด  8  เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  มาตรฐานที่ 14  และให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย 
ปรัชญาและบริบทของโรงเรียน 

 โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ดำเนินกิจกรรม โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯและ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมี
เป้าหมายในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยนักเรียน
ทุกห้องต้องทำโครงงานบูรณาการภายใต้กรอบแนวคิดที่ใช้บริบทของโรงเรียนและชุมชนเป็นตัวกำหนดหัวข้อในการทำโครงงาน
และนักเรียนทุกห้องจะได้ดำเนินการประกวดแข่งขันโครงงานบูรณาการและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพผ่านการ
นำเสนอโครงงานต่อเพื่อนท้ังในและนอกโรงเรียนในกิจกรรมวัน Open House ของโรงเรียนในทุกปีการศึกษา  

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อให้ครูทุกคนได้นำหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาเปน็แนวทางในการสอนโครงงานและบูรณาการงานท้ัง  
8  กลุ่มสาระ  และ 1  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ให้เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน 
 2.2. เพือ่ให้นักเรียนรู้จักการทำงานทีม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักแนวทางในการปฏิบัติได้เป็นอย่างด ี
 2.3. เพื่อให้นักเรียน มีความสามารถในการสืบค้น การเรยีนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง สามารถเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได ้
 2.4. เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นผา่นกระบวนการทำงานแบบโครงงาน  อย่างมีประสิทธิภาพมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 

3. เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 

1.นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6       จำนวน 1,500   คน   80 ห้องเรียน 
2. ครูโรงเรยีนสรรพวิทยาคม        จำนวน   150   คน 
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  ด้านคุณภาพ 
1. รู้จักการทำงานทีม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักแนวทางในการปฏิบัติผู้ปกครองนักเรยีน 

และชุมชน  
2. นักเรียน มีความสามารถในการสบืค้นการเรยีนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง สามารถเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้ 
3. นักเรียนมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในศักยภาพของตนเอง 

รูปแบบกิจกรรม 
1. กิจกรรมการประกวดโครงงานบูรณาการ  6 ระดับช้ัน 
  

4. วิธีดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- เสนอโครงการต่อที่ประชุม 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

พ.ค.  2562 
มิ.ย. 2562 

- นายฉัตรชัย  วิเทศน์ 
ผู้บริหารและคณะคร ู

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  ดำเนินงาน 
- จัดทำเกณฑ์การประเมินโครงงาน 
- ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงงาน 
- ดำเนินการประกวดโครงงานบูรณาการ 

ก.ย.2562 
 

11-24 ต.ค. 62 
1- 20  พ.ย. 62 

27 พ.ย. 62 

36,595 ผู้บริหารและคณะครู  
 
อ. วินัยและคณะ 
อ. วินัยและคณะ 
ครูและนักเรียนทุกคน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

27  พฤศจิกายน 
2562 

- อ. ศุภลักษณ์และคณะ 
 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปผลการดำเนินงาน 30  พฤศจิกายน  
2562 

- อ. ศุภลักษณ์ และคณะ 
 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                 ……….…-…………….  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ               ….………-…….……….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                ..........36,595........   บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล โฟมบอร์ด 6 ระดับช้ัน 500 แผ่น - - 6 3,000 
2 ค่าจัดทำโครงงานบูรณาการ 300 ห้อง - - 80 24,000 
3 ของรางวัลโครงงานบูรณาการ 1,500 ช้ัน - - 6 9,000 
4 กระดาษเกยีรตบิัตร(กระดาษปกมกุหอม) 119 ห่อ - - 5 595 

รวม - 36,595  
รวมทั้งสิ้น 36,595 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้   
กิจกรรม   นำเสนอองค์ความรู้บริการสู่สังคม  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม – มีนาคม   2563  
ผู้รับผิดชอบ    นางชลธิชา  นุชารัมย์ และนางทัตพิชา ทองนอก 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม -  มีนาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม   
สนองมาตรฐานที ่1       คุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อที่  1.2      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อ 1  มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 ข้อ 2  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ข้อ 3 สุขภาวะทางทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล การให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง 
“Independent Study : IS” นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการ
เปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา ซึ่งอาจเป็น 
Public Issue และGlobal Issueและดำเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากนั้นก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารนำเสนอให้ผู้อื่น
ได้รับทราบ และสามารถนำความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษาค้นคว้าไปทำประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เช่ือมโยง

ต่อเนื่องกันตลอดแนว ภายใต้ “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)” ซึ่งจัดแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 3 สาระ 

ประกอบด้วย 

IS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนกำหนด
ประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ 

IS 2- การสื่อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation)เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับ  
มาพัฒนาวิธีการการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้วยวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม หลากหลาย
รูปแบบ และมีประสิทธิภาพ 

IS 3- การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity)เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน นำ/ประยุกต์องค์ความรู้
ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ (Public Service) โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งได้จัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา ISให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และปีท่ี 5   และให้มีการ
นำเสนอและเผยแพร่ให้แก่ชุมชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ตรง ที่เกิดจากการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับครู อาจารย์ และนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม อีกท้ัง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้   
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปดิโอกาสให้นักเรยีนได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสู่ชุมชน 

2. เพื่อใหค้รูอาจารย์ นักเรียน และบุคคลทั่วไปท่ีสนใจไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรยีน 

3.  เป้าหมาย 

 -  ด้านปริมาณ  
  1. ครู     จำนวน   40 คน 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่2     จำนวน   457  คน 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5     จำนวน   454  คน 
  4. ผู้ปกครอง   จำนวน 500 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  
  1. นักเรียน ร้อยละ 80 ได้รับประสบการณ์ตรงจากการจดักิจกรรม 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดงาน ในระดับดีมาก 

4. วิธีการดำเนินการ 

 

 

 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร 
   โรงเรียน 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการ 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 

  มกราคม 2563 - นางชลธิชา  นุชารัมย์  
นางทัตพิชา ทองนอก 
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.2  
ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.5  

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

- จัดกิจกรรมวัน IS DAY 
- ดำเนินการจดัโครงการโดยเชิญผูป้กครองนักเรียน
เข้าร่วมชมและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารนำเสนอผลงาน
การค้นคว้าอิสระของนักเรียนต่อผูป้กครองและ
ชุมชน  พร้อมท้ังสรุปความรู้ทีไ่ด้รบั 

มกราคม 2563  
- มีนาคม 2563 

9,060 นางชลธิชา  นุชารัมย์  
นางทัตพิชา ทองนอก 
ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.2  
ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.5  

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กิจกรรม 

มกราคม 2563  
- มีนาคม 2563 

- นางชลธิชา  นุชารัมย์  
นางทัตพิชา ทองนอก 
ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.2  
ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.5  

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-สรุปผลการดำเนินการตามกิจกรรมและรายงาน
ผู้บริหารโรงเรียน 

1 เมษายน 2563 - นางชลธิชา  นุชารัมย์  
นางทัตพิชา ทองนอก 
ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.2  
ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.5  
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  อาชีพในฝัน สร้างสรรค์อนาคต 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ
เป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก     
ผู้รับผิดชอบ    คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2562 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ข้อที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงปรางค์ของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยของเรามีการแข่งขันในด้านการของการประกอบอาชีพสูง ทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว และยังมี
นักเรียนบางกลุม่ที่ยังไม่ค้นพบความฝันของตนเองในการประกอบอาชีพ การเล็งเห็นอนาคตของตนเองอย่างชัดเจนนั้น ถือเป็น
รากฐานสำคญัในการดำรงชีวิต ซึ่งมีนักเรียนบางกลุ่ม ยังมีความรู้และความเข้าใจ ไม่เพียงพอต่อการเลอืกเรียนเพื่อประกอบอาชีพ 
เนื่องจากปัจจุบันมีแผนการเรียนอย่างหลากหลาย ท้ังสายสามญั และสายอาชีพ ที่สามารถต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต ได้
อย่างมากมาย 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการชี้แนวทางในการประกอบอาชีพและยกระดับคณุภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน ทางคณะกรรมการ
สภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 จึงได้จัดทำกิจกรรม อาชีพในฝัน สรา้งสรรค์อนาคต ขึ้นเพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม สามารถเลือกและตัดสินใจ สายการเรียน เพื่อเป็นเส้นทางสู่การประกอบอาชีพในอนาคต ได้อย่างมั่นคง 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อเป็นการชี้แนวทาง ในการเลือกสายการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
          2. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รู้จักและเข้าใจอาชีพใหม่ๆ ในปัจจุบัน 
          3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกเรียน 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ 
  1. เปิดรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 125 คน  

2. คณะกรรมการสภานักเรยีนปีการศึกษา 2562  จำนวน   25 คน  
 -  ด้านคุณภาพ  

          1.นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้รบัความรู้เกีย่วกับอาชีพใหม่ๆ ได้อย่างเข้าใจ  
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ  
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

-เขียนโครงการ 
-ประชุมคณะกรรมการสภานักเรยีนประจำปีการศึกษา 
2562 
-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการ เพื่อตกลง
รูปแบบขั้นตอนและการดำเนินการ 
-กำหนดเรื่อง หน้าที่ และเวลาดำเนินการ 
-จัดเตรยีมเอกสารที่เกีย่วข้อง 

ก.ค. 2562 - -คณะกรรมการสภานักเรยีน 
-ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

-ประชาสัมพันธ์ 
- จัดกิจกรรมทีโ่รงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นเวลา 1 วัน 
โดยช่วงเช้าจะมีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกอาชีพในอนาคต ช่วงบ่ายจะมีการแบ่งฐานเป็น 4 
ฐานตามอาชีพท่ีหารายไดไ้ดด้ีในขณะเรียน โดน
คณะกรรมการสภานักเรียน 

ส.ค. 2562  17,525 -คณะกรรมการสภานักเรยีน 
-ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-แจกแบบประเมินให้ผู้เข้าร่วมการอบรม 
ค่ายอาชีพในฝัน สร้างสรรค์อนาคต  

ส.ค. 2562 - -คณะกรรมการสภานักเรยีน 
-ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม     
-เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 2562 
ก.ย. 2562 

 

- 
- 

-คณะกรรมการสภานักเรยีน 
-ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  …………………………….    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี           ……..17,525…………..  บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ค่ายวิทยาศาสตร์ (สนุกกับสะเต็มศึกษา) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. 2562 – มี.ค. 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

    1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                 ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรยีนการสอนในปัจจุบนัของสถานศึกษา ได้มีจดักิจกรรมการเรยีนการสอนโดยยึดผู้เรยีนเปน็สำคัญ เน้น
ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงและศึกษาหาความรูต้่างๆ ด้วยตนเองจากศูนย์การเรยีนรู้และแหล่งเรยีนรู้ต่างๆ   ทั้งที่เป็นของ
ภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งให้ศึกษาหาความรูจ้ากการค้นคว้าในระบบอินเตอร์เน็ตอีกทางหนึ่งด้วย  ซึ่งจะช่วยทำให้นักเรียนได้
ศึกษาหาความรูด้้วยตนเอง อันเป็นการช่วยให้ไดร้ับประสบการณต์รงของตัวนักเรียนเองได้อย่างดียิ่ง  ดังนั้นกลุ่มสาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์  โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จึงได้จดัทำโครงการ   ค่ายวทิยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนท่ีศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ม.1-6  โดยเน้นให้นักเรยีนได้ใช้สะเต็มศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบการเรยีนการสอนที่บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตรเ์ข้าด้วยกัน โดยเน้นการนำความรูไ้ปใช้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือ
ผลผลติใหม่ที่เป็นประโยชนต์่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน  และได้เรียนรูจ้ากกิจกรรมตามแนวทางสะเตม็ศึกษา  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับประสบการณต์รงจากกิจกรรมสะเต็มศึกษา  
      2. เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี ร่วมกันทำงานเป็นทีม 
      3. เพื่อให้นักเรียนมีความสนกุสนาน เพลดิเพลิน กล้าแสดงออกและได้ร่วมแสดงกิจกรรมต่างๆ กับวิทยากรที่ให้ความรู้ 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา ม.1-6 โรงเรียนสรรพวทิยาคมที่สนใจสมัคร จำนวน 100 คน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
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- ด้านเชิงคุณภาพ   นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษา ม.1-6 โรงเรยีนสรรพวิทยาคม ได้ใช้สะเต็มศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนที่บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้
ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เปน็ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน และได้เรียนรู้
จากกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศกึษา 
4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

พ.ค. – มิ.ย.
2562 

 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. – ดำเนินการประชาสัมพันธ์ใหน้ักเรียนท่ีสนใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการ 
   – คัดเลือกนักเรียนแบ่งออกเปน็ 2 กลุ่ม ได้แก่นักเรียน 
ม.ต้น จำนวน 50 คน และ ม.ปลาย จำนวน 50 คน 
   – จัดกิจกรรมอบรมสะเตม็ในช่วง วันท่ี 18 สิงหาคม 
(สัปดาห์วิทยาศาสตร์) 
4. ประเมินโครงการ 
5. รายงานผลการดำเนินการต่อผูบ้ังคับบัญชา 

ก.ค. 2562 
– 

ม.ค. 2563 
 

24,860 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.พ. 2563 - กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ก.พ. 2563 - กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

 

5.  งบประมาณ  
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ………………………………………. บาท 
เงินนอกงบประมาณ  ............................................. บาท 
เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………24,860……………….. บาท 

ดังรายการดังต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารว่างนักเรยีนที่เข้าร่วมโครงการ  
1 วัน 2 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 100 คน 

50 คน 100 5,000 - - 

2 ชุดกิจกรรมอบรม STEM 
- ขนส่งทันใจ ลื่นไถลกไ็ม่กลัว 
- ตรวจพันธุ์ ทันด่วน 

 
1,760 
1,550 

 
ชุด 
ชุด 

 
5 
5 

 
10,560 
9,300 

- - 

รวม 24,860 - 
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โครงการ    เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม   ค่ายคณิตศาสตร์  
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ภาคเรียนที่ 2/2562  
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานที่  1     คุณภาพของผู้เรียน  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              ข้อที่ 1     ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
        ข้อที่ 2     ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

และแก้ปัญหา 
        ข้อที่ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
        ข้อที่ 4     มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ข้อที่ 5     มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        ข้อที่ 6     มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคดิสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณไ์ด้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปญัหา 
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตรจ์ึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น และสามารถอยูร่่วมกับผู้อื่นไดอ้ย่างมีความสุข 
    การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน  มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนคณิตศาสตร์  ทำให้
วิชาคณิตศาสตร์ไม่นา่เบื่ออย่างท่ีคดิกิจกรรมนั้นๆ จะทำใหผู้้เรียนสนกุสนานไปพร้อมๆ กับได้ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ 
เห็นประโยชน์ของการนำคณติศาสตรไ์ปใช้  และก่อใหเ้กิดเจตคติทีด่ีต่อคณติศาสตร ์
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์
  2. เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการแก้ปัญหาและการนำความรูไ้ปใช้   
      การสื่อสารความรู้ความคิดทางคณิตศาสตร์และการเชื่อมโยงความรู้ 
  3. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคณติศาสตร์ 
 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านคุณภาพ   

  นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปใช้ รวมถึงมีเจตคติที่ด ี

ต่อวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น 
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- ด้านปริมาณ   
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  จำนวน  100  คน   

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

 
พ.ย. 2562 

 

 
- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ดำเนินการจดักิจกรรมตามกำหนดเวลา 
- ดำเนินการจดักิจกรรมตามกำหนดเวลา 
จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์ที่ โรงเรียน
สรรพวิทยาคม โดยมีการจัดกิจกรรมให้เรยีน
ตามฐาน จำนวน 10 ฐาน จำนวน 2 วัน 

ธ.ค. 2562 42,400 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงาน
โครงการ 

 
ม.ค. 2563 

 

 
- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

ม.ค. 2563 การจัดทำรปูเลม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………….-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    ……………42,400……….        บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการ 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1/2562 ภาคเรยีนที่ 2/2562 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าอาหารกลางวัน  4 มื้อ มื้อละ 45 บาท 180 คน - - 100 18,000 
2 ค่าอาหารว่าง  4  มื้อ มื้อละ 25 บาท    100 คน - - 100 10,000 
3 ค่าจ้างเหมารถ 1,800 คัน - - 8 14,400 

รวมแต่ละภาคเรียน - 42,400 
รวมท้ังสิ้น 42,400.- 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
- นักเรียนมีความรู้และเกิดเจตคตทิี่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร ์

- จากแบบสอบถาม 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น 
กิจกรรม  เยาวชนอาชีพสู่ท้องถิ่น (ภาษาเมียนมาเพื่อการท่องเที่ยว)   
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2  ( ภาษาเมียนมา) 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1 – 2   ปีการศึกษา 2562 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อที ่1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 ข้อที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ข้อที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

สนองมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากอำเภอแมส่อดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศเมยีนมา ภาษาเมียนมา
นับว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญเนือ่งจากต้องมีการติดต่อสื่อสารไม่วา่จะเป็นดา้นการค้าขาย การท่องเที่ยว การมีสมัพันธไมตรี
ร่วมกัน และการเป็น ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2560โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอดจึงได้มองเห็น
ความสำคญัของการใช้ภาษาเมยีนมาซึ่งเป็นภาษาประเทศเพื่อนบ้านโดยนำสู่การปฎิบัติจริง จึงได้มีการเน้นการเรียนการสอนที่ให้
นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคญัของการใช้ภาษา ในดา้นของนักเรียนเองก็ควรจะมีความใฝ่รู้ ใฝเ่รียน  การเรียนรู้
ภาษาประเทศเพื่อนบ้านไม่เพียงแต่เรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นเราควรมีการเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือให้เกิดการ
ปรับตัวเข้าหากันท้ังวัฒนธรรมขนบธรรมเนยีมเพื่อการอยู่ร่วมกันอยา่งเข้าใจ  เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ภาษาและเมื่อ
เรียนรู้แล้วควรสามารถนำไปฝึกปฎิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมในท้องถิ่นได้ นำไปสู่การแนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้
ภาษาทั้งสองภาษาเป็นการสื่อสารประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
           การเรียนภาษาเมียนมาให้สัมฤทธ์ิผลระดับหนึ่งควรมีการปลูกฝังให้เด็กไดม้ีความเข้าใจและมองเห็นความสำคญัของภาษา
ที่เรียนโดยควรใหเ้ด็กได้มีการเรยีนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรยีนด้วยความเข้าใจ นำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้  
ซึ่งการได้ใหเ้ด็กได้เข้าไปได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาเมียนมาเพื่อการท่องเที่ยวและฝึกการเป็นผู้นำดา้นการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน นั้นจะ
ทำให้นักเรียนได้เรียนรูภ้าษาเมยีนมาอย่างเข้าใจและเกิดแรงกระตุ้นในการเรียนภาษาประเทศเพื่อนบา้น  อีกท้ังเกิดการปรับตัวใน
การอยู่ร่วมกันระหว่างประเทศเพือ่นบ้านได ้
 



212 
 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในห้องเรียนไปใช้ในการเผยแพร่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อสังคม 
2. เพื่อฝึกความเป็นผู้นำในด้านการใช้ภาษาเมียนมาและการคดิวิเคราะห ์
3. เป็นการฝึกความคิดสร้างสรรคแ์ละกระตุ้นการใช้ภาษาสูส่ถานการณ์จริง 
4. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คำศัพท์การท่องเที่ยวและนำไปเผยแพร่ความรูสู้่ชุมชน 
5. เพื่อเป็นการฝึกใช้คำศัพท์เฉพาะให้เกิดความชำนาญนำสู่การประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

3.เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 

  ครูและนักเรียนจำนวน 100 คน 
- ด้านคุณภาพ 

  นักเรียนมเีจตคติที่ดีในการเรียนรูภ้าษาเมียนมาและให้ความตระหนกัในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมพหภุาษา 
และเป็นผู้นำและผู้ปฏิบัตติามการเรียนรู้และเผยแพร่ภาษาเมียนมาและนำไปประกอบอาชีพเพื่อนำสูก่ารสร้างอาชีพในชุมชนท้องถิ่น 
4.วิธีการดำเนินการ 

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

งบประมาณ 
/ ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
( บุคคล / กลุ่มงาน ) 

1.วางแผน 
( Plan ) 

1.ประชุมครูแกนนำในโครงการพฒันาการเรยีน 
การสอนภาษาเมียนมา เพื่อจัดเตรยีมการจดัทำ 
โครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มิ.ย.62 - ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

2.ดำเนินการ 
( Do ) 

- ดำเนินการขออนุญาตศึกษาด ู
- แจ้งขออนุญาตผู้ปกครอง 
- แจ้งขออนุญาตผู้ปกครอง 
- แจ้งกำหนดการ 
- ทำหนังสือขออนุญาตโรงเรียนอ่ืนเพื่อทำกิจกรรม 
- ดำเนินกิจรรมค่ายเยาวชนอาชีพสู่ท้องถิ่น 
  นักเรียนเข้าค่ายเรียนภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวจาก
วิทยากร และเข้าเรยีนรู้กระบวนการและคำศัพท์
ท่องเที่ยวภาษาเมียนมาตามฐาน 4 ฐาน 
- ฐานท่ี 1 ความสำคัญแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
- ฐานท่ี 2 การแนะนำตัวและทักทายภาษาเมียนมา 
- ฐานท่ี 3 การเรียนรู้คำศัพท์ท่องเที่ยว 
- ฐานท่ี 4 วัฒนธรรมการแต่งกายของเพื่อนบ้าน 
 เป็นเวลา 1วัน  

มิ.ย. – ธ.ค. 62 10,500 ศูนย์ภาษาเมียนมา 

3.ตรวจสอบ 
( Check ) 

1.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงาน
ตามโครงการ 

ม.ค.63 - ฝ่ายบรหิาร 
วิชาการ 

4.ประเมินผล 
และรายงาน 
( Action ) 

1.เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
2.สรุปและเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการ 

มี.ค.63 - ศูนย์ภาษาเมียนมา 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ค่ายภาษาจีน  
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2  ( ภาษาจีน) 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1 – 2   ปีการศึกษา 2562 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
          ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  ข้อที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
      ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

หากประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีศักยภาพ การรู้ภาษาเพื่อนบ้านถือเป็นเครื่องมือและหัวใจสำคัญ
ที่สุด เพราะเป็นบ่อเกิดแห่งการเรียนรู้ขั้นต่อไป  ภาษาของอาเซียน เช่น จีน เป็นอีกหนึ่งภาษาในภูมิภาคอาเซียนที่น่าสนใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนไทย  ผลการสำรวจพบว่าชาวจีนได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทั้งยังเป็นประเทศที่มี
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประเทศท่ีกำลังอยู่ในกระแสสนใจของสังคมและนานาชาติ ในขณะที่
คนจีนมาส่วนมากในประเทศไทยสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ค่อนข้างดี แต่คนไทยท่ีรู้ภาษาของอาเซียน เช่น จีน มีน้อยมาก ดังนั้น
การเรียนรู้ภาษาของอาเซียน เช่น จีน ได้มาจึงน่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อคนไทยในหลากหลายอาชีพ  ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ
มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังประเทศจีน  นักธุรกิจ พ่อค้า ที่มีการติดต่อค้าขายกับคนจีน ซึ่งจะทำให้
ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ สร้างการบริการที่ดี รวมถึงการสร้างความประทับใจให้แก่คู่
ค้า โดยการเรียนการสอนในครั้งนี้จะเรียนจากอาจารย์ชาวไทย ที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาของอาเซียน เช่น จีน โดยตรง  

โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และให้ความสำคัญกับสมาคม
อาเซียน นอกจากนักเรียนต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ี 1 แล้ว จำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อื่นเป็นภาษาที่  2  นั้นก็คือภาษาของอาเซียน เช่น จีน ประกอบกับโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลที่มุ่งเน้น
ด้านภาษา และนักเรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ จึงได้เพิ่มรายวิชาภาษา เช่น จีน เข้าไปใน
หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนด้วย เราจึงตระหนักถึงความสำคัญของภาษาของอาเซียน เช่น จีน ว่าปัจจุบันมีความสำคัญมาก
และมีความจำเป็นต้องใช้ติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพในหลายทาง โรงเรียนสรรพวิทยาจึงได้จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม
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เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีความตระหนักเห็นความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้มีการจัดค่ายเพื่อให้เด็กได้
เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านและมีการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาประเทศอาเซียน เช่น จีน ที่ต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศอาเซียน เช่น จีน  
 

3. เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 
 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนโปรแกรม จีน จำนวน  100 คน  แบ่งเป็นนักเรียนห้องภาษาจีน 100 คน 
และครู 10 คน 
 - ด้านคุณภาพ 
 ครูและนักเรียนมีความสนใจมองเห็นความสำคัญของเร ียนภาษาของอาเซ ียน เช่นภาษา จ ีน รู้  ว ัฒนธรรม 
ในการปรับตัวและนำไป ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มีศักยภาพมากขึ้น  
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

( วัน/เดือน/ปี ) 
งบประมาณ 
/ ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
( บุคคล/กลุม่งาน ) 

1.วางแผน 
( Plan ) 

1.ประชุมครูแกนนำในโครงการพฒันาการเรยีน 
การสอนภาษาจีน เพื่อจัดเตรียมการจัดทำ 
โครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มิ.ย.62 - ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

2.ดำเนินการ 
( Do ) 

- ดำเนินการขออนุญาต 
- แจ้งขออนุญาตผู้ปกครอง 
- ทำหนังสือขออนุญาตโรงเรียนอ่ืนเพื่อทำกิจกรรม 
- ดำเนินกิจรรมค่ายภาษาจีน 
  นักเรียนเข้าค่ายเรียนภาษาจีนเพื่อการศึกษาจาก
วิทยากร และเข้าเรยีนรู้กระบวนการและคำศัพท์
ท่องเที่ยวภาษาจีนมาตามฐาน 4 ฐาน 
- ฐานท่ี 1 ความสำคัญการเรียนภาษาจีน 
- ฐานท่ี 2 การแนะนำตัวและทักทายภาษาจีน 
- ฐานท่ี 3 การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีน 
- ฐานท่ี 4 วัฒนธรรมภาษาจีน เปน็เวลา 1วัน  
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

มิ.ย. – ธ.ค. 62    11,700 ศูนย์ภาษาจีน 

3.ตรวจสอบ 
( Check ) 

1.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
  การดำเนินงานตามโครงการ 

ม.ค.63 - ฝ่ายบรหิาร 
วิชาการ 

4.ประเมินผล 
และรายงาน 
( Action ) 

1.เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
2.สรุปและเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการ 

มี.ค.63 - ศูนย์ภาษาจีน 
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5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ( เงินอุดหนุน )  …………………….  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   .........................     บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี    .......11,700...... บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ / รายการใช้เงิน ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 1/ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 2/2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าวิทยากร 300 คน - - 6         1,800 
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 25 คน - - 110         5,500 
3. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 40 คน - - 110         4,400 

รวม - 11,700 
รวมทั้งสิ้น 11,700 

 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1  นักเรียนมีความคุ้นเคยกับครูเจา้ของภาษา และสามารถใช้
ภาษาจีนเป็นสื่อในการเรียนร้อยละ 80  เปอร์เซ็นต ์
2  นักเรียนไดม้ีความรู้ขั้นพื้นฐานในการเรยีนรายวิชาตา่งๆ เป็น
ภาษาจีนโดยใช้ตำราภาษาจีน และครูผูส้อนชาวต่างชาติที่ใช้
ภาษาจีนเป็นสื่อร้อยละ 80  เปอรเ์ซ็นต ์
3  ผู้ปกครองและนักเรียนมเีจตคตทิี่ดีต่อการเรียนการสอนใน
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนร้อยละ 80  เปอร์เซ็นต ์

1. ตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 2. นักเรียนลงมือปฏิบตัิกิจกรรม 
มีผลงานปรากฏ 

1.การเข้าร่วมกจิกรรม 
2.แบบสอบถาม 
3.เอกสารสรุปผลการดำเนิน
โครงการ 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การเรียนการสอนภาษาและให้ความรู้แก่โรงเรียนเครือข่าย 
2. ปลูกฝังเด็กให้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ภาษาอาเซียน จีน ซึ่งเป็นภาษาอาเซยีน 
3. กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนโดยจัดกิจกรรมทางภาษาให้เด็กเรียนทีภ่าษาอย่างมคีวามสุข 
4. เพื่อให้ครูและนักเรียนในโรงเรยีนเครือข่ายมีแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ค่ายสานฝัน 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนว 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน – สิงหาคม 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ข้อที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 3  การยอรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

1. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับแตกตา่งไปจากเดมิอย่าง
มาก ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ท่ีนักเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียนเท่าจำเป็นจะต้องศึกษาวิธีการรับสมัครใหเ้ข้าใจเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดและการเสียโอกาสในการสอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา  อีกท้ังในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำ
ทางด้านโอกาสทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระหว่างนักเรยีนต่างจังหวัดกับนักเรียนในตัวเมอืง  เช่น กรุงเทพมหานคร 
หรือ เชียงใหม่ เปน็ต้น นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านั้นถือได้ว่าเป็นกลุ่มทีอ่ยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อท่ี
สำคัญจำเป็น   ท่ีจะต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลและมีแนวทางในการตัดสินใจหรือวางแผนการดำเนินชีวิตของตนเอง  กลุ่มนักเรียน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2560  (รุ่นท่ี35)  จึงได้สานต่อโครงการจากรุ่นพี่ เพื่อจัดทำโครงการการแนะแนวการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา ค่ายสานฝัน ครั้งท่ี 13 ขึ้น โดยมีความตั้งใจท่ีจะกลับมา  ตอบแทนโรงเรียน  สรรพวิทยาคมสถานท่ีอบรมและ
พัฒนานักเรียนให้ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสยีงของรัฐ    อีกท้ังต้องการสร้างโอกาสทางเลือก สร้างขวัญ
กำลังใจในการอ่านหนังสือ นำขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ มาประชาสัมพนัธ์ด้วยการจดัสอนวิชาการระยะสัน้   โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการ
แนะแนวทางในการอ่านหนังสือ   เพื่อการเตรียมสอบ สรา้งค่านิยมที่ดีในการเลือกเรียนในคณะสาขาวิชาที่ตนเองถนัดซึ่งการแนะ
แนวทางในครั้งนี้ จะทำให้กลุ่มนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน  สรรพวิทยาคมที่เข้าร่วมโครงการเกิด
แนวความคิดหรือทางเลือกที่ถูกตอ้งและเหมาะสมกับตนเองในการเลือกคณะเข้าศึกษาต่อ ด้วยความมุ่งมั่นและเพียรพยายามที่จะ
บรรลเุป้าหมายของตนเอง อีกท้ังยังคาดหวังให้โครงการดังกล่าวนี้ มกีารสืบทอดเจตนารมณ์การดำเนนิโครงการอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ การแนะแนวการศึกษาตอ่ในระดับอุดมศึกษา ค่ายสานฝัน ครั้งท่ี 13 จัดทำโดยกลุม่นิสตินักศกึษาศิษย์เก่า
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นที่ 35 โดยมีจดุประสงค์เพื่อกลับมาตอบแทนโรงเรียนและสร้างแรงบันดาลใจ  สร้างความมุ่งมั่น  ความ
พากเพียรพยายามแนะนำแนวคดิ  การรู้จักตนเองและกำหนดเป้าหมายในชีวิตตามความใฝฝ่ันรวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญ
ของ การสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้วยระบบรับกลาง หรือ Admission ให้แก่นักเรียนกลุ่มที่เข้าร่วมตามโครงการ  อีกทั้ง
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ยังมีความคาดหวังให้โครงการดังกล่าวเป็นลักษณะของโครงการต่อเนื่อง ท่ีมีการจัดขึ้นในทุกปีโดยมโีครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อจุดประกายแนวทาง สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในด้านของแนวคิดและแนวทางเลือก
ที่เหมาะสมกับตนเองในการเลือกคณะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการแนะแนวคณะที่จัดทำของกลุ่มนิสิต- นักศึกษา   
ศิษย์เก่าโรงเรียนสรรพวิทยาคมปีการศึกษา 2560 (รุ่นท่ี 35)  

2.  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มีความขยันพากเพียรในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  
รวมถึงการฝึกฝนทักษะเฉพาะทางที่จะต้องเข้าทดสอบความสามารถ ในระบบการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

3.  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจของผู้มีส่วนร่วมทุกคนในการที่จะกลบัมาตอบแทนโรงเรยีนอย่างเป็นรปูธรรมและ
ต้องการให้โครงการนี้มีการดำเนินการต่อไปในทุกๆปี เพื ่อสืบทอดเจตนารมณ์และเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในรุ่นต่อๆไป   
 

3.  เป้าหมาย 

 -  ด้านปริมาณ   
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรรพวิทยาคม 80  คน 

 นิสิต – นักศึกษา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 35 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 40 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  
  นักเรียนได้รับแรงจูงใจในเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้แก่ตนเอง เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทำให้เกิด
ความเพียรพยายามในการอ่านหนงัสือและฝึกฝนตนเอง เพื่อสามารถสอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะที่ตอ้งการ 
 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. จัดทำโครงการ และรวบรวมกลุ่มบุคคลที่สนใจ
เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ 
3. นำเสนอโครงการ 

ม.ิย. 2562 - - อ.เพลินพิศ และคณะ 
- กลุ่มนิสิตนักศึกษา
ศิษย์เก่าโรงเรียนสรรพ-
วิทยาคม 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. จัดเตรยีมอุปกรณ์/และเครื่องมอืในการจัด
กิจกรรมแลรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่สนใจ 
2. ดำเนินการจดัค่ายกิจกรรม     
- สร้างแรงบันดาลใจ 
- แนะนำสถาบันการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจาก
รุ่นพี ่
- การติวและการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ 

ม.ิย. 2562 
 
 

   ก.ค. 2562 

40,800 -อ.เพลินพิศ และคณะ- 
กลุ่มนิสตินักศึกษาศิษย์
เก่าโรงเรียนสรรพ-
วิทยาคม 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

ส.ค. 2562 - -อ.เพลินพิศ และคณะ 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ส.ค. 2562 - -อ.เพลินพิศ และคณะ 
- กลุ่มนิสิตนักศึกษา
ศิษย์เก่าโรงเรียนสรรพ-
วิทยาคม 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 

เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ...........40,800........... บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 2  ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 อาหารหลักและอาหารว่าง  (4 คืน 5 วัน) 
12 มื้อ  

30 คน 80 28,800 
- - 

2 ค่าวิทยากร 5 รายวิชา ( 5 คน 4 วัน ) 
( 5 X 4 X 100 X 6วัน ) 

100 ชม 6 12,000 
- - 

รวม 40,800 - 
รวมทั้งสิ้น                    40,800 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธกีารประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

- ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจัดโครงการค่ายสานฝัน 
- นักเรียนร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาได้   

- การประเมินโครงการ 
- สถิติการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

แบบประเมินผล 

 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  มีค่านิยมที่ดี และสามารถเลือกคณะ ที่เหมาะสมกับ
ตนเอง สามารถนำข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ได้เผยแพร่ให้กับเพื่อนหรือผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการให้ได้รับข่าวสาร  โอกาสเท่า
เทียมกัน 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีขวัญและกำลังใจ มีความพยายาม และพากเพียรในการอ่านหนังสือ เพื่อเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา  รวมถึงมีแรงกระตุ้นในการหมั่นฝึกฝนทักษะเฉพาะทางที่จะต้องเข้าทดสอบความสามารถ  ในระบบการรับเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
   3. เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการรักสถาบันของตนเองและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับรุ ่นน้องได้กลับมาทำสิ่งที ่เป็น
ประโยชน์ตอบแทนโรงเรียนและเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ   นายวินัย แขวนโพธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที ่3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
   ข้อที ่1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

   ข้อที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จดัการศึกษา โดยมุ่งเน้นใหผู้้เรยีนได้มีการพฒันาการครบทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติ ปัญญา  โดยเฉพาะด้านคณุธรรม จริยธรรม การรู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง และ
สนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนให้มีความมั่นใจ ดังนั้น กระทรวงศกึษาธิการจึงมุ่งเน้นให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง ได้จัดทำแนวทาง
ในการส่งเสริมผู้เรยีนอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับและเชื่อถือของสังคม และประกอบกับทางหน่วย
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ตาก ไดว้างแผนการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนต่าง ๆ  ทุก ๆ ป ีจะ
ดำเนินการฝึกภาคสนามระหว่างช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี  โดยนักศึกษาวิชาทหารที่ต้องรับการฝึกเป็นนักศึกษา
วิชาทหารชั้นปีท่ี 2 และ 3 ของทุกปีการศึกษา เข้ารับการฝึกท่ี หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ตาก ซึ่งนักเรยีนที่เข้า
ร่วมการฝึกเป็นนักศึกษาวชิาทหาร  จึงมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารดังกล่าว 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อดำเนินการเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักศึกษาวิชาทหารของช้ันปีท่ี 2 และ 3 

 

3. เป้าหมาย 
- ด้านคุณภาพ 

  นักเรียนท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้ความอนุเคราะหเ์รื่องค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทาง แบบเหมารถตู้ 
- ด้านปริมาณ 

  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 2 และ 3 จำนวน 214 คน  
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4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการตาม
โครงการที่อนุมตั ิ

ธ.ค. 2562 
 

 
- 

- ผกก.นศท. 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ดำเนินตามโครงการ โดยเบิกเปน็ค่าเดินทางของนักเรียนใน
การจ้างเหมารถตู้ ไปรับ – ส่ง ในการเข้าฝึกภาคสนาม ท่ีหน่วย
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกตาก ของนักเรียนท่ี
เรียนเป็น นศท. ช้ันปีท่ี 2 และ 3 จำนวน 214 คน  

ม.ค. 2563 
- 

ก.พ. 2563 
 

42,800 - ผกก.นศท. 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

 ก.พ. 2563  
- 

- ผกก.นศท. 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 ก.พ. 2563 การจัดทำ
รูปเลม่ 

 

- ผกก.นศท. 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี   ………42,800.-…………... บาท 
 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ทางนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีท่ี 2 และ 3 จำนวน 
214 คน ครบ 100 % 

1.จากการ สังเกต สอบถาม 
 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีท่ี 2 และ 3 จำนวน 214 ได้รับค่าเดินทางคา่รถ คนละ 200 คน ครบ 100 % 

 
 
 
 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าจ้างเหมารถตู้ ไปรับ-ส่ง นักเรยีน 200 คน - - 214 42,800 
รวม - 42,800 

รวมทั้งสิ้น 42,800.- 



224 
 

 



225 
 

โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก      
ผู้รับผิดชอบ    คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2562 - 2563  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่1     คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที ่ 1.2     คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อที่ 1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ข้อที่ 2   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อที่ 3   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4   สุขภาวะทางทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิปี พ.ศ. 2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนไดพ้ัฒนาการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้านการ
จัดรูปแบบการเรยีนการสอนต้องมกีารจัดกิจกรรมที่หลากหลาย หลากวิธี เพื่อให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ มี
ความคิด ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวนั  ดังนั้นการนำนักเรียนออกไปทัศนะศึกษานอกสถานท่ีนอก
ห้องเรียน จึงเป็นการจดัการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรยีนได้ศึกษาหาความรูด้้วยตนเอง รู้จักตัดสนิใจ แก้ปัญหาเฉพาะหนา้ด้วย
ตนเองได้ เรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้นักเรยีนได้มโีลกทัศน์ท่ีกว้างไกล  ทันตอ่เหตุการณ์ของสังคมและ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนสรรพวิทยาคม จึงไดต้ระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรยีนให้
เกิดคุณสมบตัิดังกล่าว จึงได้จดัโครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรยีนรู้ในท้องถิ่นขึ้นมา 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากแหล่งเรยีนรู้จริง 
2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนในทางสังคม การร่วมกจิกรรมแบบหมูค่ณะ 

   3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
     นักเรียน จำนวน  458  คน   ครู  จำนวน  26  คน มคีวามภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
      ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  มีสุขภาวะทางทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
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3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความภมูิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
มีสุขภาวะทางทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแต่งตั้งคณะทำงาน 

กค 62 - นายธัญวุฒิ บัวหลวง 
และครูที่ปรึกษาทุกคน  

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินการทัศนแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  ณ วัด
ไทยพัฒนาราม วดัคอกช้างเผือก และพระธาตุหิน
กิ่ว ตำบลท่าสายลวด อำเภอแมส่อด จังหวัดตาก  

ธ.ค 62 80,710 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน 
2. ตรวจการบันทึกจากใบงาน 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

ธ.ค. 62 
- 

ม.ค 63 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานผลการดำเนินการต่อผูบ้ังคับบัญชา ม.ค 63 - 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  ……………………………  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………………………. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15   ปี  ……..80,710.............           บาท 
 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.นักเรียน ร้อยละ 100 มีความพงึพอใจที่ได้รับการเข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  

1.ประเมินจากความพึงพอใจ 1.แบบวัดการประเมินความพึง 
  พอใจ 

 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าจ้างเหมาทำอาหาร 45 คน - - 458 20,610 
2 ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท 50 คน - - 458 22,900 
3 ค่าเหมารถโดยสาร 1,200 คัน - - 31 37,200 

รวม  80,710 
รวมทั้งสิ้น  
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม   การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก      
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม – มีนาคม   2563  
สถานที่ดำเนินการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านโพธิ์ทอง ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก    
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

    ข้อที ่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
       ข้อที ่2  มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
       ข้อที ่3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
       ข้อที ่4 สุขภาวะทางทางร่างกาย และจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตปิี พ.ศ.2542 ได้เน้นให้ผู้เรยีนได้พัฒนาการเรยีนรู้ในหลายๆด้านการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนต้องมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายวิธี เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง มีทักษะ มีความคิด ที่สามารถนำไป
แก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการนำนักเรยีนออกไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีนอกห้องเรียน จึงเป็นการจดัการ
เรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรยีนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักตัดสินใจ แก้ปญัหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง อีกท้ังเป็นการสง่เสริมใหผู้้เรียนได้มีโลกทัศน์ทีก่ว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีนสรรพวิทยาคมจึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรยีนให้เกิด
คุณสมบัติดังกล่าว จึงไดจ้ัดโครงการทัศนศึกษาข้ึนมา 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริง 

 2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนทางสังคม การร่วมกิจกรรมแบบหมู่คณะ 
 3..เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 453  คน 
2.  ครูจำนวน  30     คน 

 -  ด้านคุณภาพ  
 1.  ผู้เรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่างๆ 
 2.  ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ได้ประสบการณ์ตรง 

 



229 
 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมครู 
2. ครูสำรวจข้อมูล 
3. เสนอโครงการ 

ธันวาคม 
 2562 

- หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้ใน
ท้องถิ่นหมู่บ้านประชารัฐ ตำบลแม่กาษา 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

มกราคม 2563    92,535 หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. บันทึกความรู้ 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน 

มกราคม กุมภาพันธ ์
2563 

- หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. บันทึกความรู้ 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน 

มกราคม กุมภาพันธ ์
2563 

- หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………….……………....  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………………………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ............ 92,535..........  บาท 
 

มีรายละเอียดดังนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 45 บาท 45 บาท - - 453 20,385 
2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 50 บาท - - 453 22,650 
3 ค่าพาหนะ คนัละ  14 คน 1,500 บาท - - 33  49,500  

รวม - 92,535 
รวมท้ังสิ้น 92,535 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ต่อการจัด
โครงการกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

การประเมินโครงการ แบบประเมินผล 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  
กิจกรรม         การศึกษาแหล่งเรียนรู้    
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง        
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล      
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก       
ระยะเวลาดำเนินการ     ธันวาคม 2562  -  มีนาคม  2563     
สถานที่ดำเนินการ   ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ไม้เหมืองผาแดง  อ.แม่สอด  จ.ตาก   
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่1     คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที ่ 1.2     คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อที่ 1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ข้อที่ 2   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อที่ 3   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4   สุขภาวะทางทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล       
             พระราชบัญญตัิการศกึษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542  ได้เนน้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆด้าน  การจดัรูปแบบ
การเรยีนการสอนต้องมีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย  หลากวิธี  เพือ่ให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีทักษะ  มีความคิดที่
สามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ดังนั้นการนำนักเรยีนออกไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีนอกห้องเรียน  จึง
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  รู้จักตัดสินใจแก้ปญัหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้ 
เรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มโีลกทัศน์ท่ีกว้างไกล  ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและทคโนโลยี
ในปัจจุบัน    
               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคญัของการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
คุณสมบัติดังกล่าว จึงไดจ้ัดทำโครงการทัศนศึกษาข้ึนมา 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรยีนรู้จริง   
2.2 เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนในทางสังคม การร่วมกิจกรรมแบบหมูค่ณะ   
2.3 เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 

3. เป้าหมาย 
    - ด้านปริมาณ    

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 จำนวน 453  คน   
2. ครู จำนวน  24  คน   
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    -ด้านคุณภาพ   
1. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีวสิัยทัศน์กว้างไกล  ทันต่อเหตุการณ์และข่าวสารต่างๆ   
2. ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศและไดร้ับประสบการณต์รง 

 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน
(Plan) 

1. ประชุมครู                              
2. สำรวจข้อมูล                          
3. เขียนโครงการ                        
4. เสนอโครงการ 

มีนาคม 2562 - คณะครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

2.ดำเนินการ
(Do) 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ  ดังนี้   
- พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรยีนรูท้ี่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ไม้
เหมืองผาแดง  ต.พระธาตผุาแดง  อ.แม่สอด  จ.ตาก 

พฤศจิกายน  
2562 

94,160 คณะครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

1. บันทึกความรู้   
2. ความพึงพอใจของนักเรียน 

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2562 

- คณะครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

1. สรุปความรู้ทีนักเรียนไดร้ับ          
2. สรุปความพึงพอใจของนักเรียน   
3. สรุปรูปเล่มเอกสารการทำกิจกรรมจากการ 
   ไปทัศนศึกษา 

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2562 

- คณะครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

5.งบประมาณ                           
เงินงบประมาณ ( เงินอุดหนุน )  ....................................  บาท    
เงินนอกงบประมาณ                       ....................................  บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี                          ...........94,160……….…  บาท 

ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1/2562 ภาคเรยีนที ่2/ 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารกลางวัน 45 คน - - 453 20,385 
2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท 50 คน - - 453 22,650 
4 ค่าพาหนะ 1,500 คัน - - 33 49,500 
5 ค่าของที่ระลึกวิทยากรภายนอก  

จำนวน 5  คน 
325 คน - - 5 1,625 

รวม - 94,160 
รวมทั้งสิ้น 94,160 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก      
ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2562 
สถานที่ดำเนินการ บริษัทสวนแม่ละออ , ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด , น้ำพุร้อนม่กาษา , วัดดอน

แก้ว พระพุทธรูปหินอ่อน และ wisdom feild 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที ่1      คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที ่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อ 2  มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ข้อ 4 สุขภาวะทางทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิปี พ.ศ. 2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนไดพ้ัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆด้าน  การ
จัดรูปแบบการเรยีนการสอนต้องมกีารจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  หลากวิธี  เพื่อให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีทักษะ  มี
ความคิด      
ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ดังนั้นการนำนักเรยีนออกไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีนอกห้องเรียน   
จึงเป็นการจัดการเรียนการสอนทีมุ่่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  รู้จักตัดสินใจ  แกป้ัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง
ได้  เรยีนรู้จากประสบการณ์จริง  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล  ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรยีนสรรพวิทยาคม จึงไดต้ระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรยีนให้
เกิดคุณสมบตัิดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาข้ึนมา 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากแหล่งเรยีนรู้จริง 
2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนในทางสังคม การร่วมกจิกรรมแบบหมูค่ณะ 

    3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4  จำนวน  438  คน 
2. ครู จำนวน  26   คน 
- ด้านคุณภาพ 
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีวสิัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ  
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2. ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ไดป้ระสบการณ์ตรง 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1.ประชุมคร ู
2.ครูสำรวจข้อมูล 
3.เขียนโครงการ 
4.เสนอโครงการ 

ม.ีค 2562 - หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.ประชุม และแต่งตั้งคณะทำงาน 
3.ดำเนินการตามโครงการ 
4.ประเมินโครงการ 
5.รายงานผลการดำเนินการ ต่อผูบ้ังคับบัญชา 

ธันวาคม 2562 102,810 หัวหน้าและครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1.บันทึกความรู ้
2.ความพึงพอใจของนักเรียน 

ธันวาคม 2562 - หัวหน้าและครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1.บันทึกความรู ้
2.ความพึงพอใจของนักเรียน 

 

ธันวาคม 2562 - หัวหน้าและครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 

  5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………102,810…...........………บาท  
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลัก 45 มื้อ - - 438 19,710 
2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 50 มื้อ - - 438 21,900 
3 ค่าพาหนะ 1,800 คัน - - 34 61,200 

รวม - 102,810 
รวมท้ังสิ้น 102,810 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 90 ไดไ้ปทัศนศึกษานอกสถานท่ี ได้เรียนรู้วสิัยทศัน์กว้างไกล 
ก้าวทันต่อเหตุการณ์  
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ
ของโรงเรียน 

สังเกต 
แบบสอบถาม 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
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ชื่อโครงการ    เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้    
กิจกรรม  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามเส้นทางธรรมชาติ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก      
ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าระดับและคณะครูมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม และแหล่งเรียนรู้ตามเส้นทางธรรมชาติอำเภอพบพระ จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที ่1      คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที ่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อ 2  มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ข้อ 4 สุขภาวะทางทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริงจากประสบการณ์
ของตนเอง โดยผสมผสานความรูต้่าง ๆ อย่างสมดลุ มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้
ต่าง ๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่าง ๆ 
อย่างได้สดัส่วนและสมดลุกัน 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่   เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่มีความสำคญั ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนไดม้ี
โอกาสเรียนรูด้้วยตนเองทำให้ได้รบัความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสรมิสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบรูณม์ากยิ่งข้ึน เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาน้ัน ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรยีนไดร้ับประสบการณต์รงใน
การเรยีนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรยีนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสรมิสร้างความสามัคคีในหมูค่ณะ 
ตลอดจนไดร้ับการศึกษาท้ัง 8 สาระแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดเ้รียนรู้นวัตกรรม ขนบธรรมเนยีม และแหล่งเรยีนรู้ทางธรรมชาติจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  
2. เพื่อช่วยให้เด็กเกิดการใฝ่รู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดเวลา  
3. เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมคีวามสุข จากประสบการณ์และสถานท่ีจริง  
4. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในดา้นการเรยีนรู้แก่เด็กด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

3. เป้าหมาย 
3.1   ด้านปริมาณ 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน และนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จำนวน 453  คน    
ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามเส้นทางธรรมชาติ เช่นน้ำตกป่าหวาย น้ำตกนางครวญ บ่อน้ำพุร้อนห้วยน้ำนัก สวนดอกไม้  
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3.2  ด้านคุณภาพ    
ผู้เรยีนทุกคนไดศ้ึกษาแหล่งเรียนรูจ้ากประสบการณ์ตรง และมคีวามสามัคคีในหมู่คณะ 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1.ประชุมคณะครูในระดับชั้น 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก.ย – ต.ค
2562 

- หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

 

1. ดำเนินการตามโครงการ 
    - ประสานงานอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจรญิ  
ไร่เตรยาวรรณ ศูนย์การเรยีนรู้ชาวเขาบ้านเจดยี์โค๊ะ 
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 
     - แจ้งผู้ปกครอง ทำการสำรวจนักเรียนในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
      - ดำเนินการตามแผนการที่วางไว้  

 
พ.ย-ธ.ค. 
2562 

 

 
98,835 

หัวหน้าระดับชั้น และ
คณะครูชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 
2. ประเมินโครงการ 

ม.ค. 2563 - หัวหน้าระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ก.พ. 2563 
 

การจัดทำ
รูปเลม่ 

หัวหน้าระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………-………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………  -……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี     ……..98,835…………… บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

 

6.  การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือท่ีใช้วัด 

1. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนและครู 
2. ความสำเร็จของโครงการ 

1. นักเรียนตอบแบบสอบถาม 
2. การสังเกต 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต 

 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลัก 45 คน - - 453 20,385 
2 ค่าอาหารรอง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 50 คน - - 453 22,650 
3 ค่าเช่าเหมารถ 1,800 คัน - - 31 55,800 

รวม - 98,835 



239 
 

 



240 
 

โครงการ    เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้    
กิจกรรม       ศึกษาแหล่งเรียนรู้ “ ไหว้พระ เติมบญุ พัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทย” 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก      
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย แขวนโพธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ วัดและแหล่งเรียนรู้ตามเส้นทางแม่น้ำเมย อำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียง 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที ่1      คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที ่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อ 2   มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 ข้อ 3   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ข้อ 4  สุขภาวะทางทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยภาวะปจัจุบันความเจรญิทางเทคโนโลยีและการสื่อสารกา้วหน้าไปอย่างไมห่ยุดยั้งส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนไดร้ับ

วัฒนธรรมต่างชาตไิม่ทางตรงก็ทางอ้อมและวัฒนธรรมเหล่านั้นเข้าไปใน วิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการมีระเบียบวินัย ความอดทน ความ
รับผิดชอบ ความกตัญญู  และ จิตอาสา ท่ีจะปลูกฝังให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้  เพื่อความเจรญิมั่นคงและความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ  

ประกอบกับพระราชบัญญัติการศกึษา พุทธศักราช 2542 หมวด 1  บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปญัญา ความรู ้และคณุธรรม มีจรยิธรรม
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  หมวด 4 แนวการจดัการศกึษา มาตรา 23 การจัดการ
ศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคญัทัง้ความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และ บรูณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา รวมทั้งปลูกฝังคณุธรรม ค่านยิมที่ดีงาม 
และคณุลักษณะอันพึงประสงค์   

จากหลักการและเหตผุลดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  ให้มีการจดักิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน   คณะครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จึงเห็นความสำคัญ และดำเนนิการจัดทำโครงการ “ไหว้พระ 
เติมบุญ พัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทย” เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่ดใีห้กับนักเรียน ตลอดจนร่วม
สืบทอดเจตนารมณ์ในการอนรุักษศ์ิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป และให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าไปสักการะ บูชา
พระประธานในอุโบสถของวัดสำคญัต่าง ๆ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต   ตลอดจนฝึกตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี ประพฤติตนให้เกดิ
ประโยชน์ในการทำนุบำรุงศาสนา และธำรงพุทธศาสนาใหเ้จรญิรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไป และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียน
ให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และการที่นักเรยีนได้เดินทางไปไหว้พระ เตมิบุญ  จะช่วยให้นักเรียนไดฝ้ึกการใช้
สมาธิ เพื่อใหม้สีติในการดำเนินชีวติอยู่ในสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข และปลอดภยั  
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านสังคม การร่วมกิจกรรมแบบหมู่คณะ  
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และเห็นคุณค่าของการมคีุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมไทย 
3. เพื่อให้นกัเรียนซาบซึ้งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศลิปวัฒนธรรมของวัดและสถานท่ีต่าง ๆ ที่ได้ไปศึกษา 
4. เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นคณุคา่ของการมีชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ 
5. เพื่อให้นักเรียนเกดิความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  
6. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
       จัดกิจกรรม “ไว้พระ เติมบญุ” ในพื้นที่อำเภอแม่สอด  ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จำนวน  490  คน  
            ครูที่ปรึกษา  25  คน 
 เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณต์รงจากการร่วมกิจกรรม มีความรักและภาคภมูิใจ ในท้องถิ่นของตนมากขึ้น 
 

4.  วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมคณะครูในระดับช้ัน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

ก.ย - ต.ค 2562 
 

- คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ดำเนินตามโครงการ  ไหว้พระ เติมบญุตามวดั
ใน อ.แม่สอด และ อ. ใกล้เคียง ใช้เวลาในการทำ
กิจกรรม จำนวน 1 วัน 

ธ.ค. 2562 
- 

ม.ค. 2563 

90,950 หัวหน้าระดับชั้น และคณะ
ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ม.ค. 2563 - คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

ม.ค. 2563 การจัดทำ
รูปเลม่ 

คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………-………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………-………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี     ………..90,950.-……...... บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม           ค่ายอบรมเครือข่ายภาวะความเป็นผู้นำ ครั้งที่ 17 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2562  
ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
    ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ข้อที ่3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562  ได้หมดวาระลงแล้ว และไดด้ำเนินการจัดการเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ขึ้นมา ซึ่งใช้ช่ือว่าคณะกรรมการนักเรยีนประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการนักเรียน
จำนวน 25 คน เข้ามาบริหาร คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศกึษา 2562 จึงจัดอบรมขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์การทำงานเพื่อให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด ทางคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562  ได้ทำการประชุม
เห็นสมควรที่จะจดัอบรมให้แกค่ณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563 โดย   การอบรมนั้นจะเน้นไปยังการปฏิบัติงาน วสิัยทัศน์  
พันธกิจ งานของคณะกรรมการนกัเรียน การจดัระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน การช้ีแจงในเรื่องการทำกิจกรรมต่างๆของ
คณะกรรมการนักเรียนให้กับคณะกรรมการนักเรยีนปีการศึกษา 2563  อีกทั้ง ยังรวมไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม การ
แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และ           เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ปลูกฝังภาวะความเป็นผู้นำ จึงจำเป็นต้องจัดโครงการ
อบรมเครือข่ายภาวะความเป็นผู้นำครั้งที่ 17ขึ้นมา  

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้แก่นักเรียนที่จะเข้ามาเป็นคณะกรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 
2.2 เพื่อพัฒนา และส่งเสริมคณะกรรมการนักเรยีนให้เป็นผู้นำท่ีดี มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม 

       2.3 เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่คณะกรรมการนักเรียนปกีารศึกษา 2563 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ   

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเครือข่ายภาวะความเป็นผู้นำครั้งท่ี 17 จำนวน 50 คน คณะกรรมการสภานกัเรียนปี 
62 จำนวน 25 คน และคณะกรรมการสภานักเรียนปี 63 จำนวน 25 คน 
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 -  ด้านคุณภาพ  
คณะกรรมการนักเรียน มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถในการปฏิบัติงานต่าง ๆ 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

-เขียนโครงการ 
-ประชุมคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 
-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการ    
เพื่อตกลงรูปแบบข้ันตอนและการดำเนินการ 
-กำหนดเรื่อง หน้าที่ และเวลาดำเนินการ 
-จัดเตรยีมเอกสารที่เกีย่วข้อง 

พ.ศ. 2563 - - คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
- ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

- จัดทำตารางอบรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
-จัดกิจกรรมค่ายที่รางเรียนสรรพวิทยาคม เป็นเวลา  
4 วัน 3 คืน โดยวันท่ี 1-2 จะเป็นการให้ความรูเ้กี่ยวกับ 
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการนักเรียนโดยมีวิทยากร
มา วันที่3 ช่วงเช้าเป็นการจำลองการทำโครงการ ในช่วง
บ่ายจะเป็นการฝึกให้ความรู้ในการปฏิบัติงานโดยฝึกเป็น
ฐาน 4 ฐาน  วันท่ี4 ทำพิธีการมอบป้ายและเกียรติบัตร 

ก.พ. 2563 30,500 -คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
-ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- แจกแบบประเมินใหผู้้เข้าร่วม 
การอบรม 

ก.พ. 2563 - -คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
-ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.พ.2563 
 

มี.ค. 2563 

- 
 
- 

-คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
-ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ……………………………     บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………30,500……… บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลัก 9 มื้อๆละ 45 บาท  45 คน - - 50 20,250 
2 อาหารรอง 7 มื้อๆละ 25 บาท 50 คน - - 50 8,750 
3 ค่าของที่ระลึกวิทยากร 300 ชุด - - 5 1,500 

รวม - 30,500 
รวมทั้งสิ้น 30,500 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม           ศักยภาพก้าวหน้า พัฒนาอนุกรรมการ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
    ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบัน สังคมของเรามีการแข่งขันเกิดขึ้นมากมาย ทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ของตน ไม่มีความเสยีสละแก่ส่วนรวม ทำ
ให้บางส่วนของสังคมถูกมองข้ามและไม่เกิดการพัฒนา การที่บุคคลมจีิตอาสา มีความเสียสละแกส่่วนรวม ก็จะเป็นแรงผลักดันให้
เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ของสงัคม ซึ่งภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีอนุกรรมการนักเรียน ที่เป็นผู้ไดร้ับเลือกจากนักเรียน อัน
ได้แก่หัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง และประธานสี โดยอนุกรรมการจงึจำเป็นต้องมีทักษะในการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในพัฒนา
นักเรียนในโรงเรียนอีกทางหนึ่ง 
 ทางคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จึงได้จัดทำโครงการศักยภาพก้าวหน้า พัฒนาอนุกรรมการ เพื่อเป็นการ
ฝึกฝนให้อนุกรรมการมีทักษะในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆของโรงเรียน ให้มกีารยกระดับคณุภาพชีวิต
ของนักเรียนในโรงเรยีน 
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเกิดจิตอาสา มีความเสียสละแก่ส่วนรวม 
 2.2 เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 

2.3 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการจัดการงานต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
                   ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 229 คน 

-  ตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 13 ห้อง ห้องละ 3 คน 
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- ตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 13 ห้อง ห้องละ 3 คน 
- ตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 13 ห้อง ห้องละ 2  คน 
- ตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 13 ห้อง ห้องละ 2 คน 
- ตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 13 ห้อง ห้องละ 2 คน  
- ตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 15 ห้อง ห้องละ 2 คน 
- ตัวแทนคณะสจีำนวน 6 สี สีละ 3 คน 
- คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 คน  

-  ด้านคุณภาพ 
                   ผู้เข้าอบรมกิจกรรมศักยภาพก้าวหน้า พัฒนาอนุกรรมการจะมีทักษะในการทำงานร่วมกับส่วนรวม 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

- เขียนโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียน       
 ประจำปีการศึกษา 2562 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ   
 โครงการ เพื่อตกลงรูปแบบ  
 ขั้นตอนและการดำเนินการ 
- กำหนดเรื่อง หน้าที่ และเวลา   
 ดำเนินการ 
- จัดเตรยีมเอาเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

มี.ค. 2562 -  -คณะกรรมการนักเรียน 
 -ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ประชาสัมพันธ์ 
- จัดกิจกรรมทีโ่รงเรียนสรรพวิทยาคม 
โดยช่วงเช้าจะมีวิทยากรมาให้ความรู้
เกี่ยวกับการมจีิตอาสา พัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียน  ช่วงบ่ายจะมีการแบง่เป็น 
4 ฐาน ได้แก่ ฐานการเข้าแถวตอนเช้า 
ฐานการแต่งกาย ฐานกฎระเบียบ
โรงเรียน ฐานการทิ้งขยะที่ถูกต้อง 

พ.ค. 2562 23,255  -คณะกรรมการนักเรียน 
 -ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-แจกแบบประเมินให้ผู้เข้าร่วมการ 
 อบรม 

พ.ค. 2562 -  -คณะกรรมการนักเรียน 
 -ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำ 
 กิจกรรม 
-เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

พ.ค. 2562 
 
 

-  -คณะกรรมการนักเรียน 
 -ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………………………. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี   ……….23,255……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  ……………………………. บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  อดเปรี้ยวไว้กินหวาน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ   งานแนะแนว 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน  – กันยายน 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
        ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้นักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาพรหมจรรย์ไว้

จนถึงวันแต่งงาน จึงได้ทำโครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวานขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เนื่องจากเล็งเห็นว่าพฤติกรรมในเรื่องเพศ
นักเรียนเปลี่ยนแปลงไปมาก การรักนวลสงวนตัว  การรู้จักยับยั้งช่ังใจในเรื่องเพศ ซึ่งเคยเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมานานนับ
ศตวรรษกำลังเลือนหายไป พร้อมกับค่านิยมใหม่ๆที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น เช่น การทดลองอยู่ด้วยกัน และการมี
เพศสัมพันธ์ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นอยู่ เป็นต้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุของปัญหาอีกหลายๆปัญหา เช่น  การทำแท้ง ปัญหาการท้องนอก
สมรส การเป็นพ่อแม่ทั้งๆที่ยังไม่มีความพร้อม ปัญหาการมั่วสุมทางเพศ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   ปัญหา
โรคเอดส์   ปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมอื่นๆ จากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุยังน้อย และมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน ส่งผลให้ปัญหาในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มสูงขึ้น จากสถิติสาธารณสุขพบว่า มีเด็กวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 
ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 370 คน และในอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดบุตรวันละ 10 คน โดยประเทศไทยมีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
สูงที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับที่ 2 ของโลก 
 ด้วยเหตุนี้ งานแนะแนวโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวานขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียน ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

 2. เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการท้องในวัยรุ่น “เข้าถึงและเข้าใจ การเป็นแม่วัยใส” 
 3. เพื่อให้นักเรียน มีทักษะในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัย 
 4. เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ในเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กและสตรี 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม  458  คน 
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-  ด้านคุณภาพ  
 นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องการท้องในวัยรุ่น มีทักษะในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัย 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. สำรวจสภาพปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษา 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ  
   และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
3. นำเสนอโครงการ 

มิ.ย. 2562 - งานแนะแนว 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
2. ดำเนินการจดัโครงการ 
- กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ 
- กิจกรรมเรียนรูต้ามฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศ 

ก.ย. 2562 32,060 งานแนะแนว 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตามโครงการ ก.ย. 2562 - งานแนะแนว 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.ย. 2562 - งานแนะแนว 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 

เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ..........32,060............ บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที ่1 ปี 2562 ภาคเรียนที ่2 ปี 2562 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 อาหารกลางวัน 45 คน 458 20,610 - - 
2 อาหารว่าง (25x1) 25 คน 458 11,450 - - 

รวม 32,060 - 
รวมทั้งสิ้น 32,060 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจของนักเรียน  
ต่อการจัดโครงการ 

การประเมินโครงการ แบบประเมินผล 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ป้องกันไม่ให้นักเรียน ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

 2. สร้างความเข้าใจเรื่องการท้องในวัยรุ่น “เข้าถึงและเข้าใจ การเป็นแม่วัยใส” 
 3. นักเรียน มีทักษะในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัย 

4. นักเรียน มีความรู้ในเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กและสตรี 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ลูกเสือ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    
ผู้รับผิดชอบ    นายชัยสวัสดิ์  ทองประวิทย์ และผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ม.1 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

          ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในแต่ละปีการศึกษาตามหลักสูตรของการเรียนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี จะต้องมีการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือโดย
จัดให้มีการเดินทางไกล และการประกอบอาหาร ลูกเสือ – เนตรนารี ช้ัน ม. 1  และมีการทดสอบวิชาพิเศษ ในแต่ละระดับช้ัน  
ดังนั้นฝ่ายกิจกรรมลูกเสือจึงได้จดัโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้หลักสูตรในการเรยีนวิชากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี บรรลตุามจดุประสงค์
ของหลักสูตร 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้มีการฝึกอบรมในกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรว่าด้วยการฝึกอบรมลูกเสือ –เนตรนาร ี
2.   เพื่อฝึกฝนให้ลูกเสือมีความเขม้แข็ง อดทนและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
3.  เพื่อฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะและมีความสามัคคี 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 ลูกเสือ – เนตรนารีในระดับชั้น ม.1 จำนวน 230   คน ได้รับการฝึกอบรมทดสอบวิชาพิเศษในระหว่างการเดินทางไกล
อยู่ค่ายพักแรม         
  -  ด้านคุณภาพ  

มีการฝึกการเดินทางไกล  เข้าคา่ยพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนาร ี
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

ขั้นเตรียมการเสนอโครงการ 
 

ม.ีค. 2562 
 

- ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

- ประชุมคณะผู้กำกับลูกเสือเพื่อวางแผน 
- สำรวจท่ีตั้งค่าย 
- นำคณะลูกเสือเดินทางไกล  
- ทดสอบวิชาพิเศษ ณ หน่วยพลังงานแม่สอดพลังน้ำ 

ม.ค. 2563 
 

19,200 -ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 
-ผู้กำกับกลุ่ม 
-คณะผู้กำกับลูกเสือ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ทดสอบหลังปฏิบัติกิจกรรม ม.ค. 2563 
 

- ฝ่ายประเมินผล
กิจกรรม 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

รายงานสรุปผลการจดัทำกิจกรรม 
เสนอรายงานผลการจดัทำกิจกรรม 

ม.ค. – ก.พ.
2563 

- ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 
ฝ่ายประเมินผล 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………19,200...………. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลัก 1 มื้อ   40 คน - - 230 9,200 
2 อาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 20 บาท 40 คน - - 230 9,200 
3 ค่าวิทยากร 2 คน (คนละ 2 ชม) 200 ชม. - - 4 800 

รวม - 19,200 
รวมทั้งสิ้น 19,200 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ้
ร้อยละของลูกเสือ – เนตรนารี ไดร้ับการฝึกอบรม
และทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ 

1.นิเทศ ติดตาม การจัดกจิกรรม 
2.สังเกตลูกเสือ – เนตรนารี ได้รับการ
ฝึกอบรมและทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ 

แบบติดตามการจดักิจกรรม 
แบบทดสอบหลักการจดักิจกรรม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ลูกเสือ – เนตรนารี ได้รับการฝกึอบรมและทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ 
 2. ลูกเสือ – เนตรนารี ได้ฝึกการทำงานร่วมกันและเกิดความสามัคคใีนหมู่คณะ 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม              เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2562 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    
ผู้รับผิดชอบ    นายโกฎธิวิชญ์    สุเมธนัศวีกุล 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม  - กุมภาพันธ์  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

          ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ในแต่ละปีตามหลักสตูรของการเรยีนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี จะต้องมีการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือมีการเดิน
ทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม  ดังนั้นฝ่ายกิจกรรมลูกเสือจึงได้จดัโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้หลักสตูรในการเรยีนวิชากิจกรรมลูกเสือ – 
เนตรนารี บรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้มีการฝึกอบรมในกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรว่าด้วยการฝึกอบรมลูกเสือ –เนตรนาร ี
2.  เพื่อฝึกฝนให้ลูกเสือมีความเขม้แข็ง อดทนและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
3.  เพื่อฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะและมีความสามัคค ี

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 ลูกเสือ – เนตรนารี ในระดับชั้น ม.2 จำนวน  273  คน ได้รับการฝึกอบรมทดสอบวิชาพิเศษในระหว่างการเดินทางไกล 
อยู่ค่ายพักแรม          
  -  ด้านคุณภาพ  

มีการฝึกการเดินทางไกล  เข้าคา่ยพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนาร ี
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

ขั้นเตรียมการเสนอโครงการ 
 

ต.ค. 2562 
 

- 
 

ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

ประชุมคณะผู้กำกับลูกเสือเพื่อวางแผน 
สำรวจท่ีตั้งค่าย 
นำคณะลูกเสือไปเข้าค่าย, เรียนตามฐาน 

ธ.ค. 2562 
 

32,760 ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 
ผู้กำกับกลุม่ 
คณะผู้กำกับลูกเสือ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ทดสอบหลังปฏิบัติกิจกรรม ธ.ค. 2562 
 

- ฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

รายงานสรุปผลการจดัทำกิจกรรม 
เสนอรายงานผลการจดัทำกิจกรรม 

ม.ค. –ก.พ.
2563 

 

- ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 
ฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………32,760………… บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 จ้างเหมาอาหารหลัก 3 มื้อ ๆ ละ 30 บาท  90 คน - - 273 24,570 
2 จ้างเหมาอาหารรอง 3 มื้อ ๆ ละ 10 บาท 30 คน - - 273 8,190 

รวม - 32,760 
รวมทั้งสิ้น 32,760 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ร้อยละของลูกเสือ – เนตรนารี ไดร้ับการฝึกอบรม
และทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ 
 

1.นิเทศ ติดตาม การจัดกจิกรรม 
2.สังเกตลูกเสือ – เนตรนารี ได้รับการ
ฝึกอบรมและทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ 

แบบติดตามการจดักิจกรรม 
แบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ลูกเสือ – เนตรนารี ได้รับการฝกึอบรมและทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ 
 2. ลูกเสือ – เนตรนารี ได้ฝึกการทำงานร่วมกันและเกิดความสามัคคใีนหมู่คณะ 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    
ผู้รับผิดชอบ   นายณรงค์ชาญ    นุชารัมย์  และผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.3 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อที่  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างพิจารณาญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน   
          ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

   ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

         ข้อ 2  ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ข้อ 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาทักษะของนักเรียนนัน้ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา และแต่ละปีนั้นมี
หลักสตูรของการเรียนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี จะต้องมีการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ มีการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
ดังนัน้ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือจึงได้จดัโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้หลักสูตรในการเรยีน วิชากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี บรรลุตาม
จุดประสงค์ของหลักสตูร 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้มีการฝึกอบรมในกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรว่าด้วยการฝึกอบรมลูกเสือ –เนตรนาร ี
2.  เพื่อฝึกฝนให้ลูกเสือมีความเขม้แข็ง อดทนและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
3.  เพื่อฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะและมีความสามัคคี 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
     ลูกเสือ – เนตรนารีในระดับชั้น ม.3 จำนวน 236 คน ได้รับการฝกึอบรมทดสอบวิชาพิเศษในระหวา่งการเดินทางไกล  
           อยู่ค่ายพักแรม         
  -  ด้านคุณภาพ  

    มีการฝึกการเดินทางไกล  เข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนาร ี
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

ขั้นเตรียมการเสนอโครงการ 
 

มี.ค. 2562 
 

- ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

-ประชุมคณะผู้กำกับลูกเสือเพื่อวางแผน 
- สำรวจท่ีตั้งค่าย 
- นำคณะลูกเสือเดินทางไกล 
- เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายพักแรมชัว่คราว 
- ทดสอบวิชาพิเศษ 

ม.ค. 2563 
 

42,480 -ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 
-ผู้กำกับกลุ่ม 
-คณะผู้กำกับลูกเสือ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ทดสอบหลังปฏิบัติกิจกรรม ม.ค. 2563 
 

- ฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

4.ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

รายงานสรุปผลการจดัทำกิจกรรม 
เสนอรายงานผลการจดัทำกิจกรรม 

ม.ค. –ก.พ.
2563 

- ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 
ฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………42,480……..…. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลักเหมาจ่าย  7 มื้อ 120 คน - - 236 28,320 
2 ค่าอาหารว่าง 6 มื้อๆ ละ 10 บาท 60 คน - - 236 14,160 

รวม - 42,480 
รวมทั้งสิ้น 42,480 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร้อยละของลูกเสือ – เนตรนารี ไดร้ับการฝึกอบรม
และทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ 

1.นิเทศ ติดตาม การจัดกจิกรรม 
2.สังเกตลูกเสือ – เนตรนารี ได้รับการ
ฝึกอบรมและทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ 

แบบติดตามการจดักิจกรรม 
แบบทดสอบหลักการจดักิจกรรม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ลูกเสือ – เนตรนารี ได้รับการฝกึอบรมและทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ 
 2. ลูกเสือ – เนตรนารี ได้ฝึกการทำงานร่วมกันและเกิดความสามัคคใีนหมู่คณะ 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจันแก้ว  ชัยรัตน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

          ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิปี พ.ศ. 2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนไดพ้ัฒนาการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้านการ
จัดรูปแบบการเรยีนการสอนต้องมกีารจัดกิจกรรมที่หลากหลาย หลากวิธี เพื่อให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ มี
ความคิด ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวนั  ดังกิจกรรมยุวกาชาดเป็นการจดักิจกรรมโดยใช้กระบวนการ
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหน่วย กลุม่ หมู่ เพือ่ให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทกัษะเกี่ยวกับการปฏิบัตติาม
หลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สทิธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรกัษาสุขภาพ และสมรรถภาพ
ที่ดี บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสมัพันธภาพและความเข้าใจอันดี อันจะนำไปสู่สันติภาพ 
ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกนัทุกแห่งหน จึงกำหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรยีนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคด์ังต่อไป  การเดิน
ทางไกล เป็นกิจกรรมหนึ่งของยุวกาชาด ซึง่เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรยีนไดศ้ึกษาหาความรูด้้วยตนเอง รู้จัก
ตัดสินใจ แก้ปญัหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มโีลกทัศน์ท่ีกว้างไกล  
ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงไดต้ระหนักและเล็งเห็นความสำคญัของการพัฒนา
ผู้เรยีนให้เกิดคณุสมบัตดิังกล่าว จงึได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมยุวกาชาดขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามหลักการของกาชาดและยุวกาชาด 
2. มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถนำความรูไ้ปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
3. มีเมตตา กรุณา และมีไมตรีจติต่อบุคคลทั่วไป 
4. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเห็นคณุค่าในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. มีทกัษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ  

      -  นักเรียน จำนวน  225  คน  ได้เข้าร่วมกจิกรรมยุวกาชาด  
3.2  ด้าน คุณภาพ 

               -  นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตาม
หลักการของกาชาดและยุวกาชาด มีสุขภาพและสมรรถภาพท่ีดี สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น มี
เมตตา กรุณา และมีไมตรีจติต่อบุคคลทั่วไป บำเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเห็นคณุค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะ
ในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข    
  

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ประชุมครูเพื่อสร้างความเข้าใจ 

พ.ค. 62 
มิ.ย 62 

- นางสาวจันแก้ว  
 ชัยรัตน์ และคณะ  

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินกิจกรรมเข้าค่าย เดินทางไกล  ตาม
เส้นทางสายแม่สอดแม่ตาว  ณ ไรม่ณีทิพย์ และ
ปฏิบัติกิจกรรมโดยทำโดยการพับใบเตยให้เป็น
ดอกเพื่อนำไปใช้ตามห้องรับแขก และห้องน้ำ 

ก.ย. 62 18,240 นางสาวจันแก้ว   
ชัยรัตน์ และคณะ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน 
2. ตรวจการบันทึกจากใบงาน 
2. ประเมินความพึงพอใจ 

ก.พ. 63 
 

- นางสาวจันแก้ว   
ชัยรัตน์ และคณะ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

2. รายงานผลการดำเนินการ ต่อผูบ้ังคับบัญชา ก.พ. 63 - นางสาวจันแก้ว   
ชัยรัตน์ และคณะ 

 
5.  งบประมาณ  
   เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  - บาท 
   เงินนอกงบประมาณ               - บาท 
   เงินเรียนฟรี  15 ป ี          18,240 บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางนาตยาณี   ไวว่อง คณะครูผู้นำยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2562- กุมภาพันธ์ 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

    ข้อที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

     ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

          ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิปี พ.ศ. 2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนไดพ้ัฒนาการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้านการ
จัดรูปแบบการเรยีนการสอนต้องมกีารจัดกิจกรรมที่หลากหลาย หลากวิธี เพื่อให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ มี
ความคิด ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวนั  ดังกิจกรรมยุวกาชาดเป็นการจดักิจกรรมโดยใช้กระบวนการ
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหน่วย กลุม่ หมู่ เพือ่ให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทกัษะเกี่ยวกับการปฏิบัตติาม
หลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สทิธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรกัษาสุขภาพ และสมรรถภาพ
ที่ดี บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสมัพันธภาพและความเข้าใจอันดี อันจะนำไปสู่สันติภาพ 
ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกนัทุกแห่งหน จึงกำหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรยีนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคด์ังต่อไป  การอยู่ค่าย
พักแรม เป็นกิจกรรมหนึ่งของยุวกาชาด ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จัก
ตัดสินใจ แก้ปญัหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มโีลกทัศน์ท่ีกว้างไกล  
ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงไดต้ระหนักและเล็งเห็นความสำคญัของการพัฒนา
ผู้เรยีนให้เกิดคณุสมบัตดิังกล่าว จงึได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมยุวกาชาดขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามหลักการของกาชาดและยุวกาชาด 
           2. มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถนำความรูไ้ปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
           3. มีเมตตา กรุณา และมีไมตรีจติต่อบุคคลทั่วไป 
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          4. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเห็นคณุค่าในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
           5. มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ  

     -  นักเรียน จำนวน 180 คน ได้เข้าร่วมกจิกรรมการอยู่คา่ยกลางวันของยุวกาชาดระดับชั้น ม. 2  
3.2  ด้าน คุณภาพ 

              -  นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามหลักการของ
กาชาดและยุวกาชาด มีสุขภาพและสมรรถภาพท่ีดี สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น มเีมตตา กรณุา 
และมไีมตรีจิตต่อบุคคลทั่วไป บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะในการปฏิบัติ
กิจกรรมและอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแต่งตั้งคณะทำงาน 

ต.ค. 62 - นางนาตยาณี  ไวว่อง                  
ครูผู้นำยุวกาชาด ช้ัน ม.2 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม 1 วัน  
- พิธีเปิดการอยู่ค่ายยุวกาชาด กลางวัน 
- กิจกรรมการเรียนตามฐาน 4 ฐาน 

ธ.ค. 62 
 

14,400 นางนาตยาณี  ไวว่อง                  
ครูผู้นำยุวกาชาด ช้ัน ม.2 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน 
2. ตรวจการบันทึกจากใบงาน 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

ธ.ค. 62 
 

- นางนาตยาณี  ไวว่อง                  
ครูผู้นำยุวกาชาด ช้ัน ม.2 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานผลการดำเนินการ ต่อผูบ้ังคับบัญชา ก.พ.  63 - นางนาตยาณี  ไวว่อง                  
ครูผู้นำยุวกาชาด ช้ัน ม.2 

 
  5.  งบประมาณ  
   เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)       -  บาท 
   เงินนอกงบประมาณ         -  บาท 
   เงินเรียนฟรี  15 ปี   14,400  บาท 

ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่1/2562  ภาคเรยีนที ่2/2562  
จำนวน  จำนวนเงิน  จำนวน  จำนวนเงิน  

1 ค่าจ้างเหมาทำอาหาร1มื้อ (กิจกรรม 1 วัน) 40 คน - - 180 7,200 
2 ค่าอาหารว่าง มื้อๆ ละ20บาท (2x20x180) 20 คน - - 180 7,200 

รวม - 14,400 
รวมทั้งสิ้น 14,400 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผดิชอบ    นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร คณะครูผู้นำยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2562- กุมภาพันธ์ 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

    ข้อที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

     ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

          ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิปี พ.ศ. 2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนไดพ้ัฒนาการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้านการ
จัดรูปแบบการเรยีนการสอนต้องมกีารจัดกิจกรรมที่หลากหลาย หลากวิธี เพื่อให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ มี
ความคิด ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวนั  ดังกิจกรรมยุวกาชาดเป็นการจดักิจกรรมโดยใช้กระบวนการ
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหน่วย กลุม่ หมู่ เพือ่ให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทกัษะเกี่ยวกับการปฏิบัตติาม
หลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สทิธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรกัษาสุขภาพ และสมรรถภาพ
ที่ดี บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวมอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม การสร้างสมัพันธภาพและความเข้าใจอันดี อันจะนำไปสู่สันติภาพ 
ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกนัทุกแห่งหน จึงกำหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรยีนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคด์ังต่อไป  การอยู่ค่าย
พักแรม เป็นกิจกรรมหนึ่งของยุวกาชาด ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จัก
ตดัสินใจ แก้ปญัหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มโีลกทัศน์ท่ีกว้างไกล  
ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงไดต้ระหนักและเล็งเห็นความสำคญัของการพัฒนา
ผู้เรยีนให้เกิดคณุสมบัตดิังกล่าว จงึได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมยุวกาชาดขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามหลักการของกาชาดและยุวกาชาด 
           2. มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถนำความรูไ้ปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
           3. มีเมตตา กรุณา และมีไมตรีจติต่อบุคคลทั่วไป 
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          4. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเห็นคณุค่าในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
           5. มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
3.  เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ  
     -  นักเรียน จำนวน  217 คน ได้เข้าร่วมกจิกรรมการอยู่คา่ยกลางวันของยุวกาชาดระดับชั้น ม. 3  

3.2  ด้าน คุณภาพ 

              -  นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามหลักการ 
ของกาชาดและยุวกาชาด มสีุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น มเีมตตา กรณุา 
และมไีมตรีจิตต่อบุคคลทั่วไป บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะในการปฏิบัติ
กิจกรรมและอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแต่งตั้งคณะทำงาน 

ต.ค. 62 - น.ส.สริิมนสั  พุ่งโตมร 
ครูผู้นำยุวกาชาด ช้ัน ม.3 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน  
- พิธีเปิดการอยู่ค่ายยุวกาชาด, 
- กิจกรรมการเรียนตามฐาน 4 ฐาน 
- กิจกรรมการเดินทางไกล 
- กิจกรรมลอดซุ้ม , กิจกรรมรอบกองไฟ 

ธ.ค. 62 
 

39,060 น.ส.สริิมนสั  พุ่งโตมร 
ครูผู้นำยุวกาชาด ช้ัน ม.3 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน 
2. ตรวจการบันทึกจากใบงาน 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

ธ.ค. 62 
 

- น.ส.สริิมนสั  พุ่งโตมร 
ครูผู้นำยุวกาชาด ช้ัน ม.3 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานผลการดำเนินการ ต่อผูบ้ังคับบัญชา ก.พ.  63 - น.ส.สริิมนสั  พุ่งโตมร 
ครูผู้นำยุวกาชาด ช้ัน ม.3 

 

  5.  งบประมาณ  
   เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)       -  บาท 
   เงินนอกงบประมาณ         -  บาท 
   เงินเรียนฟรี  15 ป ี  39,060 บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่1/2562 ภาคเรยีนที ่2/2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าจ้างเหมาทำอาหาร7มื้อ(กิจกรรม3วัน) 120 คน - - 217 26,040 
2 ค่าอาหารว่าง มื้อๆ ละ10บาท (6x10x217) 10 คน - - 217 13,020 

รวม - 39,060 
รวมทั้งสิ้น 39,060 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ปีการศึกษา 2562 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    ครูผู้นำยุวกาชาด ม.1 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

          ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิปี พ.ศ. 2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนไดพ้ัฒนาการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้านการ
จัดรูปแบบการเรยีนการสอนต้องมกีารจัดกิจกรรมที่หลากหลาย หลากวิธี เพื่อให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ มี
ความคิด ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวนั  ดังกิจกรรมยุวกาชาดเป็นการจดักิจกรรมโดยใช้กระบวนการ
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหน่วย กลุม่ หมู่ เพือ่ให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทกัษะเกี่ยวกับการปฏิบัตติาม
หลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สทิธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรกัษาสุขภาพ และสมรรถภาพ
ที่ดี บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสมัพันธภาพและความเข้าใจอันดี อันจะนำไปสู่สันติภาพ 
ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกนัทุกแห่งหน จึงกำหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรยีนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคด์ังต่อไป  การเดิน
ทางไกล เป็นกิจกรรมหนึ่งของยุวกาชาด ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรยีนไดศ้ึกษาหาความรูด้้วยตนเอง รู้จัก
ตัดสินใจ แก้ปญัหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มโีลกทัศน์ท่ีกว้างไกล  
ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคญัของการ
พัฒนาผู้เรียนใหเ้กิดคณุสมบัตดิังกล่าว จึงได้จดัโครงการพัฒนาผูเ้รียน  กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดขึ้นช้ันม.1-3 

 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
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 1. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามหลักการของกาชาดและยุวกาชาด 
 2. มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถนำความรูไ้ปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
 3. มีเมตตา กรุณา และมีไมตรีจติต่อบุคคลทั่วไป 
 4. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเห็นคณุค่าในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5. มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ  

 -  นักเรียน จำนวน  625  คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมูยุ่วกาชาดช้ัน ม.1-3 
3.2  ด้าน คุณภาพ 

 -  นักเรียนไดร้ับความรู้และประสบการณต์รงจากกิจกรรมยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามหลักการของ
กาชาดและยุวกาชาด มีสุขภาพและสมรรถภาพท่ีดี สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น มเีมตตา กรณุา 
และมไีมตรีจิตต่อบุคคลทั่วไป บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะในการปฏิบัติ
กิจกรรมและอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 
           

4. วิธีการดำเนินการ 
 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแต่งตั้งคณะทำงาน 

พฤษภาคม 
มิ.ย 62 

- นางสาวอุไรวรรณ  อินราย  
  และคณะ  

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. สมาชิกยุวกาชาดทุกระดับชั้น เข้าร่วม
พิธีปฏิญาณตน,แสดงการกำเนิดการ
กาชาด  และรับประทานอาหารรว่มกัน 

มิ.ย 62 
ก.ย  62 

9,375 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน 
2. ตรวจการบันทึกจากใบงาน 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

มิ.ย 62 
ก.ย  62 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานผลการดำเนินการ ต่อ
ผู้บงัคับบัญชา 

มิ.ย 62 
ก.ย  62 

- 

 
5.  งบประมาณ  
   เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                          บาท 
   เงินนอกงบประมาณ          -         บาท 
   เงินเรียนฟรี  15 ป ี    9,375     บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  พัฒนาจิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้ LQ  (Love Quotient) 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    ครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที ่1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและคามเป็นไทย 
   ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
 วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งร่างกายจิตใจ รวมทั้งการเปลีย่นแปลงทางเพศวัยรุ่นจะเริม่ให้ความสนใจต่อ
เพศตรงข้ามเริ่มมีความรู้สึกทางเพศประกอบกับเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองมีการแสดงออกทางอารมณท์ี่รุนแรงและอาจยังมีความ
เข้าใจท่ีไม่ถูกต้องนักในเรื่องเพศ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในปัจจุบันท่ีมีปัจจัยและสถานการณ์ที่ยั่วยุชักนำให้วัยรุ่นมีพฤตกิรรมทาง
เพศที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายและอาจนำมาซึ่งการมเีพศสมัพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไมต่ั้งใจที่จะทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมาย
ไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์ถูกพักการเรยีนฆ่าตัวตาย ทำแท้งผิดกฎหมาย ทอดทิ้งเด็ก เป็นต้นวัยรุ่นจึงควรมกีารแสดงออกทางเพศที่
เหมาะสมรู้จักหลีกเลีย่งและป้องกนัตนเองจากปัจจัยและสถานการณ์เสี่ยงท่ีจะนำไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่
ตั้งใจเพื่อท่ีจะไดม้ีชีวิตอย่างสดใสในช่วงวัยรุ่นและเตบิโตไปสูผู่้ใหญ่อย่างมีความสุขการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมในปัจจุบันนำมาซึ่ง
ปัจจัยและสถานการณต์่าง ๆที่ล่อแหลมและอันตรายต่อวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมทางเพศเปน็ปัญหาที่สำคญัประการหนึ่ง
ของวัยรุ่นหากวัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมจนเกิดการมีเพศสัมพันธ์อาจทำให้เกิดปญัหาการติดโรคเอดส์และโรคทาง
เพศสัมพันธ์อ่ืน ๆ ตามมาและในวัยรุ่นหญิงอาจทำให้เกดิการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจไดด้ังนั้นนักเรียนซึ่งอยู่ในวัยรุ่นจึงควรเรียนรู้ถึง
การหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากปัจจัยและสถานการณเ์สีย่งต่อการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภโ์ดยไม่ตั้งใจเพื่อที่จะนำไป
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาทางเพศของนักเรียน ดังนั้นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จึงได้กิจกรรมพัฒนาจติ ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ LQ  (Love Quotient) ใหก้ับนักเรียนกลุม่เสี่ยง 

2.  วัตถุประสงค์ 
             1.  นักเรียนได้รับการพฒันากระบวนการทางจติใจ อย่างเป็นระบบ 

 2.  นักเรียนมีความรู้เรื่องเพศศึกษา และระมัดระวังตัวเองในการทอ้งในวัยเรียน 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-  นักเรียนกลุ่มเสี่ยง จำนวน  300  คน 
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3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  -   นักเรียนท่ีเข้าร่วมได้รับการพัฒนากระบวนการทางจติใจ อย่างเปน็ระบบ มีความรู้เรื่องเพศศึกษา และรู้
วิธีการในการระมัดระวังตัวเองไม่ให้ท้องในวัยเรียน 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

กรกฎาคม 2562 - - คณะครูที่
ปรึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
- ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. จัดหาวิทยากร 
2. ดำเนินการขออนุมัตดิำเนินการ 
3. ประชุมครรูะดับชั้น ม.5 และคดัเลือกนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ดำเนินการโดยการอบรมเข้าค่าย ตามโครงการ 
กิจกรรมความรูเ้รื่องเพศศึกษา และรู้วิธีการในการ
ระมัดระวังตัวเองไม่ให้ท้องในวัยเรยีน 

กรกฎาคม-
กันยายน 2562 

29,400 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ประเมินความพึงพอในการเข้าร่วมกิจกรรม กันยายน 2562 - 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิโครงการ 
2. สรุปการดำเนินการ เสนอผู้บรหิาร 

กันยายน 2562 - 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                 ……… …-…………….  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ               ….……………………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี               ..........29,400........   บาท 
 

ดงัรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าอาหารหลัก  1 วัน 45 คน 300 13,500 - - 
2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท 25 คน 300 15,000 - - 
3 ค่าวิทยากร ( 3 ช่ัวโมง / วัน ) 300 คน 1 900 - - 

รวม 29,400 -  
รวมทั้งสิ้น 29,400 
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กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
 1.1 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจร 19,000 มาตรฐานที่ 1 

ข้อ 1.2 (1,2,4) 
ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

 1.2 กิจกรรมลูกสรรพวัยใส ใส่ใจกฎระเบียบ 13,155 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.2 (1,2,3,4) 

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
- คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

 รวม 32,155   
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โครงการ  ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
กิจกรรม           ขับข่ีปลอดภัยและวินัยจราจร 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึก 

ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบ    นายอาทิตย์  ธรรมแสน  
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 62- ม.ค. 63 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ข้อที่ 2 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

อุบัติเหตุจราจร  จัดเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆของประเทศ  ในแต่ละปีมีผู ้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก   
แม้รัฐบาลจะกำหนดนโยบายออกมาเพื่อป้องกันควบคุมอุบัติเหตุแล้วก็ตาม  แต่จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกลับทวีเพิ่มจำนวน
สูงขึ้นเรื่อยๆ จากสถานการณ์ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ปี  2546  พบว่า  มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 80,305 ราย   
ผู้เสียชีวิต 6,223 ราย  โดยในจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ คิดเป็น
ร้อยละ 91.6 ของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั้งหมดและร้อยละ 89.9 ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากยานพาหนะทุกประเภท 

โรงเรียนสรรพวิทยาคมเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการส่งเสรมิความปลอดภยัจากอุบัติเหตุจราจร
ในโรงเรียนขึ้น  เพื่อสร้างความรู้  ความตระหนักและปลูกจติสำนึกให้แก่เยาวชนในเรื่องของกฎหมายจราจร  การรักษาวินัยในการ
ขับข่ี การรู้จักป้องกันตัวเองขณะขบัขี่ยานพาหนะและสร้างเครือข่ายแกนนำนักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน
หรือเยาวชนคนอ่ืนๆในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุจราจรต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่ออบรมให้เยาวชน เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่และรู้จัก
วิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ 

2. เพื่อกำหนดให้สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จัดเป็นเขตสวมหมวก และคาดเข็มขัดนิรภัย 
 3. เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจราจร 

3. เป้าหมาย 
      -    ด้านปริมาณ 
  นักศึกษาวิชาทหารปี 1 และปี 2  จำนวน  200   คน 

- ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนมีความรู้ในการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจราจร  
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

พ.ค. 62 - นายอาทิตย์ ธรรมแสน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ดำเนินการอบรมกฎหมายจราจร และการขับขี่
ปลอดภัย(โดยเจ้าหน้าท่ีจราจร) โดยใช้สนาม
บาสเกตบอลเป็นสถานท่ีอบรม 
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
3.  ดำเนินการตามปฏิทินงาน 

ต.ค. 62- ม.ค.63 19,000 นายอาทิตย์ ธรรมแสน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ทดสอบความพึงพอใจของนักเรียน ม.ค.63 - นายอาทิตย์ ธรรมแสน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานการสรุปการอบรมขับข่ีปลอดภัยของ
นักเรียน 
 

ม.ค.63 - นายอาทิตย์ ธรรมแสน 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)     ………………-…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี       …………19,000……… บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่1 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลัก 1 มื้อ 45 คน - - 200 9,000 
2 ค่าอาหารรอง 2 มื้อๆละ 25 บาท 50 คน - - 200 10,000 

รวม - 19,000 
รวมท้ังสิ้น 19,000 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.นักเรียนท่ีเข้าร่วมการอบรมขับขี่ปลอดภัยร้อย
ละ 90 ได้รับความรู้การอบรมและสามารถปฏิบัติ
จริงได ้

 1. รายงานการอบรมขับข่ีปลอดภยั 
 2. สอบถามพึงพอใจของนักเรียน 

1. แบบบันทึกการสังเกต  
2. การสอบถาม  

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1  เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกจิกรรมทีต่นเองเข้าร่วมได้อยา่งมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
        7.2  เด็กและเยาวชนไดเ้รียนรู้และฝึกปฏิบตัิจริงในการอบรมขับข่ีปลอดภัย ได้รบัความรู้และเกดิทักษะจนสามารถนำไป
พัฒนาตนเอง  
        7.3  เด็กและเยาวชนไดเ้รียนรู้กระบวนการรวมกลุ่มแบบเพื่อนเรียนรู้และกล้าแสดงออกแบบสร้างสรรค์ และเป็นคนดมีี
ความสามารถและเป็นคน 
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โครงการ        การส่งเสริมระเบียบวินัยในโรงเรียน 
กิจกรรม        ลูกสรรพวัยใส ใส่ใจกฎระเบียบ 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที ่2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 1   ปลูกฝังเอกลักษณ์และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม  
ผู้รับผิดชอบ     คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 
ระยะเวลาดำเนินการ    พฤศจิกายน 2562 
สถานที่ดำเนินการ    โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
    ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหาเร่งด่วนของโรงเรียนสรรพวิทยาคม สว่นหน่ึงมาจากเรื่องระเบียบวินัยเพื่อเป็นการ
ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ ในการเตรียมความพร้อมของเด็กไทยให้มีคณุภาพ 

ดังนั้นทางคณะกรรมการนักเรยีนปีการศึกษา 2562 จึงจัดอบรมค่าย “ลูกสรรพวัยใสใส่ใจกฎระเบียบ” เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังจิตสำนึกในด้านระเบยีบวนิัยอันพึงปฏิบัติของโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อปลูกจติสำนึกให้กับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีจิตสำนึกในกฎระเบียบ
ของโรงเรียน  

2.2 เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคดิที่เกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย 
 2.3 เพื่อให้เห็นปัญหาและผลกระทบในการทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

1. ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 129 คน  
   - ตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 13 ห้อง ห้องละ 4 คน  
   - ตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 13 ห้อง ห้องละ 4 คน  
   - คณะกรรมการสภานักเรียนปกีารศึกษา 2562 จำนวน 25 คน  

ด้านคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมค่ายอบรม “ลูกสรรพวัยใส ใส่ใจกฎระเบียบ” ได้รับความรูแ้ละมีจติสำนึกในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

- เขียนโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนประจำปี
การศึกษา 2562 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการเพื่อตกลง
รูปแบบขั้นตอนและการดำเนินการ 
- กำหนดเรื่อง หน้าที่ และเวลาดำเนินการ 
- จัดเตรยีมเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

มี.ค. 2562 - -คณะกรรมการสภา
นักเรียน  
-ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- จัดทำตารางอบรม 
- ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง 
- จัดกิจกรรมทีโ่รงเรียนสรรพวิทยาคม โดยมี
วิทยากรให้ความรูเ้กี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆในโรงเรียนและแนวทางการปฏิบัติโดยมีการ
แบ่งกลุ่มระดมความคิดหัวข้อเกีย่วกับปัญหา
ภายในโรงเรียน และวิธีการแก้ปญัหาที่เหมาะสม 

พ.ย. 2562 13,155 -คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
-ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- แจกแบบประเมินใหผู้้เข้าร่วมการอบรม พ.ย. 2562 - -คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
-ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำ 
กิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

พ.ย. 2562 - -คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
-ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ……………………………     บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ..........13,155................ บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลัก 1 มื้อ 45 คน 129 5,805 - - 
2 ค่าอาหารรอง 2 มื้อๆ ละ25 บาท 50 คน 129 6,450 - - 
3 ของที่ระลึก 300 ช้ิน 3 900 - - 

รวม 13,155 - 
รวมทั้งสิ้น 13,155 
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กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 1.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาคา่นิยมหลัก 12 ประการ 101,733 มาตรฐานที่ 1 

ข้อ 1.2 (1,2,3,4) 
ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

2 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.1 กิจกรรมค่ายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนคนรุ่นใหม่

หัวใจรักแผ่นดิน 
9,500 มาตรฐานที่ 1 

ข้อ 1.2 (1,2,3,4) 
กลุ่มสาระสงัคม
ศึกษาฯ 

 2.2 กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

25,200 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.2 (1,2,3,4) 

กลุ่มสาระสงัคม
ศึกษาฯ 

3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3.1 กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือแก้ไข

พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพงึประสงค ์
96,450 มาตรฐานที่ 1 

ข้อ 1.2 (1,3,4) 
ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

 3.2 กิจกรรมเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษากับการพัฒนา
ทักษะชีวิต 

18,800 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.2(3,4) 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

 3.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา 5,250 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.2(3,4) 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

 3.4 กิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนาและเข้าใจลูกรัก 6,450 มาตรฐานที่ 1 
ข้อ 1.2 (1,2,3,4) 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

4 โครงการีเด็กไทยมีจติอาสา พัฒนาสานสัมพันธ์เครือข่าย สร้างสังคมไทยไร้ขยะ 
 4.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนแกนนำ  

Zero Waste School 
19,000 มาตรฐานที่ 1 

ข้อ 1.2 (1) 
มาตรฐานที่ 2 
ข้อ 2.5 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 รวม 282,383   
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โครงการ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม  ค่ายพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม - ธันวาคม  2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย           
            และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 ข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

จากนโยบายของรัฐบาลและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีต้องการให้คนไทยยดึและปฏิบัตติามค่านิยมหลัก 
12 ประการ โดยเน้นให้เกิดกับผู้เรยีนในองค์กร ดังน้ันโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ดำเนินการวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis  
แบบมีส่วนร่วม พบว่าสภาพปญัหาที่ต้องเร่งแกไ้ขและพัฒนาในตัวผูเ้รียนภายในองค์กร มีดังนี ้

ด้วยปัญหาของโรงเรียนสรรพวิทยาคมในปัจจุบัน พบว่ามีปรมิาณขยะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อันสืบเนือ่งมาจากทิ้งขยะ
ของนักเรียน โดยเฉพาะขวดน้ำและถุงพลาสติกของนักเรียน ทำให้ปริมาณขยะเพิม่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลเสยีต่อสภาพแวดล้อม 
สุขอนามัยและนิสยัที่มักง่าย ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม นักเรียนขาดความรับผิดชอบและไม่มีวินัยในตนเองตลอดจนการครอง
ตนในวัยรุ่นว่าควรจะประพฤติปฏบิัติอย่างไรและเมื่อเกิดปญัหาแล้วจะแก้ไขปัญหานั้นด้วยวิธีการใด โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้
จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมและระเบยีบวินัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นักเรียนทุกระดับช้ันเข้า
ค่ายพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการเพื่อปลูกฝังนิสัยความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ไม่มีความมักง่ายโดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย การฟังธรรมะเพือ่เสริมสร้างนิสยัความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคมและมี
ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสรา้งระเบยีบวนิัย เพื่อแก้ไขปัญหาระเบยีบวินัยในโรงเรียน และการมสี่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหาของโรงเรียน กิจกรรมเสรมิความรู้และพัฒนาการในวัยรุ่นโดยมีคณะพระวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุ หน่วยงาน
ทหารและโรงพยาบาลมาให้ความรู้แก่นักเรียน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างเสรมิให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะตามคา่นิยมหลัก 12 
ประการ สร้างนสิัยความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม มีความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปัญหาขยะในโรงเรียน
ภายใต้หลักธรรมและมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างยั่งยืน 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
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2. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อเสริมสร้างระเบยีบวินัยของนักเรียน 
4. เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาการในวัยรุ่น 
5. เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะในโรงเรยีน 

3.  เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน  6 ระดับช้ัน นักเรียนจำนวน  2  , 700 คน ผ่านกระบวนการฝกึกิจกรรมใน
โครงการโดยยดึหลักค่านิยม 12 ประการมีระเบียบวินัยและการครองตน และหาแนวทางในการรักษาความสะอาดของโรงเรยีน
และลดปรมิาณขยะ 

- ด้านคุณภาพ  
ผู้เรยีนมีแนวทางในการดำเนินวิถีชีวิตโดยยดึหลักคา่นิยม 12 ประการมีระเบียบวินัยและการครองตนและสามารถ

วิเคราะหป์ระเด็นปญัหาขยะในโรงเรียน สามารถวางแนวทางในการแก้ปัญหา 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

- ประชุมชี้แจง ประเด็นขยะในโรงเรียน  
- กำหนดภาระงาน “ค่าย พัฒนาคา่นิยมหลัก 12 
ประการ”   

- กำหนดวัตถุประสงค์  
- ระความรับผิดชอบมอบหมายภา  

พ.ค. 62 - - ที่ประชุม  
- ครูระดับช้ัน 
- หัวหน้าระดับช้ัน 
- ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- จัดทำโครงงาน  
- เขียนปฏิบัติงาน  

- กำหนดขอบเขต , งออกคำสั่ , ประสานงานวิชาการ 
ดำเนินกิจกรรม 
- ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
- การแก้ไขปัญหาระเบียบวินัยและปัญหาขยะ 
- ข้อมูลเบื้องต้นเรื่องขยะในโรงเรยีน) 
- ประชาสัมพันธ์ นัดหมายให้นักเรยีนมาเข้าค่าย 
- 1 กระบวนการคิดวิเคราะหโ์ดยใช้หลักธรรม 
- แบ่งกลุ่มสร้างสรรค์ผลงาน 
-นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน 
* ครั้งท่ี 1  วันท่ี 17  พ.ค.2562 
 - จัดกิจกรรมอบรมคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 
ประการ วิทยากรพระวดัศิลาลาด สำหรับนักเรียน
ระดับชั้น ม.1 
* ครั้งท่ี 2  วันท่ี 18 พ.ค. 2562 

มิ.ย. 62-ม.ค. 
63 

101,733 ฝ่ายบรหิารกิจการ
นักเรียน  
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

- จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมอบรมคณุธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม 12 ประการ วิทยากรพระวัดศิลาลาด       
สำหรับนักเรียนระดบัช้ัน ม.4 
* ครั้งท่ี 3   
 - จัดกิจกรรมสำหรับนักเรยีน ม.2  และ ม.5  
  ภาคเช้า เวลา 08.30-10.40 วิทยากรพระวดัดอนไชย 
  เวลา11.00-12.00 วิทยากร สภ.แม่สอด 
  ภาคบ่าย 13.00- 16.00  ฟังบรรยายจากเบส อรพมิ 
* ครั้งท่ี  4  
- จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน ม.3  และ  ม.6 
  ภาคเช้า  วิทยากรจากพระวดัดอนไชย 
  ภาคบ่าย ฟังบรรยายจากหมอพงศศักดิ์ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 
2. ประเมินโครงการ 

ธ.ค. 62- ม.ค. 
63 

- - ครูระดับช้ัน 
- หัวหน้าระดับช้ัน 
- ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน  

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

 สรุปผลการดำเนินการ 
- ปัญหาอุปสรรค (แนวทางการแกไ้ข) 
- ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
- สรุปผลงาน 5 บทระดับชั้น 

ม.ค. 63 
 
 

- 
 
 

- หัวหน้าระดับช้ัน 
- คุณครูระดับช้ัน 
 
 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …….101,733……….… บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 
 

คร้ังท่ี 1  วันที่ ......  พ.ค.2562   จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1/2562 ภาคเรยีนที่ 2/2562 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1. ค่าวิทยากรพระภิกษุภิกษสุงฆ์ (1 รูป) 300 ชม. 3 900 - - 
2. ค่าวิทยากร พระภิกษุสงฆ์ 3 รูป (3 กลุ่ม) 300 ชม. 9 2,700 - - 
3. ค่าอาหารว่าง-เครื่องดืม่ 2 มื้อ 30 มื้อ 458 13,740 - - 
4. กระดาษทำเกยีรตบิัตร(กระดาษปกมุกหอม) 119 ห่อ 10 1,190 - - 

รวม 18,530 - 
รวมทั้งสิ้น 18,530 
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คร้ังท่ี 2  วันที่ ...... พ.ค. 2562   ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่  4  จัดกิจกรรมจัดกจิกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ  

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1/2561 ภาคเรยีนที่ 2/2561 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1. ค่าวิทยากรพระภิกษุภิกษสุงฆ์ (1 รูป) 300 ชม. 3 900 - - 
2. ค่าวิทยากรพระภิกษุสงฆ์(หมู่คณะ) (3 กลุ่ม) 300 ชม. 9 2,700 - - 
3. ค่าอาหารว่าง-เครื่องดืม่ 2 มื้อ 30 มื้อ 438 13,140 - - 
4. กระดาษทำเกยีรตบิัตร(กระดาษปกมุกหอม) 119 ห่อ 9 1,071 - - 

รวม 17,811 - 
รวมทั้งสิ้น 17,811 

 

 
คร้ังท่ี 3  วันที่ ......... (กำลังติดต่อวิทยากร  )  จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน   ม.2 จำนวน 453 คน และ ม.5 จำนวน 453 คน 
  ภาคเช้า   เวลา 08.30-10.40  วิทยากรพระวัดดอนไชย , เวลา11.00-12.00   วิทยากร สภ.แม่สอด 
  ภาคบ่าย   เวลา13.00- 16.00  ฟังบรรยายจากนักพดู  อรพิม 

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1/2561 ภาคเรยีนที่ 2/2561 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าวิทยากรพระภิกษุสงฆ์( 1 รูป) 300 ชม. 2 600 - - 
2 วิทยากรจาก สภ.แมส่อด 300 ชม. 1 300 - - 
3 วิทยากรนักพูด (อรพิม) 600 ชม. 3 1,800 - - 
4 ค่าอาหารว่าง-เครื่องดืม่ 2 มื้อ 30 มื้อ 906 27,180 - - 
5 กระดาษทำเกยีรตบิัตร(กระดาษปกมุกหอม) 119 ห่อ 20 2,380 - - 

รวม 32,260 - 
รวมทั้งสิ้น 32,260 

 
คร้ังท่ี 4  วันที่ ……...(กำลังติดต่อวิทยากร  ) จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ   , 
จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน ม.3 จำนวน 453 คน และ  ม.6 จำนวน 490 คน 
    ภาคเช้า  เวลา  08.30 – 10.40  วิทยากรจากพระวัดดอนไชย , เวลา 11.00-12.00  วิทยากร สภ.แม่สอด 
    ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00  ฟังบรรยายจากหมอพงศศักดิ ์

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1/2562 ภาคเรยีนที่ 2/2562 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าวิทยากรพระภิกษุสงฆ ์ 300 ชม. 2 600 - - 
2 วิทยากร สภ.แม่สอด 300 ชม. 1 300 - - 
3 วิทยากรหมอพงษศักดิ ์ 600 ชม. 3 1,800 - - 
4 ค่าอาหารว่าง-เครื่องดืม่ 2 มื้อๆ ละ 15 บาท 30 มื้อ 943 28,290 - - 
5 กระดาษทำเกยีรตบิัตร(กระดาษปกมุกหอม) 119 ห่อ 18 2,142 - - 

รวม 33,132 - 
รวมทั้งสิ้น 33,132 
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โครงการ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม  ค่ายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ           น.ส.ศุภลักษณ์  คำลือ (กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 
สถานทีด่ำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 

ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 โครงการ “กิจกรรมค่ายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง เป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมที่นักเรียนแกนนำชมรมเยาวชนคน
รักษ์แผ่นดินไทยจัดขึ้น นอกจากจะได้ฝึกกาย ฝึกใจในการอยู่ร่วมกัน ยังได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรม อัน
เป็นการทำความดีอย่างมีระบบข้ันตอน เรียนรู้เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ในการเป็นหลักการในการดำเนินงาน
และดำเนินชีวิตประจำวัน เรียนรู้เรื่อง กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม มีโอกาสได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การทำความดีใน
รูปแบบต่างๆ ผ่านกระบวนการของการทำโครงงานคุณธรรม ทั้งนี้เมื่อผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ
ในการทำโครงงานคุณธรรมที่ถูกต้อง รู้จักหลักการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะในการทำโครงงานคุณธรรมอันเป็นกระบวนการ
สร้างความดีอย่างเป็นระบบขั้นตอน มีความตระหนักถึงความสำคัญของการทำความดแีละการมีจิตอาสาในการช่วยเหลอืสังคมรอบ
ข้างและยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมเยาวชนคนรักษ์แผ่นดินไทย 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรมและหลักการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
 2.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำโครงงานคุณธรรมอันเป็นกระบวนการสรา้งความดีอย่างเป็นระบบขั้นตอน 
 3.  เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนกัถึงความสำคัญของการทำความดีและการมีจติอาสาในการช่วยเหลือสังคม 
          4.  เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนท่ีมีจิตอาสา ชมรมเยาวชนคนรักษ์แผ่นดินไทยให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          -  นักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  30  คน 
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          -  นักเรียนที่เป็นแกนนำชมรมเยาวชนคนรักษ์แผ่นดินไทย  20 คน 
 3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรมที่ถูกต้อง รู้จักหลักการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะในการทำ
โครงงานคุณธรรมอันเป็นกระบวนการสร้างความดีอย่างเป็นระบบขั้นตอน มีความตระหนักถึงความสำคัญของการทำความดีและการมี
จิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมรอบข้างและมีโอกาส ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมเยาวชนคนรักษ์แผ่นดินไทย 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิาน 

พฤษภาคม 
2562 

- นางสาวศุภลักษณ์  คำลือ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินการโดยการอบรมตามโครงการ 
- รับสมัครนักเรยีนที่มีความสนใจ 
- ดำเนินกิจกรรม เป็นเวลา 2 วัน  

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2562 

9,500 นางสาวศุภลักษณ์  คำลือ 
และคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 
 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ประเมินความพึงพอใจนักเรียนมาปฏิบัติ
กิจกรรม 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2562 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินโครงการ 
2. สรุปการดำเนินการ 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2562 

- 

 
 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  -  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    -  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                9,500  บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลัก 2 มื้อๆ ละ 45 บาท 2 วัน 90 คน 50 4,500 - - 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆ ละ  

25  บาท  2 วัน  
100 คน 50  5,000 - - 

รวม 9,500 - 
รวมท้ังสิ้น 9,500 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละของนักเรยีนที่มีปัญหาคณุธรรม 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น 

1. นิเทศติดตาม  การจัดกิจกรรม 
2. แบบสังเกต 

1. แบบติดตามการจัดกจิกรรมของนักเรียน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
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โครงการ   พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม   ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึก  
                                        ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 1               ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพัสกร  มาลารัตน์ , นางสาวศุภลักษณ์  คำลือ  
    และครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะเวลาการดำเนินงาน  สิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม,วัดโพธิคุณ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 

ข้อที ่2   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อที่ 3   การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 และได้ดำเนินการตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธมาจนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง สถานศึกษาซึ่งดำเนินการตามแนวโครงการของโรงเรียนวิถีพุทธ ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใช้หลักการและหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน การเรียน
วิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติที่นำหลักพุทธธรรมมาใช้หรือประยุกต์ใช้ ในการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียน ระบบศึกษาประกอบด้วย 
ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการ “กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธและนักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างสมบูรณ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมที่ได้เรียนรูไ้ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อยา่งมีประสิทธิภาพ อยู่ร่วมกันใน
    สังคมได้อย่างสงบสุข 
 3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคญัการนำหลักธรรมมาปรับใช้ เป็นผู้เห็นคณุค่าของความดีและยึดมั่นในการทำ
    ความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน 

3. เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 
  1. ตัวแทนนักเรียนที่มีความสนใจให้การพัฒนาคุณธรรม อย่างน้อย 2 คนต่อ 1 ห้องเรียน ระดับชั้นละ 20 คน 
      รวม 120 คน 
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 - ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ.สามารถนำหลักธรรมท่ีไดเ้รียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
     ประสิทธิภาพ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
  3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคญัการนำหลักธรรมมาปรับใช้ เป็นผู้เห็นคุณคา่ของความดี
     และยึดมั่นในการทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิาน 

ก.ค. 
2562 

- นายพัสกร  มาลารตัน ์
นางสาวศุภลักษณ์  
คำลือ 
และคณะครูและกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินการโดยการอบรม ตามโครงการ 
- รับสมัครนักเรยีนเข้าร่วมโครงการ 
- จัดค่ายพัฒนาคุณธรรมฯ ณ วัดโพธิคุณ เป็นเวลา 3 วัน 
2 คืน 
- กิจกรรม ได้แก่ การปฏิบตัิธรรมถือศีล 8 การสวดมนต์ 
นั่งสมาธิ ฟังพระธรรมเทศนา การทำจิตอาสา และตลาด
นัดโครงงานคณุธรรม 

ส.ค.- ก.ย.
2562 

25,200 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ประเมินความพึงพอใจนักเรียนมาปฏิบัติกจิกรรม ส.ค.- ก.ย.
2562 

- 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินโครงการ 
2. สรุปการดำเนินการ 

ส.ค.- ก.ย.
2562 

- 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  -  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    -  บาท 
 เงนิเรียนฟรี  15 ป ี              25,200  บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลัก 4 มื้อ 
- อาหารเช้า 2 มื้อ 
- อาหารกลางวัน 2 มื้อ 

40 คน 120 19,200 - - 

2 ค่าน้ำปานะและอาหารว่าง 5 มื้อ 
- น้ำปานะ ตอนเย็น 3 มื้อ 
- อาหารว่างก่อนเที่ยง 2 มื้อ 

10 คน 120 6,000 - - 

รวม 25,200 - 
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โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม   การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรมตามคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง

ไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จติสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
  วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ขอ้ที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ในสภาพการศึกษาในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคณุธรรม  จริยธรรม มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีและ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนดำรงตนอยู่ในสังคมได้อยา่งมีคุณค่าซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะร่วมในการพัฒนาตัวนักเรียน การเสรมิสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข็มแข็ง มีการประชุม
ผู้ปกครองนักเรยีนเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการจัดการศึกษาและเพิ่มความมั่นใจและวา่งใจต่อการเข้าศึกษาท่ี
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นหน้าท่ีที่โรงเรียนต้องจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเท่าเทียมนักเรียนคนอ่ืน ๆ และยังให้การ
ช่วยเหลือนักเรยีนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆส่วนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษก็ต้องไดร้ับการส่งเสริมความความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียนอยา่งเตม็ตามศักยภาพ  

ดังนั้นระบบกรดูแลช่วยเหลือนักเรยีนจึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขพฤติกรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อจัดนักเรยีน
ออกเป็นกลุ่มและเพื่อให้การดูแลนักเรียนให้เป็นคนท่ีสมบรูณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

2.  วัตถุประสงค์ 
     1.  เพื่อแก้ไขปัญหานักเรยีนที่ไม่ผ่านคะแนนคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
      2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเห็นคุณคา่ หรือภาคภูมิใจในตนเอง  และบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ 
      3.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางสังคมและรู้จักรบัผิดชอบตนเองและสังคม 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ 
นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  นักเรยีนจำนวนหนึ่งไดร้ับการแกไ้ข ปรับปรุงพฤติกรรม อย่างทั่วถึง  และ

แก้ไขพฤติกรรมนักเรยีนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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 -  ด้านคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการส่งเสรมิ การมจีติอาสาและแก้ไขปญัหาทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิตตามกลุ่มได้อย่างท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพ  

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

- ประชุมคณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนเพื่อ
กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานแกไ้ขปัญหาของนักเรียน 
- จัดทำแผนการดำเนินงาน 

พ.ค.62- มิ.ย. 
62 

- นางจรัสศรี   
ธรรมจติ 
และคณะ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ดำเนินการจดักลุ่มนักเรียนทีม่พีฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซ้ำ ๆ 
โดยจดัค่ายฝึกปฏิบัตแิละอบรมใหค้วามรู้กับนักเรียนในเรื่อง
ต่าง ๆ 
- ภาคเรียนที่ 1   
     - ค่ายครั้งที ่1 ณ กองร้อย ตชด.346 และหอประชุม รร.
สรรพวิทยาคม 
     - ค่ายครั้งที่ 2 ณ วัดศิลาลาด และหอประชุม  
รร.สรรพวิทยาคม 
- ภาคเรียนที่ 2 
     - ค่ายครั้งที ่3  ณ ฉก.ร.14 และหอประชุม รร.สรรพ
วิทยาคม 
     - ค่ายครั้งที ่4 ณ กองร้อย ตชด.346 และหอประชุม รร.
สรรพวิทยาคม 
       ค่ายครั้งที่ 5 (นักเรียนตกค้าง ) ณ เรือนจำอำเภอแมส่อด 
และวัดดอนไชย 
2. ประชุมครูและผู้ปกครองเพื่อรบัทราบปัญหา 
3. ติดต่อหน่วยงาน 

มิ.ย. 62- มี.ค. 
63 

96,450 นางจรัสศร ี
ธรรมจติ 
และคณะ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. รวบรวมผลการแกไ้ขคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
    

มิ.ย. 62- มี.ค. 
63 

- นางจรัสศรี  
ธรรมจติ และคณะ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. สรุปผลการดำเนินการ การจดักิจกรรมเพื่อการป้องและ
ช่วยเหลือแก้ไขปญัหาของนักเรียน 

มี.ค. 63 - นางจรัสศรี   
ธรรมจติ 
 

 
 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) -  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   -             บาท 
 เงินเรียนฟร ี      96,450      บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 
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ภาคเรียนที่ 1    ค่ายคร้ังท่ี  1  วันที่ ........ ก.ค.2562    ณ.กองร้อย ตชด.346    และนักจิตวิทยา รพ.แม่สอด 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 
ค่าวิทยากร  
- วิทยากรจากตชด.346 4 คนๆละ 6 ชม. 
- วิทยากรจากกลุ่มงานจติเวช 1 คน 

28 
24 
4 

ชม. 
ชม. 
ชม. 

300 
300 
300 

8,400 
7,200 
1,200 

- - 

2 อาหารรอง สำหรับนักเรียน  3  มื้อ x 2 วัน 25 บาท 200 15,000 - - 
รวมท้ังสิ้น 23,400 - 

 

หมายเหตุ    ตชด.346 เป็นฐานเวียนสลับมีทั้งหมด  4 ฐาน  
 

ภาคเรียนที่ 1  ค่ายคร้ังท่ี  2   วันที่  .........ก.ย. 2562   วัดศิลาลาด  และตำรวจ สภ.แม่สอด  

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/ 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าวิทยากร 
- วิทยากรจากวัดศิลาลาด  
1.พระอาจารย์วตุ.ฒปญ.โญ ภิกขุ   
2.พระปลัดมกรธวัช 
3.พระปัญญา 
-วิทยากรจากสถานตีำรวจ 1 คน 

16 
 
6 
3 
3 
4 

ชม. 
 

ชม. 
ชม. 
ชม. 
ชม. 

300 
 

300 
300 
300 
300 

4,800 
 

1,800 
900 
900 

1,200 

- - 

2 อาหารรอง สำหรับนักเรียน  3  มื้อ x 2 วัน 25 บาท 120 9,000 - - 
รวมท้ังสิ้น 13,800 - 

 

หมายเหตุ   วิทยากรจากวัดศิลาลาด  1  วัน   และวิทยากรจากสถานีตำรวจ 1  วัน 
  

ภาคเรียนที่ 2    ค่ายคร้ังที่  3    วันที่ ......ม.ค. 2563  ณ.ฉก. ร.14   และ  เรือนจำแม่สอด 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 2/ 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าวิทยากร 
- วิทยากรจาก ฉก.ร.14  4 คนๆละ 6 ชม. 
- วิทยากรจาก ฉก.ร.14  2 คนๆละ 3 ชม. 
- วิทยากรจากเรือนจำอำเภอแมส่อด 1 คน 

34 
24 
6 
4 

ชม. 
ชม. 
ชม. 
ชม. 

- - 300 
300 
300 
300 

10,200 
7,200 
1,800 
1,200 

2 อาหารรอง สำหรับนักเรียน  3  มื้อ x 2 วัน 25 บาท - - 200 15,000 
รวมท้ังสิ้น - 25,200 

 

ภาคเรียนที่ 2    ค่ายคร้ังท่ี  4   วันที่ ....ก.พ. 2563   ณ.กองร้อย ตชด.   และวิทยากรพระจากวัดดอนไชย 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 
ค่าวิทยากร 
- วิทยากรจากตชด.346 4 คนๆละ 6 ชม. 
- วิทยากรจากพระวัดดอนไชย 1 รูป 

28 
24 
4 

ชม. 
ชม. 
ชม. 

- - 300 
300 
300 

8,400 
7,200 
1,200 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  เครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษากับการพัฒนาทักษะชีวิต 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที ่2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนว 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน – กันยายน 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 สภาวะสังคมไทยในปัจจุบัน ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน สภาพแวดล้อมของสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งวัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยของเราเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดค่านิยมที่หลากหลายซึ่งอาจส่ ง
ผลร้ายต่อเด็ก และเยาวชน หากเด็กและเยาวชนเหล่านี้ไม่ได้รับความรู้ หรือคำปรึกษาที่ดีก็อาจตกเป็นทาสของกระแสโลกาภิวัตน์ 
อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนได้ ดังนั้นวัยที่เป็นกำลังของชาติเหล่านี้จึงต้องการใครสักคนที่จะคอยรับ
ฟัง คอยให้คำปรึกษาและเป็นกำลังใจให้ในยามที่ท้อแท้ และสิ้นหวัง 
 เพื่อนที่ปรึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของเด็กและเยาวชน จึงได้รวมตัวกันเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้แก่เยาวชน และ
สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ขึ้นมาเพื่อแก้ไข และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มของเด็กและเยาวชน และนอกจากนี้ยั งคอยเปน็ท่ี
ปรึกษา และเป็นกำลังใจให้กลุ่มเพื่อน ตามแนวคิดที่ว่า “วัยเดียวกันย่อมเข้าใจกันมากที่สุด” เพื่อให้กลุ่มเพื่อนเหล่านี้เป็นพลังให้
กันและกันในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมสืบต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้าง “เพื่อนที่ปรึกษา” ให้เป็นเยาวชนท่ีมีความพร้อม ทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และความสามารถในการให้
คำปรึกษา และแนะแนวแก่ตนเอง และผู้อื่นอย่างถูกต้อง 
 2. เพื่อให“้เพื่อนที่ปรึกษา”  มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของสังคมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
 3. เพื่อส่งเสรมิสุขภาพจิตที่ดีให้แกเ่ด็กและเยาวชนท้ังในโรงเรยีนและชุมชน 
 4. เพื่อให้นักเรียน มีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต 
 5. เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ในเรื่องทักษะการให้คำปรึกษา การส่งต่อ เพื่อสร้างสมรรถนะการดูแลช่วยเหลือเพื่อน 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 -  นักเรียนแกนนำเพื่อนท่ีปรึกษา โดยคดัเลือกตัวแทนนักเรียนห้องละ 2 คน รวม 160  คน 
 ด้านคุณภาพ  
 - นักเรียนไดเ้รียนรู้ทักษะการใหค้ำปรึกษาเบื้องต้นและทักษะชีวิต และสามารถนำไปขยายผลต่อในกลุม่เพื่อนได ้
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4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน  
(Plan) 

1. สำรวจสภาพปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษา 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ 
และแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
3. นำเสนอโครงการ 

มิ.ย. 2562 

- 

งานแนะแนว 

2.ดำเนินงาน
(Do) 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
2. ดำเนินการจดัโครงการ 
- การให้ความรู้เกีย่วกับทักษะการให้ปรึกษาเบื้องต้น 
- กิจกรรมตามฐาน 
  1. ทักษะการสื่อสาร     2. เข้าใจวัยรุ่น 
  3. ทักษะการคิดและแก้ปญัหา  
  4. การใช้สื่อเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม   
  5. รักให้ปลอดภัย ,โดยวิทยากรจากแพททูเฮลล ์

ก.ย. 2562 18,800 งานแนะแนว 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

ก.ย. 2562 
- 

งานแนะแนว 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.ย. 2562 
- 

งานแนะแนว 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 

เงินเรียนฟรี 15 ปี                    18,800  บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่
ชื่อพัสดุ/ 

รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารกลางวัน 45 คน 160 7,200 - - 
2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท 50 คน 160 8,000 - - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร ( 2 คน 2 วัน) 300 ท่าน/ชม 12 3,600 - - 

รวม 18,800  - 
รวมท้ังสิ้น 18,800 

 
6.  วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 90 % ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การประเมินโครงการ แบบประเมินผล 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนว 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน – กันยายน 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

1. หลักการและเหตุผล 
 สภาวะสังคมไทยในปัจจุบัน ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน สภาพแวดล้อมของสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งวัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยของเราเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดค่านิยมที่หลากหลายซึ่งอาจส่ง
ผลร้ายต่อเด็ก และเยาวชน หากเด็กและเยาวชนเหล่านี้ไม่ได้รับความรู้ หรือคำปรึกษาที่ดีก็อาจตกเป็นทาสของกระแสโลกาภิวัตน์ 
อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนได้ ดังนั้นวัยที่เป็นกำลังของชาติเหล่านี้จึงต้องการใครสักคนที่จะคอยรับ
ฟัง คอยให้คำปรึกษาและเป็นกำลังใจให้ในยามที่ท้อแท้ และสิ้นหวัง 
 เพื่อนที่ปรึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของเด็กและเยาวชน จึงได้รวมตัวกันเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้แก่เยาวชน และ
สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ขึ้นมาเพื่อแก้ไข และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มของเด็กและเยาวชน และนอกจากนี้ยังคอยเปน็ท่ี
ปรึกษา และเป็นกำลังใจให้กลุ่มเพื่อน ตามแนวคิดที่ว่า “วัยเดียวกันย่อมเข้าใจกันมากที่สุด” ดังนั้นการพัฒนาแกนนำเพื่อนที่
ปรึกษาให้มทีักษะวิธีการ มีกิจกรรม การให้ปรึกษาท่ีดีที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อนำ
แกนนำเพื่อนท่ีปรึกษาใปศึกษาดูงานและเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการให้คำปรึกษาจากสถานศึกษาท่ีมีผลงานโดนเด่นในเรื่องการให้
คำปรึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้การให้คำปรึกษาเกิดผลดีและประสบความสำเร็จ  กลุ่มเพื่อนที่ปรึกษาเหล่านี้จะเป็นพลังให้กันและกันใน
การสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมสืบต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้าง “เพื่อนที่ปรึกษา” ให้เป็นเยาวชนท่ีมีความพร้อม ทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะความสามารถในการ
ให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่ตนเอง และผู้อื่นอย่างถูกต้อง  
 2. เพื่อให้ยุวชนแนะแนวมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของสังคมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
 3. เพื่อส่งเสรมิสุขภาพจิตที่ดีให้แกเ่ด็กและเยาวชนท้ังในโรงเรยีนและชุมชน 
  

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

-  นักเรียนแกนนำเพื่อนท่ีปรึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 50  คน  โดยคัดเลือกจากนักเรยีนในชุมนุม
เพื่อนที่ปรึกษา ท้ัง ม.ต้น และ ม.ปลาย 
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-  ด้านคุณภาพ  
 - นักเรียนมีความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จำเป็นในการให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่ตนเอง และผู้อื่นอย่าง

ถูกต้องและสามารถนำไปขยายผลต่อในกลุ่มพื่อนได้ 
 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน  
(Plan) 

1. สำรวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในสถานศึกษา 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ 
และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
3. นำเสนอโครงการ 

มิ.ย. 2562 

- 

งานแนะแนว 

2.ดำเนินงาน
(Do) 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
2. ดำเนินการจดัโครงการ 
- กิจกรรมการใหค้วามรูเ้รื่องทักษะการให้คำปรึกษาและ
การแบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมตเิรื่องการให้คำปรึกษา 
โดยวิทยากรจากแพททูเฮลล ์

ก.ย. 2562 5,250 งานแนะแนว 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

ก.ย. 2562 
- 

งานแนะแนว 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.ย. 2562 
- 

งานแนะแนว 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 

เงินเรียนฟรี 15 ปี                   5,250  บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่
ชื่อพัสดุ/ 

รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 

จำนวน 
จำนวน

เงิน 
จำนวน 

จำนวน
เงิน 

1 ค่าอาหาร 45 คน 50 2,250 - - 
2 ค่าอาหารว่าง (25x2) 50 คน 50 2,500 - - 
3 ค่าของที่ระลึก 500 ช้ิน 1   500 - - 

รวม 5,250 - 

 
6.  วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจของนักเรียน  
ต่อการจัดโครงการพัฒนาทักษะเครือข่ายเพื่อนท่ีปรึกษา (ศึกษาดูงาน) 

การประเมินโครงการ แบบประเมินผล 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  เสริมสร้าง พัฒนาและเข้าใจลูกรัก 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ   งานแนะแนว 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม - กันยายน 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
       ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การประสานสัมพันธภาพที่ดรีะหวา่งบ้านและโรงเรียน เป็นสิ่งที่มีคณุค่าต่อการพัฒนาบุตรหลานให้พวกเขาเจรญิเติบโต
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดแูลเอาใจใส่อย่างที่เข้าใจและเข้าถึง 

งานแนะแนวจึงได้จัดโครงการเสรมิสร้างพัฒนาและเข้าใจลูกรักขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในการเลีย้งดูบุตรหลาน 
ตลอดจนไดร้ับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยรอบด้าน ในการช่วยส่งเสรมิและป้องกันให้เด็ก ๆ ได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เท่าทันภัย
อันตรายตา่ง ๆ  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเขา้ใจวิธีการเลีย้งดูบุตรหลานอยา่งเข้าใจและเข้าถึง 
2. เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความตระหนกัในปัญหาของนักเรียนปัจจุบันท่ีมผีลต่อการพัฒนาตน 
3. เพือ่สร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรยีนในโรงเรียนสรรพวิทยาคมใหม้คีวามเข้มแข็งในการช่วยพัฒนานักเรียน 
4. เพื่อสร้างสมัพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรยีน 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

- ผู้ปกครองของนักเรียนกลุม่ที่มีพฤติกรรมเสีย่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  จำนวน  30  คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

 - ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการเสรมิสร้างพัฒนาและเข้าใจลูกรักเข้าใจวิธีการเลีย้งดูบุตรหลานอย่างเข้าใจ 
               และเข้าถึง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายสำหรับผูป้กครองในการเลีย้งดูบุตร และมคีวามรู้ความเข้าใจในฐานปัญหา 
               แต่ละปัญหา, ผู้ปกครองมีแนวทางในการร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือบุตรหลาน 
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4.  สถานที่ดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน  
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ  
และแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
2. นำเสนอโครงการ 

ก.ค. 2562 
 
 

- 
งานแนะแนว 

2.ดำเนินงาน 
(Do) 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
2. ดำเนินการจดัโครงการ 
- กิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง เรื่องเข้าใจเด็กไทยยุค 4.0 
โดยวิทยากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

ส.ค. 2562 
 

ก.ย. 2562 
6,450 

งานแนะแนว 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

ก.ย. 2562 
- 

งานแนะแนว 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.ย. 2562 
- 

งานแนะแนว 

 
5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 

เงินเรียนฟรี 15 ปี    6,450  บาท 

ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่
ชื่อพัสดุ/ 

รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 2  ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 45 คน 30 1,350 - - 
2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 50 คน 30 1,500 - - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน ) 300 คน 2 3,600 - - 

รวม 6,450 - 
รวมท้ังสิ้น 6,450 

 
6.  วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ
เสรมิสร้างพัฒนาและเข้าใจลูกรัก 
 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดำเนินตามโครงการ 
2. สังเกตจากความร่วมมือในการทำ
กิจกรรมของผู้ปกครอง 

- แบบประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม 
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โครงการ  เด็กไทยมีจิตอาสา พัฒนาสานสัมพันธ์เครือข่าย สร้างสังคมไทยไร้ขยะ 
กิจกรรม  อบรมให้ความรู้นักเรียนแกนนำ Zero Waste School 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2  สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและมีจิตสำนึก 

ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2     เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนงนภสร  องค์การ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เกิดผลิตภัณฑ์  สิ่งอำนวยความสะดวกที่ผลิตจาก
โรงงานอุตสาหกรรมใช้วัสดุต่างๆทั้งจากธรรมชาติและเคมีภัณฑ์มากมาย เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอันเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาเรื่อง
ขยะมูลฝอยและเพื่อส่งเสริม ที่ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่าง
ถูกต้อง ปลูกจิตสำนึกการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน  เพื่อมุ่งสู่
สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริงและขยายผลต่อจนกลายเป็นสังคมปลอดขยะต่อไป 

 โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จึงได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School และเพื่อเปน็การตระหนักถึง
ความสำคญัในการปลูกฝังให้กับนกัเรียนมีจติสาธารณะในการช่วยกนัรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางโรงเรยีนจึงได้จัดทำการอบรมให้
ความรู้นักเรียนแกนนำ เพื่อกระตุน้ รณรงค์เสรมิสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยก
ขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ให้กับสถานศึกษาขึ้นเพื่อจะได้ขยาย
ประสบการณ์สูโ่รงเรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน ใหม้ีจิตสำนึกรักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อม  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อจัดอบรมนักเรยีนแกนนำให้ มีสำนึกร่วมในการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมโดยการ เก็บ คัด แยก ลด และใช้ซ้ำ เพื่อให้

จัดการขยะอย่างยั่งยืน 
2.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนแกนนำเห็นความสำคัญและสามารถปฏิบตัิได้ในเรื่องการลดการคดัแยกขยะและการนำขยะ

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่
2.3 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียนแกนนำในสถานศึกษามีสว่น

ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
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3. เป้าหมาย 
 -  เชิงปริมาณ 
  นักเรียนแกนนำระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จำนวน  200  คน   

-  เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนแกนนำมสี่วนร่วมในการปลูกสรา้งจิตสำนึกในการพัฒนาต่อยอดโครงการเด็กไทยมีจติอาสา พัฒนา

สานสมัพันธ์เครือข่าย  สร้างสังคมไทยไร้ขยะ แบบยั่งยืน 
 

4. วิธีการดำเนินการ 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. เสนอโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ประชุมผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

พ.ค. 62 
 
 

- คณะผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ Zero 
Waste School 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. รับสมัครนักเรยีนเข้าอบรม 
2. ดำเนินงานตามแผน 
3. จัดกิจกรรมอบรมและให้ความรูก้ับนักเรียนแกนนำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภายในโรงเรียน 

พ.ค. 62 
 

19,000 คณะผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ Zero 
Waste School 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. กิจกรรมการอบรมและให้ความรู้ภายในโรงเรียน 
 

มิ.ย. 62 
 

- 
 

คณะผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ Zero 
Waste School 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

-ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม 
-สรุปรายงานการดำเนินงาน 

มิ.ย. 62 
 

- คณะผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ Zero 
Waste School 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  .......................................... บาท         

เงินเรียนฟรี 15 ปี   ...............19,000…………… บาท   
เงินนอกงบประมาณ  .......................................... บาท         

ดังรายการต่อไปนี้ 

 
 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารว่าง  2 มื้อๆละ 25 บาท 50 คน 200  10,000 - - 
2 อาหารกลางวัน 45 คน 200  9,000 - - 

รวม 19,000 - 
รวมท้ังสิ้น 19,000 
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กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษา

สุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 1.1 กิจกรรมค่ายคีตะ-นาฏลลีาไทย 13,100 มาตรฐานที่ 1 

ข้อ 1.1 (2,5,6) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อ 3.1,3.3,3.4 

กลุ่มสาระศิลปะ 

2 โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 2.1 กิจกรรมค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม 30,500 มาตรฐานที่ 1 

ข้อ 1.2 (1,2,3,4) 
ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
- คณะกรรมการ
นักเรียน 

3 โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน 
 3.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะเยาวบุรุษ เยาวสตร ี 43,035 มาตรฐานที่ 1 

ข้อ 1.2 (1,2,3,4) 
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

4 โครงการเสริมสร้างความมีสุนทรียภาพผู้เรียน    
 4.1 กิจกรรมสรรพวิทยาเกมส์ 80,000 มาตรฐานที่ 1 

ข้อ 1.2 (1,2,3,4) 
ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

5 โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    
 5.1 กิจกรรมสายลับจิ๋ว 15,080 มาตรฐานที่ 1 

ข้อ 1.2 (1,3,4) 
ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

 รวม 181,715   
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
กิจกรรม  ค่ายคีตะ - นาฏลีลาไทย 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3    ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน                         
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน  -  ธันวาคม    2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
           ข้อที่   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อที ่2  ความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                             ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
       ข้อที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ข้อที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
           ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที ่3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
   ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
            จากพระราชบัญญตัิการศึกษา  และหลักสตูรการศึกษาแกนกลางปี  2551  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  
มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผดิชอบ  มีทักษะการปฏิบตัิงาน  มีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย  เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของหลักสตูร  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยจดักิจกรรมค่ายคีตะ 
- นาฏลีลาไทย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
     2.1 ส่งเสริม  สนับสนุนใหผู้้เรียนมีคณุธรรม  จริยธรรมทีสู่งขึ้น และสร้างโอกาสใหผู้้เรียนมสี่วนรว่ม 
     2.2 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความตระหนัก  รู้คณุค่า  และร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย 

3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ    
 นักเรียนทีม่ีความสนใจด้านนาฏศลิป์ไทย  จำนวน  50  คน   
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  -  ด้านคุณภาพ   
        1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  80  มีพัฒนาการด้านคณุธรรม  จริยธรรมทีสู่งขึ้น 
        2. นักเรียนทีม่ีความสนใจดา้นนาฏศิลปไ์ทยเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  50  คน  มีพัฒนาการด้านคุณธรรม  จริยธรรมที ่สูงขึ้น           
มีความตระหนักรู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมากขึ้น 
 
 

4.ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนิน
กิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

กันยายน 
2562 

- นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช 

2.ดำเนินการ 
( Do) 

ดำเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ   
โดยจดักิจกรรมค่ายคีตะ – นาฏลลีาไทย  
มีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี ้
- จัดกิจกรรมรำไทยพ้ืนเมือง 1  วัน 
- จัดกิจกรรมรำไทยสร้างสรรค์ 1 วัน 

พ.ย. - ธ.ค. 
2562 

(ใช้เวลา2 วัน) 

13,100 
 
 
 
 

นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ทดสอบความรู้ความสามารถจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

พ.ย. - ธ.ค. 
2562 

- นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินกิจกรรมและ
รายงานผล 

20 - 25  ธ.ค. 
2562 

- นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช 

 
 
 

5.งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                     -       บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                     -        บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                              13,100     บาท        

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคเรียนที่ 2/2561 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าใช้สอยจ้างเหมาทำอาหารหลัก 2 มื้อ 45 คน - - 50 4,500 
2 ค่าใช้สอยจ้างเหมาทำอาหารว่าง 4 มื้อ 25 คน   50 5,000 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 2 วัน 

-กิจกรรมวันท่ี 1 สอนรำไทยพ้ืนเมอืง-
กิจกรรมวันท่ี2 สอนรำไทยสร้างสรรค ์

300 ชม. - - 6 3,600 

รวม 13.100 
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โครงการ  จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม           ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2562  
สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
    ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน วิทยาการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จำนวนประชากรเพิม่ขึ้น อัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็มคีวามต้องการ
สูงขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการผลติเครือ่งอุปโภค บริโภค และที่อยู่อาศยั เป็นสาเหตุทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่
ลดลงอย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
ขึ้นไปทำลายโอโซนในช้ันบรรยากาศ 
 ดั้งนั้น คณะกรรมการนักเรยีน ปีการศึกษา 2562  จึงจัดทำโครงการค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการได้เล็งเห็นคณุค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการนำนักเรียนเข้าค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้นักเรียนเล็งเห็นถึงความสำคญัของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดีต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกนัรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรยีน ชุมชน และประเทศ ให้มสีภาพแวดล้อมท่ีดี  
     และสมบูรณ ์

3. เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ 

เปิดรับสมัครนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เข้าร่วมจำนวน 75 คนละคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2562 
จำนวน 25 คน เป็นจำนวนท้ังหมด 100 คน  
-  ด้านคุณภาพ  

นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการจติอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม มจีิตสำนึกท่ีดตี่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 
 
 

- เขียนโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา  
  2562 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการ เพื่อตกลง 
   รูปแบบขั้นตอนและการดำเนินการ 
- กำหนดเรื่อง หน้าที่ และเวลาดำเนินการ 
- จัดเตรยีมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

พ.ค. 2562 - -คณะกรรมการสภา 
  นักเรียน 
-ฝ่ายบริหารงาน 
 บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

- จัดทำตารางอบรมให้ความรู ้
- ประชาสัมพันธ์ และแจกใบสมคัร 
- จัดกิจกรรมที่ศูนย์เรยีนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน 
โดยวันท่ี 1 วิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสำคญัของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
วันท่ี 2 วิทยากรพาชมเหมืองผาแดงอินดัสทรี  
และให้ความรู้เกี่ยวกับแร่ธาตุ  
วันท่ี 3 วิทยากรจะให้ความรู้เกีย่ววิธีการดูแลรักษา   
และถนอมการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

ธ.ค. 2562 30,500 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- แจกแบบประเมินใหผู้้เข้าร่วมการอบรม ธ.ค. 2562 
 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ธ.ค. 2562  
- 
 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)       -       บาท 
 เงินนอกงบประมาณ        -  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   30,500  บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลัก 6 มื้อๆละ 35 บาท 35 คน 100 21,000 - - 
2 อาหารรอง 4 มื้อๆละ 20 บาท 20 คน 100 8,000 - - 
3 ค่าของที่ระลึกวิทยากร 300 คน 5 1,500 - - 

รวม 30,500 - 
รวมท้ังสิ้น 30,500 
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน  
กิจกรรม  พัฒนาทักษะเยาวบุรุษ เยาวสตรี  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน 2562 – มีนาคม  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 

ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมพัฒนาทักษะเยาวบุรุษ เยาวสตรี เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้นักเรียนหญิงระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตระหนักถึง

ความสำคญัของการรักษาพรหมจรรยไ์ว้จนถึงวันแต่งงาน คณะครูทีป่รึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จึงได้ทำกิจกรรมพัฒนา
ทักษะเยาวบุรุษ เยาวสตรี ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักเรยีนหญิงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เนื่องจากเลง็เห็นว่าพฤติกรรมในเรื่องเพศ
นักเรียนหญิงระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กำลังเปลี่ยนแปลงไปมาก การรักนวลสงวนตัว  การรูจ้ักยับยั้งช่ังใจในเรื่องเพศ ซึ่งเคยเป็น
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยมานานนับศตวรรษกำลังเลือนหายไป พร้อมกับค่านิยมใหม่ๆที่กำลังไดร้ับความนิยมในหมู่วยัรุ่น เช่น 
การทดลองอยู่ด้วยกัน และการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นอยู่ เปน็ต้น  ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นเหตุของปัญหาอีกหลายๆปญัหา เช่น  
การทำแท้ง ปัญหาการท้องนอกสมรส การเป็นพ่อแม่ทั้งๆที่ยังไม่มีความพร้อม ปัญหาการมั่วสุมทางเพศ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเรื่อง
โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์   ปัญหาโรคเอดส์   ปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมอื่นๆ จากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นที่มี
เพศสัมพันธ์เมื่ออายุยังน้อย และมเีพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน ส่งผลให้ปัญหาในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิม่สูงขึ้น จากสถิตสิาธารณสุข
พบว่า มีเด็กวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 370 คน และในอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดบตุรวันละ 10 คน โดยประเทศ
ไทยมีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสงูที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับที่ 2 ของโลก 
 ด้วยเหตุนี้ คณะครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตระหนักถึงความสำคญั จึงไดจ้ัดทำกิจกรรมพฒันาเยาวบุรุษ เยาวสตรี   
เพื่อนักเรียนหญิงระดบัช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. ป้องกันไม่ให้นักเรียนชาย หญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับวัย 
2. เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนหญิงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

 3. เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการท้องในวัยรุ่น “เข้าถึงและเข้าใจ การเป็นพ่อ-แม่วัยเด็ก” 
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 4. เพื่อให้นักเรียนหญิงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัย 
 5. เพื่อให้นักเรียนหญิงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความรู้ในเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กและสตรีและเยาวชน 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

-  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2  จำนวน 453 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้เสริมสร้างค่านิยมการยับยั้งช่ังใจและการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ 
ก่อนแต่งงาน  โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการมีลักษณะนิสัยทีด่ี และมพีฤติกรรมเหมาะสมกับวยั 

 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. สำรวจสภาพปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษา  
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ 
และแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
3. นำเสนอโครงการ 

มิ.ย. 2562 - คณะครูที่ปรึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษา 

ปีท่ี 2 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการ 
2. ดำเนินการจดัโครงการโดยเชิญผู้ปกครองนักเรยีนเข้า
ร่วมกิจกรรมและเชิญวิทยากรมาบรรยายใหค้วามรู้แม่
และลูก 
- “คุณค่าและศักดิ์ศรคีวามเป็นสตรี” 
- “การรู้จักป้องกันตนทางเพศ (เจา้หน้าท่ีจาก
โรงพยาบาล) 
“กฎหมายคุม้ครองเด็กและสตรี(นักกฎหมาย) 
- ทักษะการป้องกันตัวเบื้องต้น (ตำรวจ) 
กิจกรรม บอกเล่าเรื่องลูก(โดยผู้ปกครอง 

ก.ค. 2562 43,035 คณะครูที่ปรึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

ก.ย. 2562 - คณะครูที่ปรึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.ย. 2562 - คณะครูที่ปรึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) -   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   -   บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี           43,035   บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างความมีสุนทรียภาพผู้เรียน 
กิจกรรม  สรรพวิทยาเกมส์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ 

รักษาสุขภาพ และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม – พฤศจิกายน  2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย  
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การแข่งขันกีฬา/กรีฑาสีภายใน เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ  
เป็นการนำทักษะทางการกีฬาจากการเรียนรู้ในห้องเรียนไปสู่การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ อันมีมาตรฐานกำหนดคือ มีน้ำใจ
นักกีฬา ซึ่งรวมเป็นกิจกรรมของคณะสี มุ่งสู่การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา/กรีฑาสีภายใน 
 2.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้วยความสนุกสนานและมีคณุภาพ 
 3.  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และความมีน้ำใจนักกีฬา 
 4.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการทำงานเป็นหมู่คณะ สูค่วามสำเร็จ 
  

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
   - นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน  2,700   คน   ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา/กรีฑาสภีายใน 
 -  ด้านคุณภาพ   
  - นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคนเกิดความตระหนักในความสามัคคีในหมู่คณะ  
 และความมีน้ำใจนักกีฬา 
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4. วิธีการดำเนินการ 
 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมครูในโครงการ เพื่อจัดเตรียมการจัดทำ
โครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. เตรียมกจิกรรมในการแข่งขัน 

พฤษภาคม2562 - ฝ่ายบรหิารกิจการ
นักเรียน 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

1. จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ ในการจัดการแข่งขันกีฬา ครั้งท่ี 1 
2. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ครัง้ที่ 2 

มิถุนายน – 
พฤศจิกายน 

2562 

80,000 ฝ่ายบรหิารกิจการ
นักเรียน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. รวบรวมผลกิจกรรมการแข่งขันกีฬา พฤศจิกายน 
2562 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกิจกรรม 
2. เสนอรายงานผลการทำกิจกรรม 

พฤศจิกายน  
2562 

- 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)   - บาท 

เงินนอกงบประมาณ                    - บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี                        80,000     บาท 
ดังมีรายการต่อไปนี ้
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ปูนขาว 20 ถุง 300 6,000 240 4,800 
2 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน   2 2,000 
3 กระดาษทำวุฒิบัตร 

(กระดาษปกมุกหอม) 
119 ห่อ - - 10 1,190 

4 ค่าเช่าชุดแต่งกายนักแสดง 300 ชุด - - 10 3,000 
5 ค่าเช่าเครื่องเสียง 3,000 วง - - 1 3,000 
6 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 6 คณะส ี 10,000 ส ี - - 6 60,000 

รวม 6,000 73,990 
รวมทั้งสิ้น 79,990 
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โครงการ  ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรม  สายลับจิ๋ว 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3   ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีของท้องถิ่นและรักษา 

สุขภาพกายและใจของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม – กันยายน 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย  
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
  จากสภาพการศึกษาในปัจจุบัน  การพัฒนาคุณภาพนักเรยีนให้มีคณุธรรม  จรยิธรรม  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี  
และส่งเสรมิให้ผูเ้รียนดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีคณุค่า จำต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง  
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนานักเรียน  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นหน้าท่ี ท่ีโรงเรียนจะต้องจัดกระบวนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีศักยภาพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพตดิ ท้ังผู้เสพ ผู้จำหนา่ย และผูผ้ลติในปัจจุบัน ไดเ้พิ่มทวี 
ความรุนแรงข้ึน โดยรัฐบาลได้มีมาตรการในการปราบปราม โดยประกาศสงครามกับยาเสพติด ซึ่งการปราบปรามก็ได้ผลในระดับ
หนึ่ง แต่ยาเสพติดก็ยังได้แพร่ระบาดต่อไปอีก อย่างรวดเร็ว ตามสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ถือเป็นสถาบันทางการศึกษาของสังคมที่ไดร้ว่มผลักดันและส่งเสริมใหเ้ยาวชนอันเป็นรากหญา้ของ
ประเทศชาติ ในการสรา้งภูมิคุ้มกนัให้กับเยาวชน  
  ดังนั้น โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้จัดโครงการ “สายลับจิ๋ว” ขึ้น โดยความร่วมมือกับ สถานตีำรวจภธูรแม่สอด  
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ไดรู้้ถึงพิษภัย และรู้แนวทางในการที่จะป้องกัน หลีกเลี่ยง  ห่างไกลจากยาเสพติด  
แหล่งอบายมุข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ ให้เป็นคนท่ีมปีระสิทธิภาพ  สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ และสามารถอยู่
ร่วมกันคนในสังคมได้อย่างมคีวามสุข  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ได้รูเ้ท่าทันและป้องกันจากภัยพิบัติของยาเสพตดิและเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์่างๆ  
2.2 เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับ เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ให้หันมาร่วมรณรงค์ต่อต้านการระบาดของยาเสพติด 
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด แจ้งเบาะแส ผูเ้สพ ผู้จำหน่ายผู้ผลิต รวมทั้งอาชญากรรมต่างๆ 
2.3 เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ กับเด็ก เยาวชนผู้ปกครองและ ประชาชนท่ัวไป 
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3. เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

             ตัวแทนนักเรียนแกนนำ ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ห้องเรยีนละ 2 คน รวมจำนวน 160 คน  
        -  ด้านคุณภาพ 

     นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม ไดรู้้เทา่ทันและมีแนวทางในการป้องกันจากภัยพิบัติของยาเสพตดิและเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์่างๆ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะกรรมการงานยาเสพติดเพื่อกำหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายให้ผูร้ับผดิชอบกำหนดวางแผนตามปฏิทิน 

ตุลาคม 62 
- 

กันยายน 62 

- 

- นางสาวฤชุอร     
คำประเสริฐ 
- คณะกรรมการ 
ฝ่ายบรหิารกิจการ
นักเรียน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามปฏิทิน 
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
-  เจ้าหน้าท่ีตำรวจ สภอ.แมส่อด  2  คน  
-  เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลแมส่อด 
(หมอสุขภาพจติและเจ้าที่ที่ประสานงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ของโรงพยาบาล แม่สอด 2  คน) 
- เจ้าหน้าท่ีจากสำนักงานคมุประพฤติแม่สอด 2 คน 

พฤษภาคม 62 - 
สิงหาคม 62 

15,080 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน 
2. แบบสรุปความพึงพอใจ 

มิถุนายน 62 
สิงหาคม 62  

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. จัดสรุปผลการดำเนินกิจกรรม กันยายน 62 - 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)        -             บาท 
 เงินนอกงบประมาณ          -               บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                15,080            บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรียนที ่1 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 คนๆ ละ  300 บาท 300 คน 6 1,800 - - 
2 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 1 มื้อ 40 คน 160 6,400 - - 
3 จ้างเหมาทำอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 20 บาท 40 คน 160 6,400 - - 
4 กระดาษเกยีรตบิัตร (กระดาษปกมุกหอม) 119 ห่อ 4 480 - - 

รวม 15,080 - 
รวมท้ังสิ้น 15,080 
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กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพฒันาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ 
 1.1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ  

(เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต) 
515,676 มาตรฐานที่ 1 

ข้อ 1.1(4) 
มาตรฐานที่ 2 
ข้อ 2.2,2.6 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อ 3.2,3.4 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 รวม 515,676   
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โครงการ  พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ 
กิจกรรม           พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ (เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายบุญธรรม   บุญนายืน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

     ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรยีนมีการใช้งาน เพื่อบริหารงานโรงเรยีน การจัดการเรยีนการสอน 
โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว และ
ความเสถยีรสูง จึงควรที่จะเช่าสญัญาณจากศูนย์บริการอินเทอรเ์น็ตที่มีความเร็ว และความเสถยีรมากที่สุด ในการให้บริการ
สัญญาณอินเทอรเ์น็ตภายในทุกพื้นที่ของโรงเรียน  

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บริการสัญญาณอินเทอรเ์นต็ที่มีความเร็วสูงขึ้น และมีความเสถียรมากขึ้นด้วย 
2. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อตอบสนองบุคลากร นักเรียน และประชาชนท่ัวไป ในการค้นควา้ข้อมูลการเรียน การสอน จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  

3.1.1 นักเรียน ครู และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 สามารถค้นคว้าข้อมูลจากระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตใน
การจัดการเรยีนการสอน 

3.1.2 นักเรียน ครู ร้อยละ 80 สามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3.2 ด้านคุณภาพ  

3.2.1 นักเรียน ครู สามารถค้นคว้าข้อมูลจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรยีนการสอน 
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3.2.2 นักเรียน ครู สามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของโรงเรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน   
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ  
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 

พ.ค. 2562 - ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ปรับปรุงระบบ/ดูแล ระบบเครอืข่าย ICT 
2. ติดต่อประสานงาน หน่วยงานในการดูแลระบบ ICT 
3. ดูแลและอำนวยความสะดวกการใช้งานของนักเรียน 

พ.ค. 2562 
 

515,676 นายบุญธรรม   
บุญนายืน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ และรายงานผลการ  
  ดำเนินโครงการ 

พ.ค. 2562 
 

- นายบุญธรรม   
บุญนายืน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ มี.ค. 2563 
 

- นายบุญธรรม   
บุญนายืน 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)               -             บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                 -             บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                    515,676         บาท 

ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 3BB WIFI โรงเรียน 42 จุด 24,000 เดือน 6 144,000 6 144,000 
2 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต CAT ห้องปฏิบัติการ 135 3,000 เดือน 6 18,000 6 18,000 
3 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต CAT ห้องปฏิบัติการ 131 1,600 เดือน 6 9,600 6 9,600 
4 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต CAT ห้องปฏิบัติการ 631 1,600 เดือน 6 9,600 6 9,600 
5 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 3BB ห้องปฏิบัติการ 122 1,284 เดือน 6 7,704 6 7,704 
6 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 3BB ห้องปฏิบัติการ 126 1,284 เดือน 6 7,704 6 7,704 
7 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 3BB (ห้องโสตทัศนศึกษา)  1,284 เดือน 6 7,704 6 7,704 
8 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 3BB (ห้องสมุดเฉลิมพระ

เกียรติ)  
1,284 เดือน 6 7,704 6 7,704 

9 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 3BB ห้องปฏิบัติการศูนย์
สื่อสาร 

1,819 เดือน 6 10,914 6 10,914 

10 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 3BB ห้องทะเบียน วัดผล 1,819 เดือน 6 10,914 6 10,914 
11 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต TOT บริการสำนักงาน

อาคาร 1 
3,999 เดือน 6 23,994 6 23,994 

รวม 257,838 257,838 
รวมทั้งสิ้น 515,676 



330 
 

 



331 
 

สว่นที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถงึมัธยมศึกษา  

(เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ)  ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 แผนปฏิบัติการประจำปีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา (เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่าง
มีคุณภาพ) ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมผลผลิตและบริการทางการศึกษาท่ี
เชื่อมโยงสอดคล้องกันนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในปีการศึกษา 2562 
จึงได้กำหนดกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ และปัจจัยความสำเร็จ ดังนี้ 
5.1 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 1. โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา พ.ศ.2562 
เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินการนโยบาย วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้นของโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม ซึ่งมีทั้งงบประมาณของฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่าย กลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้น 
ทั้ง 6 ระดับชั้น และคณะสีทั้ง 6 คณะสี 
 2. งบประมาณสำหรับโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
  2.1 งบประมาณค่าหนังสือเรียน โรงเรียนได้ให้ฝ่ายบริหารวิชาการสำรวจหนังสือเรียนจากกลุ่ม
สาระ จากนั้นได้นำรายการหนังสือ เพื่อนำเสนอภาคี 4 ฝ่าย รับทราบและอนุญาตในการดำเนินการสอบราคา โดย
ผ่านทางงานพัสดุของโรงเรียน 
  2.2 งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับนักเรียนโดยตรง โดย
ทางฝ่ายบริหารธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ดำเนินการจ่ายผ่านทางครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้น ให้ถึง
มือของนักเรียนตามลำดับ สำหรับนักเรียนที่ไม่ประสงค์จะรับ จะมีการให้นักเรียนกรอกแบบบริจาคให้โรงเรียน
ตามระเบียบ 
  2.3 งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับนักเรียนโดยตรง โดย
ทางฝ่ายบริหารธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ดำเนินการจ่ายผ่านทางครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้น ให้ถึง
มือของนักเรียนตามลำดับ สำหรับนักเรียนที่ไม่ประสงค์จะรับ จะมีการให้นักเรียนกรอกแบบบริจาคให้โรงเรียน
ตามระเบียบ 
  2.4 งบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน อันประกอบด้วยฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระ, หัวหน้าระดับ,แม่สี ตัวแทนนักเรียนและ
ตัวแทนผู้ปกครอง  โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ตามนโยบายอันประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
   2.4.1 ค่ายคุณธรรม และลูกเสือ เนตรนารี 
   2.4.2 การพัฒนาระบบ ICT 
   2.4.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 
   2.4.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
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  โดยดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้นของโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ
กลุม่สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้น และทุกๆคณะสี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปีที่
ผ่านมา 
5.2 ปฏิทินการบริหารแผนงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  
(เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) ประจำปีการศึกษา 2562  สู่การปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
เมษายน 2562 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

2. ประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายจากผู้บริหารและผลการดำเนินงาน
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
3. โรงเรียนแจ้งยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีการศึกษา 2562 
4. โรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินการวางแผน จัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา 2562 
5. ดำเนินการประชุมเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562 
6. โรงเรียนแจ้งกรอบวงเงิน/เงินงบประมาณให้งาน/กลุ่มสาระฯ/
ระดับชั้น/ฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่าย เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

พฤษภาคม 2562 1. โรงเรียนนำเสนอคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย คณะกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือขออนุมัติดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เงินเรียนฟรี 
15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 
2. โรงเรียนดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการให้
ข้อเสนอแนะ 
3.งาน/กลุ่มสาระฯ/ระดับชั้น/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การทีไ่ด้วางไว้ 

ตุลาคม 2562 - รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2563 - รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 

 

5.3 เงื่อนไขความสำเร็จ 
 1. หัวหน้างาน/หัวหน้าระดับชั้น/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/รองผู้อำนวยการฝ่าย ให้ความสำคัญในการบริหาร
จัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 2. กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/ระดับชั้น/ฝ่ายต่าง ๆ ควรส่งเสริม การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 
 3. การบริหารจัดการต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
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 4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนให้ครู/บุคลากร
ทางการศึกษา รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทัว่ถึง 
 5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม
ความก้าวหน้ารายภาคเรียน และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีสู่สาธารณชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ทั้งนีใ้นการบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 
สอดคล้องกับกุลยุทธ์ จุดเน้นของโรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยการดำเนินงานจัดสอดคล้องถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการ บริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
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 คำสั่งโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ที ่125/๒๕62 

  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินเรียนฟรี 15 ปี)  ปีการศึกษา 2562 

............................................................................. 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการสำคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานหมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนั้น เพ่ือให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานดำเนินการบริหาร
งบประมาณของเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ 4006/2279 ลงวันที่ 16 
ธันวาคม 2548 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัว จัดสรรให้
สถานศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน  

 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้มีการวางแผนดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
เพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน และเกิดประโยชน์กับโรงเรียนสูงสุด  มีการระดมความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (1)และ (3)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้   

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

 1. นายพันธ์   ทาอินทร์  คณะกรรมการ ประธานกรรมการ 
    สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. นางมาลัย   จันทร์นิล  คณะกรรมการ  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 3. นายประเสริฐ   ดีเดชา  คณะกรรมการ  กรรมการผู้แทนองค์ชุมชน 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 4. นายกุล   เครือวีระ คณะกรรมการ  กรรมการผู้แทนองค์กร  
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                           
 5. นางกรรณิการ์   แซ่โอ๊ว  คณะกรรมการ  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
             สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 6. พระมหาธีรวัฒน์   ธีรวฑฺฒนเมธี  คณะกรรมการ      กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
    สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  7. นายสุชาติ   ปู่มณ ี คณะกรรมการ      กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
    สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 8. นายสมนึก   ยุวพันธุ์  คณะกรรมการ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน    
 9. นายสุชาติ   ตรีรัตน์วัฒนา  คณะกรรมการ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
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 10. นายปรีชา  เชษฐ์ตระกูล  คณะกรรมการ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
 11. นายชำนาญ   ซาโปร่ง  คณะกรรมการ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
  

  12. นายไกรสร   กิจการ  คณะกรรมการ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 13. พ.ต.ท.สุพจน์   นวรัตนารมย์  คณะกรรมการ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 14. นายวินัย  หาญพรม    คร ูคศ.3           กรรมการผู้แทนครู 
 15. นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์      ผู้อำนวยการโรงเรียน      กรรมการและเลขานุการ
    

มีหน้าที่   ๑.  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ติดตาม พิจารณาเห็นชอบการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการ 
 

2. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
 ๑. นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นายจักกฤษณ์ เรืองปรชีา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
     
 3. นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 4. นายฉัตรชัย วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 5. นางจรัสศรี ธรรมจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 6. นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 7. นายฐาปนะพงษ์        ทะนันชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 8. นายวินัย หาญพรม ครู คศ.3 กรรมการ 
     และผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่   1. ให้คำปรึกษา และแนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เงินเรียนฟรี 15 ปี)  ปีการศึกษา 2562 ให้เป็นไปตามกรอบ
นโยบายและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ 
 

3. คณะกรรมการดำเนินงาน       ประกอบด้วย 
 1. นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
     
 2. นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 3. นายฉัตรชัย วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 4. นางจรัสศรี ธรรมจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 5. นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 6. นายฐาปนะพงษ์        ทะนันชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ  
 7. นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง ครู คศ.๓ หัวหน้างานพัสดุ กรรมการ 
 8. นางอำไพ พรมมา ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
 9. นางพัชราภรณ์ ศรีดาเดช ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย กรรมการ  
 10. นางนวลจันทร ์ โคตะมี ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ กรรมการ 
 11. นางกาญจนา ชาญเชิงพานิช ครู คศ.๓ หวัหน้ากลุ่มสาระศิลปะ  กรรมการ  
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 12. นางสาวจันแก้ว ชัยรัตน์ ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กรรมการ 
 13. นายเอกชัย พันธุลี ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 14. นายอำพล ยาโนยะ ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ี 1 กรรมการ 
 15. นางสาวรัชน ี นภาปทุม ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ี 2 กรรมการ 
 16. นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ ครู คศ.๓ หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
 17. นายธัญวุฒ ิ บัวหลวง ครู คศ.2 หวัหน้าระดับชั้น ม.1 กรรมการ 
 18. นายพนัส รามสูต ครุ คศ.2 หัวหน้าระดับชั้น ม.2 กรรมการ 
 19. นายสมาน โตสิงห์ ครู คศ.2 หัวหน้าระดับชั้น ม.3 กรรมการ 
 20. นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา ครู คศ.3 หัวหน้าระดับชั้น ม.4 กรรมการ 
 21. นายสมยศ จิรกุลธรวณิช ครู คศ.2 หัวหน้าระดับชั้น ม.6 กรรมการ 
 22. นางชลธชิา นุชารัมย์ ครู คศ.3 ประธานคณะสีเขียว กรรมการ 
 23. นางสาวแสงเดือน กองยอด ครู คศ.3 ประธานคณะสีชมพู กรรมการ 
 24. นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย ครู คศ.3 ประธานคณะสีแสด กรรมการ 
 25. นายบุญธรรม บุญนายืน ครู คศ.๒ ประธานคณะสีแดง กรรมการ 
 26. นายธนสิน ชูเกียรติตกุล ครู คศ.๒ ประธานคณะสีฟ้า กรรมการ 
 27. นายภิภพ สุทำแปง ครู คศ.2 ประธานคณะสีน้ำเงิน กรรมการ 
 28. นางสาวจิตรา อยู่เจริญ ครู คศ.๓  กรรมการ 
 29. นางสาวฐานิตา อ่ิมวิมล ครู คศ.3  กรรมการ 
 30. นางกุลภาภร มีเงิน ครู คศ.3  กรรมการ 
 31. นางสาวนงลักษณ์ ตาคำ ครู คศ.3  กรรมการ 
 32. นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ ครู คศ.๒  กรรมการ 
 33. นางจรวยพร คงมี ครู คศ.2  กรรมการ 
 34. นางกานต์ธีรา มาแก้ว ครู คศ.2  กรรมการ 
 35. นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์ ครู คศ.2  กรรมการ 
 36. นางสาวนวรัตน ์ เหลือศรีจันทร์ ครู คศ.2  กรรมการ 
 37. นางจริยา บุญนายืน ครู คศ.1  กรรมการ 
 38. นางสาวนงคราญ ก้อนจะรา ครู คศ.1  กรรมการ 
 39. นายศุภฤกษ์ พลังฤทธิ์ ครู คศ.1  กรรมการ 
 40. นางสาวสุธิดา คำภีระ ครู คศ.1  กรรมการ 
 41. นางสาวณัชชา จูรัตนากร ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 42. นางสาวสิริมนัส พุ่งโตมร พนักงานราชการ  กรรมการ 
 43. คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2562   กรรมการ 
 44. นายสุชาต ิ เขยีวน้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ  กรรมการ 
 45. นายวินัย หาญพรม ครู คศ.3  กรรมการ 
    หัวหน้าระดับชั้น ม.5  และเลขานุการ   
 46. นายวิวัฒน ์ แสนคำนาค ครู คศ.2  กรรมการ 
           และผู้ช่วยเลขานุการ 
 47. นางสาวโศรดา สร้างทรัพย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน   กรรมการ 
           และผู้ช่วยเลขานุการ  
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 48. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน  กรรมการ 
           และผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goals) ของโรงเรียน  
จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา 
  2. สรุป ประมวลผลในภาพรวมของการดำเนินงานตามจัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการสนับสนุน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เงินเรียนฟรี 15 ปี)  ปีการศึกษา 2561 และนำ
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (เงินเรียนฟรี 15 ปี)  ปีการศึกษา 2562 ของฝ่าย/กลุ่มสาระ/คณะสี/งาน 
  3. จัดทำแผนงาน/โครงการของฝ่าย/กลุ่มสาระ/คณะสี/งานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 - 2565 นโยบายของโรงเรียนในปี 2562 โดยยึดหลัก
ของการดำเนินงานตามโรงเรียนมาตรฐานสากล  (OBECQA) 
  4. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินเรียนฟรี) ที่ได้รับ และเงินอื่นๆในงาน/โครงการต่างๆ  
ของฝ่าย/กลุ่มสาระ/คณะสี/งาน อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความพอเพียง 
  5. ดำเนินการควบคุมดูแลแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติ
การตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เงินเรียนฟรี 15 ปี)  ปี
การศึกษา 2562 โดยดำเนินการตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพและบังเกิดผลต่อการ
ดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน 
  6. ดำเนินการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (เงินเรียนฟรี 15 ปี)  ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน ตามที่ได้รับการพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการ
ตามฝ่าย/กลุ่มสาระ/คณะสีและงานที่รับผิดชอบ 
  7. จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เงินเรียนฟรี 15 ปี)  ปีการศึกษา 2562 โดยแยกตามฝ่าย/กลุ่มสาระและนำเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เงินเรียนฟรี 15 ปี)  ปีการศึกษา 2562 ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 สั่ง    ณ  วันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2562 
  
 
 ลงชื่อ                   
            ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
                                                          ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ  รักษาราชการแทน 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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ที่ปรึกษา/คณะผู้จัดทำ 
 

1. นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
2. นางพัฒนา ธรรมจักร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
3. นายฉัตรชัย วิเทศน์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
4. นางจรัสศรี ธรรมจิต   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
6. นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
7. นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม หัวหน้าคณะผู้จัดทำ 
8. นางกัลยา   ประทีป ณ ถลาง  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นางสาวโศรดา    สร้างทรัพย์  เจ้าหน้าทีส่ำนักงาน   กรรมการ 
10. นายวินัย  หาญพรม  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
11. นายวิวัฒน ์ แสนคำนาค  ครชูำนาญการ    กรรมการและ  

          ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวพัชรินทร์  ร่มโพธิ์ทอง  เจ้าหน้าที่สำนักงาน   กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ  
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