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ความเห็นชอบของคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 
................................................................................................ 

  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคม เมื่อ วันที่  17  เดือนพฤศจิกายน   
พ.ศ. 2560   ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม แล้ว     
 (1)  เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณอุดหนุน  งบประมาณท้ังสิ้น 10,014,300 บาท (สิบล้านหนึ่ง
แสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
       งบส ารองจ่าย     จ านวน 9,41,430.- บาท   
 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น  ( 5,834,290.-บาท )  
  ค่าสาธารณูปโภค      3,004,290.-  บาท 
  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง       240,000.-   บาท 
  ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์     1,000,000.-  บาท 
  ค่าวารสารหนังสือพิมพ์        40,000.-   บาท 
  พัฒนาบุคลากร      1,200,000.-  บาท 
  ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ       200,000.-  บาท 
  ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่       150,000.-  บาท 
 

 งบบริหารทั่วไป (1,112,503.- บาท) 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป      472,503.-   บาท 
  ฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ    166,000.-   บาท 
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล     340,000.-   บาท 
  ส านักผู้อ านวยการ     134,000.-   บาท 
 

งบบริหารวิชาการ (2,126,077.- บาท) 
  ฝ่ายบริหารวิชาการ      863,132.-  บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     114,965.-  บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     135,000.-  บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     197,311.-  บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  130,390.-  บาท 
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  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    115,000.-   บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    124,000.-   บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  162,642.-   บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ 1   104,000.-   บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ 2     85,740.-   บาท 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       93,980.-   บาท 
  

(3)  เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีปีงบประมาณ 2561  ได้ 
  
 
 

( นายพันธ์    ทาอินทร์ ) 
ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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ค ำน ำ 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยการบริหารกิจการบ้ าน เมืองที่ ดี  พ .ศ . 2546 ในมาตรา 13  
และมาตรา 14 ได้ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องมีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินครอบคลุมระยะเวลา  
4 ปี โดยน าค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาประเทศ  
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและในมาตรา 16 แห่งพระราชฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ยังได้ก าหนดว่า เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้มีการพิจารณาจัดท าแผน  
นิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้น หรือกฎหมายที่จะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือ
ยกเลิกให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนี้ในมาตรา 16 ก็ยังได้ก าหนดเพ่ิมเติมให้ส่วน
ราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการนั้น โดยจัดท าแผน 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งจะต้องให้มีการ
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

  โรงเรียนสรรพวิทยาคมในฐานะที่ เป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประจ าปีของสถานศึกษา 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนปฏิบัติราชการ ของ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อที่จัก
ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบ ให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 

 

 

 
 

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

ประธานคณะกรรมการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 
 

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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   1.1 กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนและนักเรียนสู่มาตรฐานสากล   136 
   1.2 กิจกรรมการแข่งขันส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศวิชาการภาษาเมียนมา 139 
        ระดับภาคเหนือ 
   1.3 กิจกรรมการประกวดแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี   144  
        To Be Number One Idol 
   1.4 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของ   147 
        กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   1.5 กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2018   150 
        และแข่งขันทักษะวิชาการ 
   1.6 กิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ     153 
   1.7 กิจกรรม K POP DANCE & KOREAN SINGING CONTEST  156 
   1.8 กิจกรรม KOREA FAN DANCE     159 
   1.9 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทักษะภาษาจีน 162  
      

4.2 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของ 
โรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4.2.1  แผนงานที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ 
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  1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการออม(งานธนาคารโรงเรียน)  166 
     1.2 กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง     169 
     1.3 กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนท าความดีถวายในหลวง   172 
 4.2 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของ
   โรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบ 
   ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4.2.2  แผนงานที่ 2  พัฒนาระเบียบวินัย จิตส านึกในการรักษากฎ ระเบียบ 
 

4.2 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของ
โรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4.2.3  แผนงานที่ 3  พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตตามหลักวิถีไทย  
                    และตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1. โครงการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต 
    1.1 กิจกรรมการพูดต่อหน้าประชุมชน     177 
    1.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยนานาชาติ (AFS/AYCและYES)  180 
    1.3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  183 
    1.4 กิจกรรมรู้ตน รู้งาน สานฝันสู่มืออาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 186 
                  และนักเรียนทุกคน 
    1.5 กิจกรรมฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (ภาคที่ตั้ง)  189 
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4.2.4  แผนงานที่ 4  ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   1.1 กิจกรรมการช่วยเหลือผู้เรียนเชิงลึก (พัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษา)  193 
   1.2 กิจกรรมการช่วยเหลือผู้เรียนเชิงลึก     196 
   1.3 กิจกรรมสร้างเครือข่ายเพ่ือนที่ปรึกษา (YC)    199 
   1.4 กิจกรรมค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์    202 
   1.5 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน     205 
   1.6 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    208 
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2. โครงการพัฒนาระบบพ่อครู แม่ครู 
   2.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมพ่อครู-แม่ครู 6 สี    211 
   2.2 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน    214 
   2.3 กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองคณะสี    217  
 

 4.3 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษา 
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณี
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

4.3.1  แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น 
1 โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 1.1 กิจกรรมพิธีรับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร ม.ต้น ม.ปลาย  222 
 1.2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสีเขียวและสีฟ้า  225 
 1.3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสีชมพูและสีน้ าเงิน 228 
 1.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสีแสดและสีแดง 231 
 1.5 กิจกรรมจัดหาหนังสือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  234 
 1.6 กิจกรรมจัดหาหนังสือพิมพ์และวารสาร    239 
 1.7 กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน     243 
 1.8 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก      246 
 1.9 กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์     249 
 1.10 กิจกรรมนิทรรศการผลงานวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย  252 
 1.11 กิจกรรมการแสดงผลงานความสามารถของผู้เรียน(โครงงานคณิตศาสตร์) 255 
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 1.15 กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561  269 
 1.16 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิชาการ     272 
 1.17 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา  275 
          การแกะสลักผักผลไม้ 
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   1.19 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาอาหารคาวหวาน  282 
          เพ่ือสุขภาพและการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
   1.20 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาโครงงานอาชีพ  285 
          การท าน้ าพริกสมุนไพร 
   1.21 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น  288 
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   1.22 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาเกษตร 291 
   1.23 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาช่าง 295 
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   1.25 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ    302 
   1.26 กิจกรรมวันตรุษจีน      306 

 1.27 กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ      309 
   1.28 กิจกรรมเพชรน้ าหนึ่ง แห่งซีกตะวันตก    312  

 

4.3 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษา 
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณี
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

4.3.2  แผนงานที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
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   1.1 กิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคงานร้านค้าสวัสดิการ   316 
   1.2 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าส่งเสริมสุขภาพ    318 
   1.3 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน     321 
   1.4 กิจกรรมพัฒนาสุขาภิบาลโรงอาหารการพัฒนางานโภชนาการ  325 
   1.5 กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพ      328 
   1.6 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย   332 
2. โครงการเสริมสร้างความมีสุนทรียภาพผู้เรียน 
   2.1 กิจกรรมละครมรดกใหม่      335 
3. โครงการ To Be Number One 
   3.1 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข (บ้านหลังเรียน)  338 
   3.2 กิจกรรม To Be Number Teen Dancercise Work Shop  341 
   3.3 กิจกรรม Re-X-Ray      344 
   3.4 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  347 
        (วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด) 
   3.5 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว      350 

  

4.3 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น 

4.3.3  แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรม 
ในท้องถิ่น 
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1. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
   1.1 กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ      354 
   1.2 กิจกรรมประเพณีแล้อุป๊ะตะก่า     357 
   1.3 กิจกรรมมารยาทดี รักษ์วิถีไทย น้อมใจศาสนา    360 
   1.4 กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา     363 
   1.5 กิจกรรมการแข่งขันกระทงลอย     366 
2. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกความเป็นไทย 
   2.1 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ     369 
   2.2 กิจกรรมนิทรรศการวันสุนทรภู่     372 
   2.3 กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 375 
   2.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10    378 
   2.5 กิจกรรมพิธีไหว้ครู       381 
   2.6 กิจกรรมวันปิยมหาราช      384  
 

4.4 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะ 
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

4.4.1  แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และมีสมรรถนะ 
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

  1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
     1.1 กิจกรรมเวทีน าเสนองานวิจัยในชั้นเรียน และสื่อการเรียนรู้ของคณะครู 388 
     1.2 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติตามกลยุทธ์สถานศึกษา   391 
     1.3 กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร (การศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศ)  394 
     1.4 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาหนังสือ ต าราและสื่อเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัด  397 
          การเรียนการสอน ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
  2. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     2.1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซต์ 400 
 4.5 กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียน 
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ส่วนที่ 1   
บทน า 

ข้อมูลพื้นฐานส าคัญของโรงเรียนสรรพวิทยาคม    
อ าเภอแม่สอด  จังหวดัตาก 

1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
    1.1 ข้อมูลทั่วไป 

   โรงเรียนสรรพวิทยาคม   ตั้งอยู่เลขท่ี  51  ถนนประสาทวิถี ต าบลแม่สอด   อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 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) , ต าบลแม่ปะ 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 

ข้อมูลโรงเรียน 
 ชื่อโรงเรียน   สรรพวิทยาคม 
 ประเภทโรงเรียน   มัธยมศึกษา ตอนต้น-ตอนปลาย, สหศึกษา 
 อักษรย่อ   ส.ว. 
 วันสถาปนาโรงเรียน  30 พฤศจิกายน 2458 
 พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน พระพุทธประทีป วโรทัย 
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน     รูปคบเพลิง หมายถึง  ปัญญาเป็นแสงสว่างน าทางชีวิต 
 คติพจน์  ขนฺติ หิตสุขาวหา  แปลว่าความอดทนน าประโยชน์สุขมาให้ 
 ปรัชญา     เรืองด้วยปัญญาและคุณธรรม 
 สี   ม่วง – เหลือง  สีม่วง  หมายถึง เป็นสีผสมที่เกิดข้ึนระหว่างสีแดง  
      กับสีน้ าเงิน อันหมายถึงพระมหากษัตริย์ 
      สีเหลือง หมายถึง  ศาสนา 
      สีม่วง-เหลือง จึงมีความหมาย ให้ทุกคนยึดมั่น   
     ใน ชาติ ศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์อยู่เหนือสิ่งอื่นใด 
 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน คือ ต้นสน เป็นสัญลักษณ์ของ ความอ่อนไหวลู่ลม แข็งแรง อายุยืนยาว 
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    1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ   
      ตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2458  ท าการเปิดสอนในระดับประถมศึกษา โดยใช้ศาลาวัดมณีไพรสณฑ์เป็นสถานที่
เรียน เวลาผ่านไป 20 ปี  สมัยนั้น พระสมัครสรรพการด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่สอดครั้งที่ 2 ท่านให้
ความส าคัญในด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก ได้ของบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการมาสร้างอาคารเรียนถาวร 
เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ในที่ราชพัสดุริมถนนประสาทวิถี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันนี้ และให้ย้ายโรงเรียน
ประจ าอ าเภอแม่สอดมาเปิดสอนเป็นการถาวร  ณ สถานที่แห่งนี้  ชาวอ าเภอแม่สอดจึงถือว่าพระสมัครสรรพการ
เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน 
           พ.ศ. 2499 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้ชื่อของโรงเรียนว่า โรงเรียนแม่สอด"สรรพวิทยาคม"   
โดยใช้ราชทินนามของพระสมัครสรรพการ เป็นชื่อของโรงเรียนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน  
           พ.ศ. 2521 โรงเรียนแม่สอด "สรรพวิทยาคม" มีนายจรูญ ฉ่ ากมล  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคนแรก นาย
จรูญ   ฉ่ ากมล และนายวิรัช คามณีวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าในขณะนั้น คณะผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกัน
พิจารณาและเสนอขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเพ่ือมิให้เกิดความสับสนกับชื่อของโรงเรียนแม่สอด ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาของอ าเภอ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อของโรงเรียนเป็น "โรงเรียนสรรพวิทยาคม" 
โดยมี ดร.ก่อ สวัสดิพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้ลงนามในหนังสืออนุมัติ  เมื่อวันที่  7  
พฤศจิกายน พุทธศักราช 2521 
  ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2538 ได้จัดสร้างรูปปั้นพระสมัครสรรพการและจัดตั้งไว้หน้าหอประชุม  
เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานให้ครู อาจารย์ นักเรียน และชาวแม่สอดได้รู้จักและร าลึกถึงท่าน พระสมัครสรรพการ  
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอแม่สอด และได้ถือเอาวันที่  30 พฤศจิกายน  ของทุกๆ ปี เป็นวันก่อตั้ง
โรงเรียน  โดยในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีอายุครบ  101 ปี 
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1.3 แผนที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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1.4 โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผงัโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 

กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(นางอรทยั  ยาโนยะ) 
- งานพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

- To be number one 
- งานโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

- งานโครงการห้องเรียนสีขาว 
- กิจกรรมให้ค  าปรึกษา 
- กิจกรรม YC (เพื่อนท่ีปรึกษา) 
กลุ่มงานพฒันาและขับเคล่ือนระบบ 
(นางจรัสศรี  ธรรมจิต) 
- งานปกครองระดบัชั้น 
- งานพฒันานวตักรรมครอบครัวสรรพ
วิทยาคม 

- งานพฒันาระบบ I – Student 
- งานระเบียบวินยัและงานปกครองนกัเรียน 
- งานกิจกรรมพฒันาคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมหลกั ๑๒ ประการ 

- งานป้องกนัและแกไ้ขคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

- งานสภานกัเรียนและส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายสมศกัด์ิ เลิศรัตนพนัธ์ุ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
นายจิระพงษ ์ สุริยา 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ 
นายจกักฤษณ์ เรืองปรีชา 

 

ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 
นายฉตัรชยั  วเิทศน์ 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
นางพฒันา ธรรมจกัร์ 

 

ส านักอ านวยการ 
นางสาวจิราภรณ์ เพชรปัญญา 

 
กลุ่มงานแผนงาน  
(นายวินยั หาญพรม) 
- งานแผนงานและสารสนเทศ 
 - งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ 
    รายงาน 
 -  งานส านกังานฝ่ายธุรการ นโยบายแผน 
    และงบประมาณ 
กลุ่มงานพสัดุและสินทรัพย์ 
(นางกลัยา ประทีป ณ ถลาง) 

- งานพสัดุ และสินทรัพย ์
- งานตรวจสอบ และควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
 - งานจดัตั้ง และของบประมาณ 
กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ 
(นางสุนีย ์ ยะสุกิม) 
- งานธุรการ 
- สารบรรณ 
- งานพฒันาระบบ  

- E - Office 
- E – Filing 
- Smart Office 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมศิษยเ์ก่าแม่สอด“สรรพวทิยาคม” 

สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนสรรพวทิยาคม 

มูลนิธิแม่สอด “สรรพวทิยาคม” 

กลุ่มงานพฒันาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้  
(นางสาวจิราภรณ์ เพชรปัญญา) 
- งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
หลกัสูตรเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
และการจดัการเรียนการสอน 

- งานพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานพฒันาบุคลากรดา้นวิชาการ 
- งานจดัตารางสอน/ลงทะเบียน
ออนไลน์ 

กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพเิศษ 
(นายฉตัรชยั วิเทศน์) 
- งานพฒันาห้องเรียนพหุภาษา (MP) 
- งานพฒันาห้องเรียน Mini English 

Program (MEP) 
- งานพฒันาห้องเรียน EIS 
- งานพฒันาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี(SMAT)  

- ห้องเรียนกลุ่มวิชาชีพวิทยสุ์ขภาพ และ
ห้องเรียนวิศวกรรมศาสตร์ (ISM) 

- งานพฒันาห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 

กลุ่มงานบริการ 
(นางสุกญัญา  เน่ืองพกุ) 
- งานสมัพนัธ์ชุมชน 
- งานสวสัดิการโรงเรียน 
- งานธนาคารโรงเรียน 
- งานทุนการศึกษา 
- งานจดัหารายไดข้องโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 
- งานร้านคา้สวสัดิการ 
กลุ่มงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม 
(นายศรชยั  หนุ่มค า) 
- งานพฒันาส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 
- งานอาคารและภูมิทศัน์ 
- งานสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
- งานส่งเสริมจิตสาธารณะดว้ยการท า
ความสะอาดพ้ืนท่ี (Zoning) 

- งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค 

- งานบา้นพกัครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

- งานบริหารลูกจา้ง 
- งานระบบการจราจร 

 

หัวหน้าส านักอ านวยการ 
(นางสาวอุไรวรรณ อินริราย) 

กลุ่มงานการจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร (นายฐาปนะพงษ ์ ทะนนัชยั) 
- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติั
ราชการ 

- งานการจดัท าโครงร่างองคก์ร และการ
ประเมิน SCQA / OBECQA / TQA 

- งานจดัท าค  ารับรองการปฏิบติังาน
ประจ าปี 

- งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
- งานวิจยัและพฒันานวตักรรมโรงเรียน 
- งานโครงการพิเศษ / โรงเรียน
พระราชทาน / โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ระดบัเพชร / โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 
/ ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และอ่ืนๆ 
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ผงัโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 

กลุ่มงานส่งเสริมนวตักรรมทางการศึกษา
และพฒันาเทคโนโลยทีางการศึกษา 
(นายบุญธรรม บุญนายนื) 
- งานพฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- งานสารสนเทศโรงเรียน 
- งานโสตทศันศึกษา 
- งานประชาสมัพนัธ์ 
- งานวารสารโรงเรียน คู่มือครู นกัเรียน  
และผูป้กครอง 

กลุ่มงานบริหารส านักงานบริหารทั่วไป 
(นางสาวจนัทร์เพญ็  วา่นเครือ) 
- งานแผนงานและพสัดุ 
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานการเงินและบญัชี ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
- งานสารสนเทศฝ่ายบริหารทัว่ไป 
- งานอนามยัโรงเรียน 
- งานยานพาหนะ 
- งานประกนัอุบติัเหตุ 
 

 
 

กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุน / ส่งต่อ 
(นายณรงคช์าญ นุชารัมย)์ 
- งานส่งเสริมป้องกนัและแกไ้ขปัญหา           
ยาเสพติด 

- งานพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินกัเรียน 

- งานโครงการต ารวจประสานโรงเรียน  
๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน 

- งานเวรยามและเวรประจ าวนั 
กลุ่มงานบุคคล (นายประดบั  เบญ็มาตร์) 
- งานการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนด
ต าแหน่ง  งานสรรหา บรรจุแต่งตั้งและ
การออกจากราชการ 

- งานวินยั การรักษาวินยั  
- งานขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
- งานส่งเสริมพฒันาบุคลากร 
- งานการลาและสรุปไปราชการ 
- งานทะเบียนประวติั บตัรประจ าตวั 
ขา้ราชการ พนกังานราชการ และ
ลูกจา้งประจ า 

- งานการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพเิศษ 
- งานพฒันาห้องเรียนพิเศษภาษาเมียนมา 
- งานพฒันาห้องเรียนพิเศษห้องเรียน
อาชีพ 

กลุ่มงานวจัิย พฒันาส่ือนวตักรรม
เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ 
(นายฐาปนะพงษ ์ทะนนัชยั) 
- งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และนิทรรศการวิชาการ 

- งานวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา 
- งานพฒันาเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
- งานพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

- งานพฒันาศูนยป์ฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
- งานพฒันาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
- งานพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศท่ี ๒ 

- งานพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- งานพฒันาศูนยอิ์ริค (ERIC) 
- งานพฒันาศูนยเ์มียนมา 
- งานพฒันาศูนยส์ะเตม็ศึกษา 

กลุ่มงานการเงนิและบัญชี 
(นายศกัด์ินรินทร์  สุกนัทา) 
- งานบริหารการเงิน 
- งานบริหารการบญัชี 
- งานหน่วยเบิก 
- งานจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- งานจดัหารายไดข้องสถานศึกษา 
 

 
 

 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มงานการประสานและพฒันาเครือข่าย
การศึกษา (นายวินยั  แขวนโพธ์ิ) 
- งานประสานงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/สมาคมศิษยเ์ก่า/
มูลนิธิแม่สอด “สรรพวิทยาคม” 

-  งานประสานงานสมาคมผูป้กครองและ
ครู / เครือข่ายผูป้กครองระดบัโรงเรียน  

- งานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจดัการมธัยมศึกษา จงัหวดัตาก 

- งานสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) จงัหวดัตาก 
 

 
 
 

 

ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 
 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
 

ส านักอ านวยการ 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมศิษยเ์ก่าแม่สอด “สรรพวทิยาคม” 

สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนสรรพวทิยาคม 

มูลนิธิแม่สอด “สรรพวทิยาคม” 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายสมศกัด์ิ เลิศรัตนพนัธ์ุ 



6 

 
 

 

 

 

 

 

 

ผงัโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 
 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
 

ส านักอ านวยการ 
 

กลุ่มงานส านักบริหารวิชาการ 
(นางวรรณรี แกว้มา) 
- งานธุรการวิชาการ 
- งานการเงิน - พสัดุวิชาการ 
- งานแผนงานและสารสนเทศวิชาการ 
- งานบริการวิชาการแก่บุคลากรใน
โรงเรียนและชุมชน การจดัสอบ                
O-NET/GAT/PAT/มสธ. 

- งานส่งเสริมการเรียนรู้นกัเรียนพิการ
เรียนร่วม 

- งานกองทุนกูย้มืเงินเพ่ือการศึกษา  
- งานเอกสารและส่ิงพิมพ ์
กลุ่มงานทะเบียนและวดัผล 
(นายธนสิน ชูเกียรติตกุล) 
- งานทะเบียนและการเทียบโอน 
- งานวดัผลประเมินผล  
- งานพฒันานวตักรรมการวดัผล
ประเมินผลดว้ย ระบบ I-Student 

- งานรับนกัเรียน 
- งานจดัชั้นเรียน 
- งานประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมศิษยเ์ก่าแม่สอด“สรรพวทิยาคม” 

สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนสรรพวทิยาคม 

มูลนิธิแม่สอด “สรรพวทิยาคม” 

กลุ่มงานส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
(นางสาวฐานิตา   อ่ิมวิมล) 
- งานธุรการและสารบรรณ 
- แผนงานงบประมาณ 
- งานพสัดุ 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายสมศกัด์ิ เลิศรัตนพนัธ์ุ 
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1.5 ล าดับผู้บริหารของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2458  ถึง ปัจจุบัน 
รายนามผู้บริหารโรงเรียน 
 

ล าดับที่ ชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 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   แสนวงษ ์
นายทองอยู่   วงษ์ภูมิ 
นายบริบูรณ์  (แนบ) อินทรสูตร 
นายมงคล    ยุวเวส 
นายทรง  ยิ่งยวด 
นายสุเมธ  สารวิทย์ 
นายเทพ  ไกรโชค 
นายถนอม  สังขพิทักษ์ 
นายชื่น  ศรีสวัสดิ์ 
นายส าราญ  ดีมงคล 
นายจรูญ  ฉ่ ากมล 
นายล ายง  บ่อน้อย 
นายสมนึก  ยุวพันธุ์ 
ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล  ประทุมชาติ 
นายสมศักดิ์   จงรู้ธรรม 
นายไพรัตน์  ใยดี 
นายเดช    รักการ 
นายชาญณรงค์   ภูมิถาวร 
นายธวัช    ธิวงศ์ค า 
นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์ 

ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 

อาจารย์ใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 

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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1.6 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
                   1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา 2559 5 117 5 31 27 
 

หมวดวิชา/งานที่
ปฏิบัติ 

จ านวน 
รวม
(คน) 

วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
ชาย หญิง ครู

ผู้ช่วย ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 
ค.ศ. 
4 

ต่ า
กว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่า 
 ป.ตร ี

บริหาร 4 1 5 - - 2 2 1 - - 5 
ภาษาไทย - 12 12 - - 5 7  - 6 6 
ภาษาต่างประเทศ 7 12 19 3 5 5 6  - 12 7 
คณิตศาสตร์ 7 14 21  4 9 8  - 9 12 
วิทยาศาสตร์ 8 13 21 1 1 9 10  - 15 6 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

8 11 19 4  8 6 1 - 16 3 

ศิลปะ 2 2 4 - - 1 3  - 3 1 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6 1 2 2 1  - 6 - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 5 10 2 - 5 3  - 8 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(แนะแนว+บรรณารักษ์) 3 2 5 1 1 1 2  - 2 3 

รวมครูประจ าการ 48 74 122 12 13 47 48 2 - 77 45 
พนักงานราชการ 2 3 5 - - - -  - 5 - 
อัตราจ้าง (ไทย) 6 10 16 - - - -  - 15 1 
อัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) 5 10 15 - - - -  - 15 - 
ลูกจ้างประจ า 6 1 7 - - - -  6 1 - 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 7 11 18 - - - -  - 18 - 
วิทยากรท้องถิ่น 2 - 2      2 - - 

รวม 28 35 63 - - - -  8 54 1 
รวมทั้งหมด 76 109 185 - - - -  8 131 46 

 
          จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    131  คน คิดเป็นร้อยละ 97.76 

จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด    3   คน คิดเป็นร้อยละ   2.24  
หมายเหตุ  :  ส ารวจข้อมูล  ณ  วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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                 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
                              ระดับ                                จ านวน (คน) 
ปวช. - 
ปวส. - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 8 
ปริญญาตรี 131 
ปริญญาโท 46 
ปริญญาเอก - 
 
 
 

                 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 5 - 
2. คณิตศาสตร์ 21 22 
3. วิทยาศาสาตร์ 21 18 
4. ภาษาไทย 12 22 
5. ภาษาอังกฤษ 19 20 
6. สังคมศึกษา 19 22 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10 20 
8. ศิลปะ 4 24 
9. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 25 
10. แนะแนว 5 18 
                   รวม 122 22 

         หมายเหตุ :  ข้อมูล  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

1.7 ข้อมูลนักเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน  ( วันที่ 10  มิถุนายน) ดังนี้ 
 1. จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 2,734 คน 
 2. จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 13 189 276 465 40 คน ต่อ ห้อง 

ม.2 11 146 237 383 40 คน ต่อ ห้อง 

ม.3 11 161 228 389 40 คน ต่อ ห้อง 

รวม ม.ต้น 35 496 741 1,237  

ม.4 15 202 312 514 40 คน ต่อ ห้อง 

ม.5 15 208 288 496 40 คน ต่อ ห้อง 

ม.6 15 203 284 487 40 คน ต่อ ห้อง 

รวม ม.ปลาย 45 613 884 1,497  

รวมทั้งหมด 80 1,109 1,625 2,734  
 

 
3. มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   1  คน 
4. จ านวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)    40    คน 
5. สัดส่วนครู : นักเรียน  1 : 20 
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1.8 กราฟเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6  ปีการศึกษา 2557 - 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

 

73.02

47.57

64.09

71.02

84.71

82.74

79.21

59.91

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑-๖  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙

43
4

34
9

28
4

63
5

60
4

47
3

39
6 42

7

34
2

54
0 58

8

58
2

38
2

39
2

40
4

52
7

49
9 55

8

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิเปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 
2557 - 2559

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
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           1.10 ข้อมูลผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)                 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2558 - 2559 
            1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 51.75 37.75 36.90 55.66 36.68 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 44.74 26.69 33.67 47.42 29.33 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 46.81 29.53 35.12 49.34 31.01 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 46.36 29.31 34.99 49.00 31.80 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมำยเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยทุกวิชำของนักเรียน สูงกว่ำ  คะแนนเฉลี่ย  ระดับ จังหวัด     ระดับ สังกัด สพฐ.    
    และสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ย ระดับ ประเทศ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 55.42 25.90 32.18 36.31 26.24 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.77 22.37 30.76 34.19 24.83 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 53.09 24.90 31.77 35.64 27.35 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 52.29 24.88 31.60 35.89 27.76 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมำยเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน สูงกว่ำ  คะแนนเฉลี่ย  ระดับ จังหวัด     ระดับ สังกัด สพฐ.    
    และสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ย ระดับ ประเทศ    ในวิชำ   ภำษำไทย  คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  และสังคมศกึษำ 
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2) เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2558-

2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3

ปี 2558

ปี 2559
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2558-
2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6

ปี 2558

ปี 2559
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1.11 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรยีน ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2559

5. ห้องอำเซียนศึกษำ

4. ห้องศูนย์ปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์

3. ห้องแนะแนว

๒. ห้องศูนย์กำรเรียนรู้ ๘ 
กลุ่มสำระ

๑. ห้องสมุดโรงเรียน

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 ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2559

6.บ่อน้ ำพุร้อนแม่กำษำ

5. วัดไทยวัฒนำรม

3. โบรำณสถำนคอก
ช้ำงเผือก

2. พระธำตุดอยหินกิ่ว

1. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
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]] 
 
 

 
ที ่ ระดับ รางวัลที่ได้รับ กิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
1 ประเทศ โล่ เกียรติยศ รางวัลพระราชทาน ประโยชน์สุขแห่งมหาชน  โครงงาน

คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิตติคณุ ตามโครงการพัฒนา
โครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกียรตฯิ “เยาวชนไทย ท าดี 
ถวายในหลวง” 

กลุ่มกัลยาณมิตร เพื่อเครือข่ายวิถี
พุทธ ร่วมกับส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและ

มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ ์
ราชวิทยาลัย 

2 ประเทศ โล่เชิดชูเกียรต ิ รางวัลเสมา ปปส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน  โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข  
ปีการศึกษา 2558 

กระทรวงศึกษาธิการ 

3 ประเทศ ผ่านเกณฑ ์
การประเมิน 

ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคณุภาพ 
ระดับองค์กร  (School Quality Award : SCQA) 

สพฐ. 

4 ประเทศ โล่ รางวัล สถานศกึษาที่พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน Thailand 
Education Hub : Academic Festival 2016 

สพฐ. 

5 ประเทศ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศรายการ Index  
Robotics  School  League 2017 

บริษัท อินโนเวตีฟ  
เอ็กเพอริเมนต์  จ ากัด 

6 ประเทศ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับมัธยมศึกษา  
ระดับชาติ  ครั้งท่ี 7  (7 th  ASEAN Quiz, National 
Level) 

ส านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ  
ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7 ภูมิภาค ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลธนาคารโรงเรียน 
 

ธนาคารออมสินแห่งประเทศไทย 

8 เขตพื้นท่ี ชนะเลิศ การแข่งประกวดดนตรี TO BE NUMBER ONE ประเภท
ดนตรสีตริง Season 5 ประจ าปี 2559 

สพม.38 

9 เขตพื้นท่ี เกียรติบตัร โรงเรียนทีม่ีการบริหารจัดการขยะเป็นแบบอย่างของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

สพม.38 

10 เขตพื้นท่ี ชนะเลิศ การน าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รูปแบบ
นวัตกรรมการบรหิารจดัการเพื่อพัฒนาทักษะการเรยีนรูสู้่
ประชาคมอาเซียน ในศตวรรษที่ 21” 

สพม.38 
11 เขตพื้นท่ี รองชนะเลิศอันดับ 

1 

12 เขตพื้นท่ี ดีเด่น การน าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เรื่อง การ
เตรียมผูเ้รียนใหส้อดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะ
การเรยีนรู้และนวัตกรรม 

สพม.38 

1.12 ผลงานล้ าเลิศ  เชิดชูสรรพวิทยาคม  ปีการศึกษา 2559 

1. ผลงานด้านการพัฒนาสถานศึกษา 
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ที ่ ระดับ รางวัลที่ได้รับ กิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
13 เขตพื้นท่ี ดีเด่น การน าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  

เรื่อง การพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
สพม.38 

14 เขตพื้นท่ี ดีเด่น การน าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
เรื่อง การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สพม.38 

15 เขตพื้นท่ี ดีเด่น การน าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
เรื่อง การจัดการเรยีนการสอนประวัติศาสตร ์

สพม.38 

16 เขตพื้นท่ี ชนะเลิศ เกียรติบัตร ด้านผลสัมฤทธิ์ ผลการสอบ ONET 
วิชาสังคมศึกษา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2559 

สพม.38 

17 เขตพื้นท่ี ชนะเลิศ เกียรติบตัร  การพัฒนาการผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  
จากการสอบ ONET วิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2559 

สพม.38 

18 จังหวัด ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันรพี ศาลจังหวัดแม่สอด 
19 จังหวัด ชนะเลิศ การประกวดสดุยอดห้องน้ าแห่งปี 2559 ระดับจังหวัดตาก 

ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของรัฐบาล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 

20 จังหวัด เกียรติบตัร ยกย่องชมเชยส่วนราชการทีม่ีผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
รายจ่ายลงทุนจังหวัดตาก เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559  คิดเป็นร้อยละ 99.86 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 

 
หมายเหตุ    ส ารวจข้อมูล  ณ  วันท่ี 28  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
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1. นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลเสมา ปปส. 
    ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 

2. นายฐาปนะพงษ์   ทะนันชัย    ครู  ค.ศ.3   โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
    - ได้รับรางวัลระดับ Platinum การประกวดนวัตกรรมครู ในการประกวดนวัตกรรม  ภายใต้โครงการเตรียม 
      ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครั้งที่ 3  จากส านักงานคณะกรรมการ     
      การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
    - ได้รับรางวัลระดับคุณภาพ ดีมาก  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์   
      เรื่องพืชสมุนไพรอาเซียน เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมผู้เรียน  จากส านักงาน 
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
   - รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ครูที่ปรึกษางานวิจัย การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการอนุรักษ์ 
     ทรัพยากรน้ า ประจ าปี 2559 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. โล่รางวัล บุคคลดีเด่น จากสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย   จ านวน   2   คน    
4. รางวัลผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้แทนในการน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ  ในงานประชุมวิชาการ  
    ISMTEC 2016 หัวข้อ สะเต็มศึกษา : การจัดเตรียมแรงงานเพ่ืออนาคต  ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
    กรุงเทพมหานคร   จ านวน  3  คน 
5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ  ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศรายการ Index 
    Robotics  SchoolLeague 2017   จ านวน  3  คน 
6. รางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ระดับชาติ    จ านวน     3  คน 
7. รางวัลครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ    เหรียญทอง  24   คน    
    เหรียญเงิน 19   คน  และเหรียญทองแดง  11 คน  
8. รางวัลครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่   เหรียญทอง  85   คน    
    เหรียญเงิน 15   คน และเหรียญทองแดง  6 คน 
9. เกียรติบัตร  ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ ที่มีผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้  และวิธีปฏิบัติในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ ในระดับ ดีมาก  ระดับเขตพ้ืนที่ 
 

  

 
 

 

 

ผลงานด้านการพัฒนาผู้บริหาร/ครู/บุคลากร 
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 ผลงานด้านการพัฒนานักเรยีน 
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1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับมัธยมศึกษา  ระดับชาติ
ครั้งที่  7   (7 th  ASEAN Quiz, National Level) 
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศรายการ Index  Robotics 
    School  League 2017    
3. รางวัลชมเชย ระดับประเทศ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า   
    ประจ าปี 2559  จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. โล่ เกียรติยศ  รางวัลพระราชทาน ประโยชน์สุขแห่งมหาชน  โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิตติคุณ  
    ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” จัดโดยกลุ่ม 
    กัลยาณมิตร เพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมหาวิทยาลัย 
    จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

5. รางวัลเหรียญเงิน  ระดับชาติ การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ม.ต้น  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
    ครั้งที่ 66  ระดับชาติ      
6. ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ระดับภาคเหนือ  เข้าร่วมแข่งขันจ านวน  42 รายการ   
    ได้เหรียญทอง  16  รายการ  นักเรียน  38  คน  เหรียญเงิน   14  รายการ  นักเรียน  46  คน  
    และเหรียญทองแดง   8 รายการ  นักเรียน  24  คน 
7. ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก กลุ่ม 2 เข้าร่วมแข่งขัน  
    จ านวน 112 รายการ  เหรียญทอง   96 รายการ   นักเรียน  335  คน  เหรียญเงิน   10 รายการ   
    นักเรียน  14  คน  และเหรียญทองแดง   5 รายการ นักเรียน  6  คน 
8. เกียรติบัตร ด้านผลสัมฤทธิ์ ผลการสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ได้รับคะแนนสูงสุด 
    ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 38   วิชาสังคมศึกษา   ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และ   
    วิทยาศาสตร์ 
9. นักเรียน ชั้น ม.6 ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 321 คน   
    ( ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) 
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2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

    2.1 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม 
 จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม  ทั้งนี้เพราะ
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น โดย
โรงเรียนได้วางแผนและด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานตรงตามวิสัยทัศน์  อัตลักษณ์และ
เป้าหมายของโรงเรียน โดยอาศัยการบริหารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอ านาจ  การมี
ส่วนร่วมคิดร่วมท า  ทั้งภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ โดยการให้ความรู้และส่งเสริมการท าวิจัย การสร้างสื่อการสอน การวัดและ
การประเมินผล ตลอดจนการใช้ระบบนิเทศภายในเพ่ือช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ส าหรับ
นักเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและแสดงความสามารถตามศักยภาพ
และความสนใจ การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ การปลูกฝังคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่ผู้เรียน 
ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาสนับสนุนทางด้านวิชาการและการดูแลพฤติกรรมของ
นักเรียนในรูปแบบของเครือข่ายผู้ปกครอง  การด าเนินงานเหล่านี้ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง และปรากฏผลการ
ประเมินทุกด้านอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม  ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม อาทิทางด้านวิชาการ เห็นได้จาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลจากการทดสอบทางการเรียนระดับชาติ และรางวัลจ านวนมากมายจากการแข่งขัน
ทักษะความรู้ทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ผลงานทางด้านปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปรากฏให้เห็นจาก
ประกาศเกียรติคุณทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่นักเรียนได้รับ  เป็นต้น  โดยมีหลักฐานยืนยันจากองค์กรภายนอก
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผลจากการด าเนินงานดังกล่าว ท าให้โรงเรียนได้รับ
รางวัลแห่งความส าเร็จจากการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา 2559  โดยมีผลงานระดับประเทศ อาทิเช่น  รางวัล
พระราชทาน ประโยชน์สุขแห่งมหาชน  โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิตติคุณ ตามโครงการพัฒนาโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” รางวัลเสมา ปปส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  รางวัลสถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน Thailand Education Hub : Academic Festival 2016  ผ่านการ
ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับองค์กร  (School Quality Award : SCQA)  และรางวัล
สถานศึกษาท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน Thailand Education 
Hub : Academic Festival 2016  และรางวัลการน าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รูปแบบนวัตกรรมการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในศตวรรษท่ี 21”เป็นต้น 
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 จากผลงานที่ประจักษ์  จึงกล่าวได้ว่าในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม  ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ปกครอง  ชุมชน  และให้ทันสมัยต่อสภาวะโลกปัจจุบัน  ท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และมี
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  อยู่ในระดับ ดี
เยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 97.94 
   2.2 สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 

             ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของสถานศึกษา 
จะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3 - 5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น 
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านผู้เรียน 
         ผู้เรียนมีความรู้   ทักษะการท างาน  คุณธรรม 
จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีสุข
นิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพทาง
ดนตรีและศิลปะ  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  ร่าเริง
แจ่มใส  ปลอดจากยาเสพติด และมีจิตส านึกสาธารณะ 
 

 
ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนด้านการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม ให้
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย
สองภาษา มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเลิศทางวิชาการ 
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ล้ าหน้าทางความคิด และส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในสาระการเรียนรู้ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติอยู่ใน
ระดับปรับปรับปรุงถึงพอใช้  จัดกิจกรรมโดยค านึงถึง
ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน   

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหาร
สถานศึกษา 
1. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและ
เป้าหมายการจัดการศึกษา  สามารถจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดท าแผนการ
เรียนรู้  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
วัดผลประเมินผล  ครูส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในการ
สอน   
 

 
 
1. พัฒนาให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานโดยใช้
หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช2551 ยกระดับการจัดการ
เรียนสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  ควรมีการนิเทศการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ  สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ นวัตกรรม  
เทคโนโลยีประกอบการสอน  และพัฒนาศักยภาพของครูให้
มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อยู่เสมอ   
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้มี
ความก้าวหน้าและทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม จัด
โครงสร้างการบริหารชัดเจน มีการบริหารงานที่ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนร่วมมือกัน 

อย่างเต็มที ่เพ่ือรองรับการบริหารงานที่มีความคล่องตัว
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม กับโรงเรียน
มาตรฐานสากล ร่วมมือกันอย่างเต็มท่ี เพ่ือรองรับการ
บริหารงานที่มีความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม กับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ   
รวมทั้งจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  หน่วยงานต้น
สังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง    
4. ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

2. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ ควรมีการปรับองค์กรให้ทันสมัยเสมอ ควร
ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการท างานที่ดี   
3. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
4. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ 
จัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1 . ครู พัฒ นาตน เองอยู่ เสมอ มี ความตั้ ง ใจ  มุ่ งมั่ น  
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจ
ประเมินและค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย 
 

 
1. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย และใช้
แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง  
2. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้มากขึ้น 
และพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้
อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
3. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
      โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
กับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมี
ส่วนร่วม โดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้าง
วัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

 
1. สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคล
ตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน  
2. นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยัง
ขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
เป็นรายคน 
 

 
2.3 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     1.  แผนพัฒนาบุคลากร 
 1.  พัฒนาครูให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

 2.  พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
     เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 3.  อบรมและพัฒนาครูให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอนได้ 
 4.  เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 

    2.  แผนการจัดหาทรัพยากร 
 1.  พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อเทคโนโลยีตามความเหมาะสม 
 2.  เพิ่มศักยภาพด้านสื่อคอมพิวเตอร์และการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต 
 3.  พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ให้มีความสามารถสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 4.  ส่งเสริมความร่วมมือ ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานอื่น 
               ทั้งภาครัฐและเอกชน 
    3.  แผนการจัดหาอัตราก าลัง   เพ่ิมอัตราก าลังครูสาขาที่ขาดแคลนและเสริมสร้างศักยภาพท่ีมีอยู่แล้ว 
 ให้ดียิ่งขึ้น  จากผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ และให้มีครูครบตามเกณฑ์ 
    4.  แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 2. กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง โดยเริ่มตั้งแต่ การตั้งค าถาม/สมมุติฐาน  
              สืบค้นความรู้  การสรุปองค์ความรู้  การสื่อสารและน าเสนอ  รวมทั้งบริการสังคมและจิตสาธารณะ  

 3. จัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 อีกหนึ่งภาษาส าหรับนักเรียน 
     ทุกระดับชั้น 
 4. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เหมาะสม 
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 5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 6. ตั้งคณะท างานทั้งบุคคลภายนอก และภายในสถานศึกษา ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน  
            น าผลการวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
    5.  แผนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 จัดกิจกรรมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้มีโอกาสสานสัมพันธ์พัฒนาร่วมกันโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
 อย่างเต็มที่ 

ความต้องการการช่วยเหลือ 
 1.  อัตราก าลังครูสาขาที่ขาดแคลน  อาทิเช่น  ภาษาจีน  ภาษาเมียนมา 
 2.  การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
 3.  ด้านอาคารสถานที่  ห้องเรียน  สนามกีฬา ส าหรับนักเรียน  ซึ่งไม่พียงพอต่อจ านวนนักเรียน   
               อาทิเช่น  อาคารเรียนถาวร  324 ล 
 4.  การเสริมสร้างศักยภาพครูที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ  อาทิเช่น พัฒนาครู 
               วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และคอมพิวเตอร์  ให้สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 5.  ด้านสื่อคอมพิวเตอร์และการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต  อาทิเช่น  สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
               ห้องเรียนอัจฉริยะ 
 6.  การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

1. กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574  
วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Vision)  
 ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและ มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกหลักของการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความ สามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทาย  
ที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21  
 

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา (Goals)  
 การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี ความเป็นพลเมือง 4 (เป็นคนดี มีวินัย 
เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของ สังคม ประเทศ และของโลก) มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ สมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตาม
ความถนัดความสนใจ) และ ด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้ง สามารถปรับตัว
และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ของเศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตในโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  
 

ปัจจัย/เงื่อนไขความส าเร็จ (Key Success Factors)  
 เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัด การศึกษาโดยรัฐ มาเป็นการจัดการศึกษา
โดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่ง การจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) ตลอดจน
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals)  
 ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดย ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ภายใต้
กลไกตลาดที่ก ากับโดยรัฐ (Regulated Market) รวมทั้งกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ไปสู่ สถานศึกษา 
เพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐาน และสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง ยั่งยืน ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและ
เชื่อมโยงกับระบบ การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกใน การสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับ
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ 
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2. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
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3. จุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
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4. วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558 – 2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
 ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีชื่อว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ด้านการใช้จ่าย จัดหา
งบประมาณเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา 
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
และสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต อ านาจรัฐ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ความ
มั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไก
ที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี 
สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความม่ันคงของอาหารและ
พลังงาน ประชาชน มีความม่ันคง ในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของ
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับ
ผลประโยชน์ จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึนไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจมี
ความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดส าคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ นอกจากนั้นยังมี
ความสมบูรณ์ ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่องไป ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่
เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน หมายถึง การ
พัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน  
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กรอบทิศทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่ส าคัญ ดังนี้  
 1. สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของฐานการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
มุ่งเน้นให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นฐานการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดได้อย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนแนว
ทางการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนา
ระบบ Logistics ส าหรับสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการ
พัฒนาการผลิตพลังงานทดแทนจากพืช รวมถึงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 
และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด  
 2. พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ เชื่องโยงภายในกลุ่มจังหวัดภาค และประเทศเพื่อนบ้าน 
ให้ความส าคัญกับการสร้างโอกาสให้เกิดการขยายตัว และการเชื่อมโยงทางการทางค้าและการบริการภายในกลุ่ม
จังหวัด ภาค และกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก และระบบ Logistics เพ่ือสนับสนุนการค้า
และการบริการ โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยงสนับสนุนธุรกิจการบริการใหม่ที่มีศักยภาพ 
อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ เพ่ือเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของกลุ่มจังหวัดพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และบุคลากร
ของกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน และเสริมสร้างความร่วมมือในระดับพ้ืนที่เพ่ือ
ขยายการค้าชายแดน  
 3. สร้างคุณค่า (Value Creation) การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด เพ่ือยกระดับ 
การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด โดยการฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากร
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติส่งเสริมพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การตลาดและบุคลากร สร้างความ
ปลอดภัยและมาตรฐานของการท่องเที่ยวด้านที่พัก อาหาร และการเดินทางรวมทั้งการปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างคุณค่าของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือ
สนับสนุนการผลิตและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ า และการบริหารจัดการ
น้ าให้ทั่วถึงและเป็นระบบ เพ่ิมสมรรถนะแหล่งกักเก็บน้ าเดิม และแหล่งกักเก็บน้ าใหม่ ตามศักยภาพ และความ
จ าเป็นของพ้ืนที่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบ
เตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งดินถล่ม ภัยแล้ง และอุทกภัย 
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5. นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  
 นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับต าแหน่งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 
ได้ร่วมแถลงนโยบายให้คณะผู้บริหารและข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รมว.ศึกษาธิการ ก าหนดมีนโยบายส าคัญ ดังนี้ การน้อมน าแนว 
พระราชกระแสฯ ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช และพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู มาปรับใช้กับนโยบายด้าน
การศึกษา จากการที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เพ่ือถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษามาปรับใช้ โดยมีใจความส าคัญว่า "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ 1) ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทัศนคติทีถู่กต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มัน่คงเข้มแข็ง อาทิ การสร้าง
บุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character of Education)" 
การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) ภายใต้
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมัน่คง มัง่คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ  
1) ความมั่นคง  2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 1) ความม่ันคง  ตัวอย่างกิจกรรมในการจัดศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง 
พล.อ.สุรเชษฐ์ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ก ากับดูแลและลงพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ หากในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ไม่สงบก็
จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา หรือกรณีปัญหาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ (โรงเรียนชาย
ขอบ) ซึ่งที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความส าคัญกับการศึกษาของโรงเรียน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนชายขอบด้วยเช่นกัน ทั้งการให้ความส าคัญกับภาษาที่ใช้ในพ้ืนที่ หรือสิ่งที่
เรียนสถานศึกษา ฯลฯ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงจึงมีความส าคัญกับนโยบายด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก  
 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  โดยส่งเสริมให้มีคนไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ อาทิการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ หรือการอาชีวศึกษาแนวใหม่ที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งจะ
ท าให้การอาชีวศึกษาของไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศมากขึ้น ก็ถือเป็นตัวอย่างกิจกรรม
โครงการของยุทธศาสตร์ด้านนี้  
 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็นสิ่ง 
ส าคัญมาก เพราะเป็นการลงทุนที่ได้ผลมากท่ีสุด นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาครูด้วย  
 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม อาทิ การประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาของเด็กไทยยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่หากดูคะแนน



39 

 

สูงสุดของเด็กไทยในแต่ละวิชา พบว่ามีคะแนนมากกว่านักเรียนสิงคโปร์ที่ได้อันดับหนึ่งจากการประเมินผล PISA 
แต่การที่คะแนนเฉลี่ย PISA ของเด็กไทยได้อันดับต่ า เพราะไทยส่งทุกโรงเรียนเข้ารับการประเมิน รวมถึงโรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลายโรงเรียนยังคงมีคะแนนต่ าด้วย จึงท าให้คา่เฉลี่ยของ
ประเทศต่ าลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างของความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาระหว่าง โรงเรียนที่มีความพร้อม
กับโรงเรียนในชนบทที่ยังขาดการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนั้น เราต้องกลับไปพิจารณาว่าโรงเรียนเหล่านั้นยังขาด
อะไรบ้าง เช่น ขาดครูก่ีคน มีครูครบชั้นหรือไม่ ครูสอนไม่ตรงสาขา เป็นต้น เพ่ือท าการสนับสนุนและแก้ปัญหาได้
ตรงจุด  
 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหลากหลายโครงการที่ส าคัญ อาทิ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น  
 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การด าเนินการด้านต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต้น  
ประกาศว่า ศธ.ยุคนี้จะโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์และ Anti-Corruption  
 กระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคท่ี
กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้ าใด ๆ ทั้งสิ้น 
และยืนยันว่าไม่มีการน าชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่านไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่ส าคัญอีก
ประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง 
ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการเดียว ก็คือ  
ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ท า " 
เตรียมพัฒนาโรงเรียน ICU ทัว่ประเทศ ตามแนวทาง School Improvement Project  
 ในระยะเวลาการท างานที่เหลือตาม Roadmap ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการท างานที่ 
เป็น "รูปธรรม" อย่างแท้จริง โดยโครงการที่ส าคัญคือ จะให้ สพฐ.คัดเลือกโรงเรียนที่มีสภาพแย่ที่สุดหรือตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกล ที่เป็น ICU ในทุกภูมิภาคและทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยจะต้องไม่ใช่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนสานพลังประชารัฐกว่า 7,000 แห่ง เพราะโรงเรียนเหล่านั้นได้รับการสนับสนุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้
โรงเรียน ICU เหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนในด้านต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนเหล่านั้นขาดแคลน ซึ่งคาดว่า
ภายใน 5 ปี โรงเรียน ICU เหล่านี้จะได้รับการพัฒนาใน ทุก ๆ ด้าน อีกทั้งนโยบายนี้จะท าให้รู้ว่าโรงเรียน ICU นั้น
ตั้งอยู่ในจังหวัดอะไรบ้าง เพ่ือที่ กศจ. จะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาได้อย่างตรงจุดย้ าไม่ทิ้งนโยบาย
เดิม แต่จะปรบัปรุง ให้ดีและทันสมัยมากขึ้น ยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางที่จะสานต่อนโยบายเดิมที่ด า 
เนินการไว้ดีอยู่แล้ว อาทิ นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ แต่จะปรับปรุงให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือ
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งจะจัดท าแผนงานและโครงการต่าง ๆ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีด้วย นอกจากนี้ จะท าให้กระทรวงศึกษาธิการมีความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือ Modernise 
MOE ภายใต้ค าขวัญที่ว่า"Work hard, be nice" อีกท้ังจะไม่ใช้ One size fits all หรือการตัดเสื้อขนาดเดียวแล้ว
น ามาใช้กับทุกคน เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้น แนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของแต่ละ
แห่ง ย่อมมีความแตกต่างกันด้วย ร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับลงประชามติพ.ศ.2559 ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา จะมี
การตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการดูแลกองทุนตามร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับดังกล่าว ตามมาตรา 54 
วรรคหก และด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ตามมาตรา 258 ต่อไป 
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การปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารการศึกษาโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 10/2559 และ 11/2559 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2559 
โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคสช.โดยความเห็นชอบจาก คสช.มีค าสั่ง ต่อไปนี้  
ให้ยุบเลิก  
 - ให้ยุบเลิก “คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ” และให้21โอนอ านาจหน้าที่21ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ฯ แต่ละเขต
พ้ืนที่ฯ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 21 

ไปเป็นอ านาจของ “คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)”  
 - ให้ยุบเลิก “อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา” และ21โอน
อ านาจหน้าที่ไปเป็นอ านาจของ กศจ.ของจังหวัดนั้นๆ  
 - ให้โอนอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เฉพาะงานที่เกี่ยวกับอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขต พ้ืนที่การศึกษาประถม และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยม เป็นอ านาจของศึกษาธิการจังหวัด และโอนกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ์ หนี้ภาระ
ผูกพัน ที่จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 ไปเป็นของ
ศึกษาธิการภาค 18 ภาคและระหว่างที่ยังไม่มีการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการ ให้ สพป.เขต 1 ในจังหวัดต่างๆท า
หน้าที่เป็นส านักงานศึกษาธิการภาคจังหวัดนั้นๆ ไปพลางก่อน  
ให้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค      ประกอบด้วย 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ เลขาธิการสภาการศึกษา  
เป็นกรรมการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ มีอ านาจหน้าที่  
 1. ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคและจังหวัด  
 2. วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคและจังหวัด  
 3. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคและจังหวัด  
 4. แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ต่างๆ ในหน่วยของศธ.ระดับภูมิภาคและจังหวัด ทั้งนี้ ตามประเภทหรือระดับต าแหน่งที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนด  
 5. สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่ฯ หรือผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ ในหน่วยงานหยุดการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากต าแหน่ง 
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 6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความจ าเป็น 7. เชิญ
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือเกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้ง
เรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา  

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”ประกอบด้วย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่า ฯ  เป็นประธาน  
ศึกษาธิการภาคในพ้ืนที่รับผิดชอบ  เป็นประธาน  
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)  เป็นกรรมการ  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  เป็นกรรมการ  
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  เป็นกรรมการ  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  เป็นกรรมการ  
และส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  เป็นกรรมการ  
ท่องเที่ยวและกีฬา ท้องถิ่นจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสภา
หอการค้าจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด
และให้มีผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น จ านวน 2 คน  

เป็นกรรมการ  

ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น จ านวน 2 คน  เป็นกรรมการ  
และกรรมการผู้ทรงวุฒิ อาทิ ด้านกฎหมาย บริหารงานบุคคล ฯลฯ จ านวนไม่เกิน 3 คน  เป็นกรรมการ  
*** โดยทั้งหมด รมว.ศึกษาธิการ แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ 22ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัด  

เป็นกรรมการและเลขานุการ  

 

หมายเหตุ :21 ส าหรับในกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯท าหน้าที่แทนคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในแต่ละเขตดังนี้  
 1. ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
ประสานส่งเสริมและบริหารการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด  
 3. พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ ด าเนินงานใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน สังกัด  
 4. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในจังหวัดต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ในภูมิภาค  
 5. ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา 
ศธ.ในจังหวัด  
 6. วางแผนการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ  
 7. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อแต่งต้ัง
อนุกรรมการ และคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ได้ตามความจ าเป็น  
 8. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย 



42 

 

ส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 18 ภาค  
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการก าหนด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่  
อ านาจและหน้าที่  
 1. ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด อ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด ศธ.และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 2. ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของ ศธ.และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  
 3. สนับสนุนพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่ด้านวิชาการ การวิจัยและการพัฒนา  
 4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการท างานของส านักงานศึกษาธิการภาคจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 5. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการภาค ขึ้นตรงต่อ 
รมว.ศึกษาธิการ โดยอาจมีรองศึกษาธิการภาคไม่เกินกึ่งหนึ่ง 
 

6. นโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคต ของประเทศ 
สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของ คนไทย 12 ประการ  
มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และ
วางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้  
 1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ การจัดการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม  
 2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ และด้อย
โอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด เพื่อให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน  
 3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตร และการสอน 
การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
 4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและ
ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน สร้างความม่ันใจ
และไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ  
 5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ เพื่อ
การให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี  
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 6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียน การสอนอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 

 7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสาร 
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม  
 8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ ส่วน
ภูมิภาค เร่งรัด การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามา มีส่วน
ร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่ม
บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน  
 9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้
เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และ
ความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่  
 10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษาน าการ
แก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น  
 11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณ ภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาล้าหลัง และโรงเรียน ขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน์  
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  
พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก ของ
คนไทย 12 ประการ  
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
และบูรณาการการจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์  
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐาน ของ
ความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้  
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
และมีคุณภาพ  
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค  
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  
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 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จดัการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ สู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
 6. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่  
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
และมีคุณภาพ  
กลยุทธ์  
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
 1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  1.1.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ
 สติปัญญา เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา  
  1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  รวมทั้ง
 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
  1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
 อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป  
  1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย  
  1.1.5 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
 อย่างน้อย 1 ภาษา  
 1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
  1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ให้
 เกิดประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็น 
 และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
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  1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ สิ่งอ านวย
 ความสะดวกที่หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ได้ ทั้งใน
 ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
  1.2.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนให้มี คุณภาพ
 ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
  1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลการประเมินในระดับสถานศึกษา ระดับชาติ (NT, O-NET) 
 และระดับนานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน  
  1.2.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ  
2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้ปกครองชุมชน สังคม และ  
สาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการก ากับ
ดูแล และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 2.3 ประสานสถาบันที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือกอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  
เป้าประสงค์ที่ 5 พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนที่  
กลยุทธ์ 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 1.1 สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่มุ่งสู่
มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกต าบล  
 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาวิชาชีพ 
โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่น  
 1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายและมีคุณภาพตามมาตรฐานให้เหมาะสมกับ ความ
ต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพ่ือ
ความเป็นเลิศ รูปแบบเพ่ือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก  
 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง ชายแดน เกาะแก่ง 
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)  
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา  
 2.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และระบบ
คุ้มครองนักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่ายสหวิชาชีพ ทุกระดับ  
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 2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ ใน
ทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน เป็นต้น  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรม การท างานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  
เป้าประสงค์ที่ 6 พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนที่  
กลยุทธ์  
1. ลดภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทาง การศึกษา  
 1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน 

 1.2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจ านวนครู ไม่เพียงพอ  
 1.3 ก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา ในโรงเรียนของตน และประสาน
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีคุณวุฒิเหมาะสมช่วยสอนในโรงเรียนที่ครู ไม่เพียงพอ  
 1.4 ประสานและส่งเสริมการท างานของผู้มีจิตอาสาหรือการสนับสนุนบุคลากรจากองค์กรต่างๆ  
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้าน การจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลและทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.1 เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ การสอนคิดแบบต่างๆ 
ตลอดจนการวัดและประเมินผล ให้สามารถน ามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
 2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา  
 2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  
และครู ทัง้ในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  
 2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้  
 2.5 ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
 2.6 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ที่มีความ
ต้องการพิเศษ หรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ  
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  
 4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ  
 4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น  
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5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน และชุมชน 

 6.1 สร้างความตระหนักกับองค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสรรหา ย้าย โอน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
 6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูวิชาเอกท่ีตรงกับความต้องการ สามารถจัดการเรียนรู้ ที่มีความ
แตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
เป้าประสงค์ที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและ กระจายอ านาจ และความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 6 พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนที่  
กลยุทธ์  
1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา  
 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความสามารถ และมีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.2 บูรณาการการท างาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริม ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพ่ิมข้ึน  
 1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
 1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
 1.6 พัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 1.7 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
 2.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบ cluster ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการบริหาร จัดการศึกษาร่วมกัน  
 2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  
  2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของสถานศึกษา  
          ในการจัดการศึกษา  
  2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนาและช่วยเหลือ 
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3. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา ของเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
4. ส่งเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ให้มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน  
 4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มี ผลงานเชิงประจักษ์  
 4.2 สร้างแรงจูงใจให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีผลงานเชิงประจักษ์  
 4.3 รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคลในการปรับปรุง แก้ไข
และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ และระดับต าบล  
 5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
 5.2 วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล (Educational Maps)  

ผลผลิต  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต ดังนี้  
 1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
 2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
 3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
 4) เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
 5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
โดยมีหน่วยงานก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 
183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมี
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถ ตอบสนองสภาพ
ปัญหา และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาล  

จุดเน้น  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 6 จุดเน้นการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3. จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 5. จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา  
 6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
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จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
1. หลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้  
 1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
 1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
 1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  
 1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV  
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้  
 2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่สมดุล 
เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
 2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้  
 2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง  
 2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น  
 2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึน  
 2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และได้รับการ
พัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานท าในอนาคต  
 2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใช้
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย  
 2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึก ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
 3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
 3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งม่ันในการศึกษาและการท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับ
พหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล 
ได้แก่  
 4.1 ผู้พิการ  
 4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ  
 4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
 4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน  
 4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
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ตัวช้ีวัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
 - โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
 - สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  
 - ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ใช้ STEM Education BBL DLTV  
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญสู่มาตรฐานสากล  
 - ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย  
 - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้  
 - ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง  
 - ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
(NT) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
 - ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6  
ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3  
 - ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานท าในอนาคต  
 - ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี  
 - ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ  
 - ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)  
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึก ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
 - ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย  
 - ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 - ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และสถานศึกษา  
 1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวน การคิด รวมทั้ง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย  
 1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อม ของโรงเรียน  
 1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุก
ภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
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 1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  
ตัวช้ีวัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และสถานศึกษา  
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีทักษะ
กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
 - ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  
2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 - ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี ประจ าต าบล 
โรงเรียนประชารัฐ ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึน้ไป  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงาน  
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  
 - คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา 
มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ  
2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ 
ตัวช้ีวัดด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียน สายสามัญ  
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้  
จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน  
ตัวช้ีวัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
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2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน  
จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้  
ตัวช้ีวัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
1. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
2. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้  
5. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้  
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
 1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล  
 1.2 สถานศกึษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 

 1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการกระจายอ านาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล (Educational Maps)  
 1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยให้
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ  
 1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
 1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ  
 1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์  
 1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
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 1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา  
 2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  
 2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา  
 

ตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการ  
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน  
 - สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม และมี
ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
 - สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนด  
 - ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 - ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับตาบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 - เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ และบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
 - ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
   ระดับดีมากขึ้นไป  
 - เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 
 - ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง  
 - สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 - หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 - ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและน าผลการวิจัย ใช้
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา  
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 - ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือ
การจัดการศึกษา  
 - สถานศกึษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7. นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 
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วิสัยทัศน์(VISION) 
           เป็นองค์กรน าในการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนากระบวนการส่งเสริมให้เยาวชนของสถานศึกษาใน
สังกัด ไปสู่จุดสูงสุด ของศักยภาพในตนเองและเข้าสู่เส้นทางอาชีพตามความฝัน 
พันธกิจ(MISSION) 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ   
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบูรณาการจัด 
การศึกษา 
 4. ส่งเสริมและพัฒนา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
เป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ ที่ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ และได้รับ
โอกาสในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
          เป้าประสงค์ท่ี 2. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสมและมี
วัฒนธรรมท าหน้าที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 เป้าประสงค์ที่ 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และสถานศึกษาในสังกัดมี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
          เป้าประสงค์ท่ี  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 /เน้นการท างานแบบบูรณาการ การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
          เป้าประสงค์ท่ี 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและ กระจายอ านาจ และความรับผิดชอบสู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
 เป้าประสงค์ที่ 6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา  
ที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยี
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที ่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที ่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
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กลยุทธ์ที ่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจเน้นการมีส่วน
ร่วมจากภาคส่วน 

กลยุทธ์ที ่ 6 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการมีงานท าตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
 

8. ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหว่างปี  2558 – 2561 
1.1 วิสัยทัศน์  (Vision) โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

“คุณธรรมน าหน้า พัฒนาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย 
ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม น้อมน าวิถีพอเพียง 

 เคียงคู่มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน”  
1.2 พันธกิจ  (Mission) 

1) จัดการศึกษามัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสุขภาวะที่ดี รักษาสิ่งแวดล้อม และรู้เท่าทันกระแสโลก 
3) ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด น าภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมที่ดีงาม

มาใช้ในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย เป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

4) พัฒนาส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของเกณฑ์รางวัลคุณภาพของสพฐ. (OBECQA) 
1.3 เป้าประสงค์ ( Goal) 

1) นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ มีความสามารถในการ
แข่งขันด้านวิชาการระดับชาติ 

2) นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน 
ปฏิบัติตามหลักศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ และค่านิยม
หลัก 12 ประการ 

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล ปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาและรักษาสิ่งแวดล้อม 

4) จัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล จัด
สภาพแวดล้อมเหมะสม เป็นที่พึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

5) น าภูมิปัญญามาใช้ในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ปฏิบัติตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.4 เอกลักษณ์ วิชาการเด่น 
1.5 อัตลักษณ์ ความรู้คู่คุณธรรม 
1.6 วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของบุคลากรในโรงเรียน 
 1. ยิ้ม  Smile 
 2. ไหว้  Wai 
 3. ทักทาย Greet 
 4. ตรงเวลา Punctual 
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1.7 วัฒนธรรมองค์กร (Culture Organization) 
 1. มุ่งผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (Excellence Orientation) 

2. มีความรับผิดชอบสูง (Accountability) 
3. มีนวัตกรรม (Innovation) 
4. ท างานเป็นทีม (Teamwork) 
5. เพ่ิมขีดความสามารถและความเป็นผู้น ารักองค์กร (Empowering / Leadership) 

1.8 วาระเร่งด่วนของโรงเรียน 
 1. ปลูกฝังจิตส านึกในขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
 2. ปลูกฝังจิตส านึกและคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9.  กลยทุธ์และแผนงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม  ปีการศึกษา 2558 - 2561 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แผนงานที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสารถพิเศษเพ่ือเข้าสู่ระดับประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน 
เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ 
แผนงานที่ 2 พัฒนาระเบียบวินัย จิตส านึกในการรักษากฎ ระเบียบ 
แผนงานที่ 3 พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตามระบบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ
  สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น 
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมกจิกรรมตามหลักศาสนา  การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมที่เก่ียวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสมกับ

การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษา

ตามมาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายท้ัง
ในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 1 พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
แผนงานที่ 2 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชน และโรงเรียน เครือข่าย ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ 
แผนงานที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
 และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหว่างปี 2558 – 2561 
กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และตามมาตรฐานสากล โดยยดึ
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง เพื่อความเป็นเลศิทาง
วิชาการ 

 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและตามมาตรฐานสากล 

1.1 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผ่านการประเมิน
ระดับชาติอยู่ในระดับดีเพิ่มขึ้นร้อยละ  4 
1.2 ร้อยละของนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา
ในสถาบันที่มีช่ือเสียงในอัตราทีเ่พิ่มขึ้น 
1.3 ร้อยละของนักเรียนมีการสนทนาและ ใช้ภาษาต่างประเทศ
ที่ 2 ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
1.4 นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจบการศึกษาภาคบังคับ 
1.6 นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
1.7 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2. พัฒนาการจัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนอย่างต่อเนื่อง 

3. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

3.1 นักเรียนร้อยละ 90 สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการเรียนได้ 
3.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4. ส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียนท่ีมี
ความสารถพิเศษเพื่อเข้าสู่
ระดับประเทศ 

4.1 ร้อยละของนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา
ในสถาบันที่มีช่ือเสียงในอัตราทีเ่พิ่มขึ้น 
4.2 นักเรียนร้อยละ 20 สามารถเข้าแข่งขันในระดับประเทศ 
และได้รับรางวัล 

กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคณุธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัยและ
จิตส านึกในการรักษากฎระเบยีบ
ของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะใน
การด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม 12 ประการ 
 

1.1 นักเรียนมากกว่าร้อยละ 90 ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบวินัย และรักษากฎระเบียบของโรงเรียน สามารถเป็น
แบบอย่างให้กับนักเรียนได ้
1.3  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน 
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กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.4  โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ สนับสนุนให้นัก เรียนพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ และ ค่านิยมหลัก 12 
ประการ 
1.5  โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและโรงเรียน
สามารถพัฒนาระบบได้มาตรฐาน 

2. พัฒนาระเบียบวินัย จติส านึก
ในการรักษากฎ ระเบียบ 

2.1  นักเรียนร้อยละ 90 สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบวินัย
ของโรงเรียนได ้
2.2 ลดจ านวนนักเรยีน เยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเสีย่ง 
2.3 โรงเรียนจัดกจิกรรมที่สนับสนนุให้นักเรียนพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ และ ค่านยิมหลัก 12 
ประการ 
2.4 โรงเรียนมรีะบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนและโรงเรียนสามารถ
พัฒนาระบบได้มาตรฐาน 

3. ส่งเสรมิและสรา้งความ
เข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนสามารถ
พัฒนาระบบได้มาตรฐาน 
 

4. พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และ
ตามระบบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

4.1  โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกในการน าภูมิ
ปัญญามาใช้ในการด ารงชีวิตตามหลักวิถีไทย 
4.2  โรงเรียนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครอง 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้
ผู้เรยีนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็น 
เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาทักษะชีวิต 
ทักษะการท างานท่ีจ าเป็น 

1.1 นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
1.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในทุกๆ ด้าน
ของนักเรียน 

2. ส่งเสรมิกิจกรรมตามหลัก
ศาสนา  การรักษาสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

2.1 นั ก เรียนร้อยละ  95 เข้ า ใจหลักศาสนาของตน เอง  
และปฏิบัติตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง 
2.2 นักเรียนร้อยละ 95 มีสุขภาวะอนามัยที่ดี 
2.3 นักเรียนร้อยละ 90 ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนให้คงสภาพและสามารถใช้งานได้ 
2.4 โรงเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาของทุกศาสนา 
2.5  โรงเรียนจัดกิจกรรมในการดูแลสุขภาพของนักเรียน และ
ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนออกก าลังกาย 
2.6 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การดูแลแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

3. ส่งเสรมิกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญา และประเพณีวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นตามเขตเศรษฐกิจ

3.1 นักเรียนร้อยละ 90 ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนให้คงสภาพและสามารถใช้งานได้ 
3.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้
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พิเศษ นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
ให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสากล โดยยดึหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. พัฒนา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นครมูือ
อาชีพ และมีสมรรถนะเหมาะสม
กับการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล 

1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษารับการพัฒนาผลงานวิชาการ
และวิทยฐานะเพิ่มขึ้น 
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู้ในสาระที่
สอนและงานในหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง 
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาภาษอังกฤษใน
การสื่อสารเพิ่มขึ้น 
1.4 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโททางการศึกษา 
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรองเพิ่มขึ้น 
1.5 โรงเรียนจัดการอบรม/ประชุมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง 
1.6 โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท า
ผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิทยฐานะ และศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ประสานความ
ร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียน
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
สนับสนุนให้มีการจดั
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นสังคมแห่ง
การเรยีนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. พัฒนา ระบบ การบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 

1.1 โรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นกลไกใน
การพัฒนาโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ติดตาม 
ตรวจสอบและแก้ปญัหาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
1.2 โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดร้ับ
รางวัลดีเด่นในระดับต่างๆ เพิ่มขึ้น 

2. เสริมสร้าง และประสาน
ความร่วมมือกับชุมชน และ
โรงเรียน เครือข่าย ท้ังใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

2.1 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2.2 โรงเรียนมีกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

3. พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคาร
สถานท่ี แหล่งเรยีนรู้ภายใน
โรงเรียน ใหเ้อื้อต่อการจดัการ
เรียนการสอน และการเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู ้

ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชน มีการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรยีน 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 

สรุปงบประมาณการจัดสรรเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2561 
โดยใช้ข้อมูลจ านวนนักเรียน  วันที่  10  มิถุนายน  2560 

1.  เงินอุดหนุนรายหัว/คน/ภาคเรียน 
ม.ต้น ×    1,750   = 1,237 × 1,750   =  2,164,750.- 
ม.ปลาย ×    1,900   = 1,496 × 1,900   =  4,329,500.- 
    รวมทั้งหมด    5,007,150.- 
ตลอดปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งหมด 5,007,150 ×  2   = 10,014,300.- 

3.2 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 

การจัดสรรงบประมาณปี 2561 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานงบประมาณในการพัฒนาจ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วิธีการ 
และผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีงบประมาณอุดหนุนรวม 10,014,300.-   
โดยจ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนดังนี้ 

ล าดับที ่ กลยุทธ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตาม

มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

1,657,552 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม ระเบยีบวินัยและจติส านึกในการรักษากฎระเบียบ
ของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

247,530 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมใหผู้้เรยีนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษา
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกจิกรรมที่เกีย่วข้องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

947,939 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้เป้นครูมืออาชีพ มสีมรรถนะ
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1,280,000 

กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและ
โรงเรียนเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ี
เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5,262,273 

รวม 9,395,294 

หมายเหตุ  งบกลาง ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 941,430.- 
 เงินนอกงบประมาณ  306,000.- 
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3.3 กรอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามกลยุทธ์/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ก าหนดกรอบกลยุทธ์ แผนงาน งานและโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ดังแสดงในตาราง 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล โดยยึด
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานสากล 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1.3 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
1.4 การพัฒนาออกแบบจัดการเรียนรู้บูรณาการ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานพฒันาหลักสูตร 
   - งานพฒันาการเรียนการสอน 

2. โครงการพัฒนาระบบ
การวัดและประเมนิผล
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

2.1 การพัฒนาวัดผลและประเมนิผล 
     - ป.พ.1,5,6 
     - การจัดสอบระหว่างภาค/ปลายภาค 
2.2 จัดประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
     ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ   
     โดยเทียบเคียงมาตรฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการวัดและ 
     ประเมินผลระดับโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานวัดผลและประเมนิผล 

3. โครงการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้สู่การ
เป็นพลโลก 

3.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการ 
     จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.2 พัฒนาการะบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการบนัได 5 ข้ัน  
3.3 สอนเสริมโดยเจ้าของภาษา 
3.4 กิจกรรมโครงงานสาธารณประโยชน์ที่แสดง 
     ความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่แวดล้อมและอุดมการณ์ 
     ประชาธิปไตย 
3.5 กิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนน าโครงงานบูรณาการ 8  
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ (IS DAY) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
   - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ส านักผู้อ านวยการ 

4. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.1 การจัดหาหนังสือ/สื่อประกอบการเรียนรู้ 
4.2 การจัดท าคลังข้อสอบ 
4.3 การสอนเสริมความรู้ 
4.4 การพัฒนาสื่อการสอน ICT 
4.5 พัฒนาการจัดการเรียนดา้นทักษะความคิด 
4.6 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐาน/  
     ตัวชี้วัดในรายวิชา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
        - ระดับชัน้ 
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กลยุทธ์ที่ 1(ต่อ) คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  

 

แผนงานที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานสากล 
 

โครงการ (ต่อ) กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 4.7 จัดสอบ Pre O-Net 
4.8 กิจกรรมการสอนเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษา 
4.9 กิจกรรมค่ายติวเพื่อยกผลสมฤทธิ์ของนักเรียนที่ 
     มีผลการเรียนในระดบัปานกลาง ค่ายตดิตาม 
     งาน ส่งงานเพื่อป้องกันการติด 0 ร มส ของ 
     นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  

 

5. โครงการส่งเสริมนิสัย 
  รักการอ่าน 

5.1 ค่ายรักการอ่าน 
5.2 นิทรรศการ/การรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน 
5.3 การประกวดการอ่าน 
5.4 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
     

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   - งานพฒันาการเรียน 
     การสอน 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
   - งานห้องสมุด 

 

กลยุทธ์ที่ 1  คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานที่ 2  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัต ิ

1.1 การจัดท ายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 การอบรมความรู้การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
1.3 การบูรณาการการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนา 
     ผู้เรียน 
1.4 การจัดท าข้อมูลการสนเทศเชื่อมโยงโรงเรียนเครือข่าย   
     โดยผ่านเว็บไซด ์
1.5 การจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธผ์ลงานโดยนิทรรศการ  
     เอกสาร ข่าว 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
- กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
- งานประชาสัมพนัธ ์
2. ส านักผู้อ านวยการ 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ)คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานที่ 2  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2. โครงการเสริมสร้างการ
น้อมน าหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัต ิ

2.1 กิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนน าเพื่อเสริมสร้าง 
     คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

 

กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา 

1.1 พัฒนานวตักรรมห้องเรียนพิเศษ Multi-lingual    
     Program  (MP) 
1.2 พัฒนานวตักรรมห้องเรียนพิเศษ Mini English Program  (MEP) 
1.3 พัฒนานวตักรรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    
     คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  (SMAT)  
1.4 พัฒนานวตักรรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
     คณิตศาสตรเ์ข้มข้น  
1.5 พัฒนานวตักรรมห้องเรียนพิเศษภาษาจนี, 
1.6 พัฒนานวตักรรมห้องเรียนพิเศษภาษาพมา่ 
1.7 พัฒนานวตักรรมห้องเรียน EIS 
1.8 สอนเสริมภาษาเพื่อการสื่อสาร(ภาษาอังกฤษ,ฝรั่งเศส,จีน, 
     ญี่ปุ่น,เกาหลี) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   - งานห้องเรียนพิเศษ 

2. โครงการโรงเรียน 
   แกนน าเรียนร่วม 

2.1 การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่บกพร่องทางการ 
     เรียนรู ้  
2.2 การจัดสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนส าหรับเด็ก 
     ที่บกพร่อง 
2.3 กิจกรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร่วม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   - งานส่งเสริมการเรียนรู้ 
     นักเรียนพิการเรียนร่วม 
 

3. โครงการรับนักเรียนใหม่ 3.1 รับนักเรียนใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

1.1 การสอนเสริมความรู้ทางวิชาการ 
1.2 การติวเข้มศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
1.3 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของกลุ่มสาระฯ  
     (ดนตรี,นาฏศลิป์,ศิลปะ,กีฬา,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย 
     ,ภาษาต่างประเทศ) 
1.4 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนระดับเพชร 
1.5 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนพระราชทานอย่าง 
     ยั่งยืน 
1.6 กิจกรรม การพัฒนา นวัตกรรมโรงเรียน 
1.7 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทางวชิาการ 
1.8 กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day) 
1.9 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของกลุ่ม 
     สาระการงานอาชีพฯ 
1.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน 
     ทักษะปฏิบตั ิ

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานอาเซียน 
2. ฝ่ายบริหารบุคคล    
   (ปกครอง) 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. ส านักผู้อ านวยการ 

 

กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน 
เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 

  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แผนงานที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 พัฒนาทักษะชีวิตในชั่วโมงจริยธรรม 
1.2 อบรมคุณธรรมจริยธรรมทุก ระดับชั้น  
1.3 การบริจาคโลหิต 
1.4 การสะสมความด ี
1.5 ส่งเสริมคุณธรรมการออม (ธนาคารโรงเรียน) 
1.6 การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน 
1.7 ธนาคารความดี  
1.8 ค่ายพัฒนาคา่นิยมหลัก 12 ประการ 
1.9 ค่ายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนคนรุ่นใหม่ 
    หัวใจรักแผ่นดิน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. กลุ่มบริการงานบุคคล  
   (ปกครอง) 
2. กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน 
เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 

  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แผนงานที่ 2 พัฒนาระเบียบวินัย จิตส านึกในการรักษากฎ ระเบียบ 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการส่งเสริมระเบียบ
วินัยนักเรียน 

1.1 คนดีศรีสรรพ 
1.2 การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน 
1.3 กิจกรรมสมุดบันทึกความด ี
1.4 กิจกรรมการโฮมรูม 
1.5 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

2. โครงการพัฒนาจติส านึก 
ในการรักษากฎระเบียบของ
โรงเรียน 

2.1 การพัฒนาระเบียบวินัย 
2.2 กิจกรรมอบรมส่งเสริม สร้างสรรค์ ปลูกฝังคา่นิยม 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารบุคคล 
   - งานปกครอง 
   - งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
     นักเรียน 
   - งานคณะกรรมการสภา นร. 

 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน 

เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานที่ 3 พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตามระบบประชาธิปไตยอันมี 
  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการด ารงชีวิต 

1.1 ค่ายลูกเสือ 
1.2 ค่ายยุวกาชาด 
1.3 การบ าเพ็ญประโยชน ์
1.4 อาสารักดินแดน  
1.5 กิจกรรมค่ายอบรมเครือข่ายภาวะความเป็นผูน้ าคร้ังที่ 14 
1.6  พัฒนาศักยภาพก้าวหน้าพฒันาอนุกรรมการ     

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

2. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
2.2 การอบรมธรรมาภิบาล 
2.3 การคัดเลือกผู้น าเยาวชนในระดับอ าเภอและจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
   - งานคณะกรรมการนักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน 
เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
                    ทางการศึกษา 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

1.1 การเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 % 
1.2 การคัดกรองนักเรียน 
1.3 การก ากับ ติดตาม และป้องกันความเสี่ยง 
1.4 การให้ค าปรึกษาและแนะแนว 
1.5 เครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
1.6 การคุ้มครองสิทธิเด็ก 
1.7 กิจกรรม YC  
1.8 กิจกรรมเพื่อการป้องกันและช่วยเหลือแก้ไข   
     พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1.9 กิจกรรมพัฒนาทักษะเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา 
1.10 กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษากบัเพศศึกษารอบด้าน 
1.11 เสริมสร้างพัฒนาเข้าใจลูกรัก 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. กลุ่มบริการงานบุคคล  
   (ปกครอง) 
2. งานแนะแนว 

2. โครงการพัฒนาระบบพ่อ
ครูแม่ครู 

2.1 กิจกรรมเตรียมปัจจัยพื้นฐาน และสิง่อ านวยความสะดวก 
    เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.2 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.3 กิจกรรมเสริมประสบการณแ์ก่ผู้เรียนที่เป็นบุตรหลาน 
2.4 กิจกรรมประเมินพัฒนาการของผู้เรียน 
2.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
2.6 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศตามความถนัดและความ 
     สนใจ 
2.7 กิจกรรมซ่อมเสริมในสมรรถนะนักเรียนที่ยังไม่ผา่นเกณฑ์ 
     มาตรฐาน 
2.8 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินงานของ 
     เครือข่ายผู้ปกครอง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ส านักผู้อ านวยการ 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
3. ฝ่ายบริหารบุคคล 
   - งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ
  สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการเสริมสร้าง
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ค่ายของทุกกลุ่มสาระ/งาน 
3.2 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
3.3 การแสดงผลงานและความสามารถของนักเรียน 
3.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียน 
    การสอนในกลุ่มวิชาชา่ง, คหกรรม , การทดลองทาง 
    วิทยาศาสตร ์
3.5 กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพศิลปะการแสดง     
   “วิพิธทัศนาสรรพ วิทยา  101  ป”ี 
3.6 กิจกรรมงานวิชาการ เปิดรัว้โรงเรียน ( OPEN  HOUSE ) 
3.7 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (เมียวดี) 
3.8 กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นผู้น าสู่รั้วม่วงเหลือง 
3.9 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของคณะกรรมการนักเรียน 
3.10 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1-ม.6 
3.11 กิจกรรมค่ายภาษาและวฒันธรรมภาษาจีนและเกาหลี 
3.12 กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
3.13 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม 
      คอมพิวเตอร์เรขาคณิตพลวัต (GSP) 
3.14 กิจกรรมการเข้าค่ายคณิตศาสตร ์
3.15 กิจกรรมค่ายสานฝนั 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
    - งานระดับชั้น 
   - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
   - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
   - กลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ  
     ที่ 2 
   - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
   - งานแนะแนว 
2. ส านักผู้อ านวยการ 
3. ฝ่ายบริหารบุคคล 
   - งานคณะกรรมการ 
สภานักเรียน 

2. โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ 

2.1 พัฒนาระบบเครือข่าย ICT ภายใน 
    - การเช่าซื้อ Computer 
    - การเช่าสัญญาณ Internet ความเร็วสูง 
    - การติดตั้งสายสัญญาณ Wireless 
    - การขยายโครงข่ายสญัญาณ 
    - การซ่อมบ ารุง 
2.2 พัฒนา ICT ห้องศูนย์ปฏิบัตกิาร/ห้องสมุด/ห้องเรียน
อาชีพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ
  สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา 

1.1 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
1.2 กิจกรรมแล้อุป๊ะตะก่า 
1.3 พิธีไหว้ครู 
1.4 ค่ายคุณธรรม 
1.5 การสอบธรรมสนามหลวง 
1.6 เทศน์มหาชาติพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ  
     ค่านิยม 12 ประการ 

1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 - กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
2. ฝ่ายบริหารบุคคล 
 - งานบุคลากร 

2. โครงการส่งเสริมสุขนิสัย 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตของ
ผู้เรียน 

2.1 การตรวจวัดสมรรถภาพทางกายประจ าปี 
2.2 การวัดส่วนสูงและชั่งน้ าหนกัประจ าปี 
2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ ์
2.4 การจัดท าสารสนเทศด้านสขุภาพของผู้เรียน 
2.5 การรณรงค์ป้องกันยาเสพย์ติด ความรุนแรง โรคภัย    
     อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  
2.6 การพัฒนาสุขาภบิาลโรงอาหาร/จุดดื่มน้ าสะอาด 
2.7 การคุ้มครองผู้บริโภค 
2.8 การบริการตรวจสุขภาพ 
2.9 กิจกรรมพัฒนาทักษะเยาวสตรี (แม่วัยใส) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
  พลศึกษา 
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 

3. โครงการเสริมสร้างความ
มีสุนทรียภาพผู้เรียน 

3.1 แข่งขันกีฬา/กรีฑาภายใน 
3.2 การร่วมแข่งขันกีฬาสีภายนอกโรงเรียน 
3.3 การประกวดดนตรี ร้องเพลง 
3.4 การประกวดวาดภาพ 
3.5 การเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านดนตรี  นาฏศลิป์   
     ศิลปะ 
3.6 วงโยธวาทิตโรงเรียน 

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

4. โครงการ To be 
Number One 

4.1 การรณรงค์ต่อต้านยาเสพยต์ิด 
4.2 การจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน 
4.3 การส่งตัวแทนนักเรียนแข่งขันภายนอก 
4.4 การ Re-X-ray 
4.5 สายลับจิ๋ว 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
- งาน To be Number One 
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กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ) ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5. โครงการปลูกฝังจิตส านึก 
ในขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม 

5.1 กิจกรรมจิตอาสา 
5.2 โซนพื้นที่ (Zoning) 
5.3 การบ าเพ็ญประโยชน ์
5.4 ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. ฝ่ายบริหารบุคคล 
- งานคณะกรรมการสภานักเรียน 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา 

1. รณรงค์การแต่งกายชุดพื้นเมอืง 
2. ประกวดมารยาท 
3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
4. อนุรักษ์สืบสานศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา  
   เช่น    
        - ประเพณีลอยกระทง 
        - การท าบุญตักบาตรทุกวันพระ 
        - ประเพณีสงกรานต ์
5. กิจกรรมพัฒนาดนตรีสากล และนาฏศิลปไ์ทยและพื้นเมือง 
6. พิธีไหว้ครูศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

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

2. โครงการปลูกฝังค่านิยม
และจิตส านึกความเป็นไทย 

2.1 กิจกรรมวันส าคัญของชาต ิ
   - 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 และจิตส านึกความเป็นไทย 

   - กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
   - วันภาษาไทยแห่งชาต ิ

1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 
   - กลุ่มสาระภาษาไทย 
   - งานลูกเสือ 
2. ฝ่ายบริหารบุคคล (ปกครอง) 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสมกับ 
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสากล 

 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาครูและบุ
คลกรสู่มืออาชีพและมี
ศักยภาพเป็นพลโลก 

1.1 อบรมครูกับเจ้าของภาษาตา่งประเทศ 
1.2 ศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศ 
1.3 อบรมทักษะการใช้สื่อ ต าราเรียนภาษาต่างประเทศ 
     ของครูกลุ่มวิทย์-คณิต 
1.4 จัดซื้อจัดหาหนังสือ ต าราและสื่อภาษาต่างประเทศ  
     ในการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มวิทย์-คณิต 
1.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับนานาชาติ 
1.6 อบรมทักษะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ในการจัดการ  
     เรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเผยแพร่ผลงาน 
     ทั้ง ระบบออนไลน์และออฟไลน์ 
1.7 อบรมทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.8 ส่งเสริมและสนบัสนนุการจดัท าผลงานทางวิชาการ 
1.9 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ครูเข้ารับการประชุม/  
     อบรม/สัมมนาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
1.10 อบรมครูให้ใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา 
      ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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. ฝ่ายบริหารบุคคล 
   - งานบุคลากร 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายธุรการ นโยบาย    
   แผน และงบประมาณ 
 

2. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการสื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 

2.1 ปรับปรุงระบบการประชาสมัพันธ์และเสียงตามสาย 
2.2 ป้ายประชาสัมพนัธ ์
2.3 จัดท าวารสารโรงเรียน 
2.4 การบันทึกภาพกิจกรรม 
2.5 การประชาสัมพนัธ์ในเว็บไชต์ ,Facebook, Line 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานประชาสัมพนัธ ์
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กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายท้ัง 
ในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

แผนงานที่ 1 พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาระบบ
การบรหิารจัดการที่ด ี

1.1 การจัดซื้อวัสดุส านักงาน/ฝา่ย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2 การซ่อมแซม ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
1.3 การจัดสวัสดิการครูและบุคลากร 
1.4 การพัฒนาระบบบริหารงาน 
1.5 การพัฒนาส านักผู้อ านวยการ 
1.6 การจัดท ามาตรฐานการปฏบิัติงาน 
1.7 การพัฒนาระบบงานสารบรรณโรงเรียน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ 
1.8 การพัฒนางานพสัดุโรงเรียน/ฝา่ย/กลุ่มสาระฯ 
1.9 การพัฒนางานการเงินโรงเรียน 
1.10 การบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค 
1.11 การเลี้ยงรับรอง 
1.12 จัดจ้างแม่บ้าน,คนสวน,เจ้าหน้าที่,นักการ 
1.13 การบริการรักษาความปลอดภัย  
       (จ้างยามรักษาการณ์,เวรประจ าวนั,เวรกลางคืน, 
      เวรวันหยุด,เครื่องหมายจราจร ฯลฯ) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ 
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
4. ฝ่ายบริหารบุคคล 
5. ส านักผู้อ านวยการ 

2. โครงการพัฒนาระบบ
การให้บริการทางการศึกษา 

2.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
2.2 พัฒนาระบบนวัตกรรม I - Student 
2.3 การท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
2.4 การประกันอุบัติเหตุ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 

3. โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.1 จัดท าเครื่องมือการประเมินคุณภาพประเมิน  
     ภายใน,ภายนอก 
3.2 การควบคุมภายใน 
3.3 การรายงานคุณภาพ (SAR,SSR) ของโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ส านักผู้อ านวยการ 
2. งานประกนัคุณภาพ 
   การศึกษา 

4. โครงการส่งเสริมการ
บริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน 

4.1 ปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณตาม 
     ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน 
4.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ/ งบประมาณ   
     ประจ าป ี
     

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารธุรการ   
   นโยบาย แผน และ 
   งบประมาณ  
   - งานแผนงาน 
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กลยุทธ์ที่ 5 (ต่อ) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย 
                     ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย 
                     ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 1 พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 

โครงการ  กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
5. โครงการพัฒนาบุคลกร
ผู้บริหารระดับกลางของ
โรงเรียน 

5.1 อบรมให้ความรู้ และพัฒนาทักษะ 
     การบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
2. ส านักผู้อ านวยการ 

6. โครงการเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจบุคลากร 

6.1 จัดท าโล่และเกียรติบัตรเชิดชูบุคลากร 
6.2 จัดกระเช้าเยี่ยมไข้ 
6.3 การท าช่อดอกไม้แสดงความยินดี 
6.4 การบริการน้ าดื่มส านักงาน 
6.5 การจัดสวัสดิการครูและบุคลากร 
6.6 งานวันสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
6.7 เลี้ยงรับ – ส่งบุคลากร   

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. งานบุคลากร 
 

7. โครงการนิเทศการเรียน
การสอน 

7.1 ครูคู่นิเทศ 
7.2 พัฒนาเครื่องมือนิเทศภายในด้านการเรียนการสอน 
      

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. งานบุคลากร 

8. โครงการนิเทศเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาและ
การสรุปผลพฒันาโรงเรียน 

8.1 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
8.2 จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานการพฒันา 
     คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
8.3 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สื่อมวลชน 
8.4 การเผยแพร่ผลงานโรงเรียน 
     

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
2. กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
   - 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
   - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
   - งานประชาสัมพนัธ ์

 

กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย 
ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 2 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชน และโรงเรียน เครือข่าย ทั้งภายในประเทศ 
และนอกประเทศ 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาโรงเรียน 

1.1 งานภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง 
1.2 งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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กลยุทธ์ที่ 5 (ต่อ) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย 
ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 2 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชน และโรงเรียน เครือข่าย ทั้งภายในประเทศ 
และนอกประเทศ 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1.3 งานสมาคมผู้ปกครองและครู 

1.4 งานสมาคมศิษย์เก่า 
1.5 การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
1.6 สหวิทยาเขตลุ่มน้ าเมย 
1.7 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ จ.ตาก 

2. ส านักผู้อ านวยการ 
 

2. โครงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารธุรการ นโยบาย  
   แผน และงบประมาณ 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
3. ฝ่ายบริหารบุคคล 
4. ส านักผู้อ านวยการ 

 

กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายท้ัง
ในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียน 
การสอน และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้

1.1 พัฒนาห้องจริยธรรม 
1.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
1.3 พัฒนาห้องสมุด 
1.4 พัฒนาห้องเรียนสมบูรณ์แบบ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- งานศนูย์การเรียนรู้ 
- งานพฒันาการเรียนการสอน 



74 

 

กลยุทธ์ที่ 5 (ต่อ)บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายท้ัง
ในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียน 
การสอน และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1.5 พัฒนา Edutainment School 

1.6 พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ 
- งานห้องสมุด 
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

2. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการ
อาคารสถานที ่

2.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
     อาคารสถานที ่
2.2 การตกแต่งป้ายงาน/ซุ้มงานประเพณีส าคัญประจ าปี 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

3. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการ
สาธารณปูโภค 

3.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/พัฒนาด้านประปา 
3.2 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/พัฒนาด้านไฟฟ้า  
3.3 ปรับปรุงพัฒนาซ่อมสัญญาณสายอินเตอร์เนต  
     และโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

4. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

4.1 การจัดการขยะแบบบูรณาการ 
4.2 การประกวดห้องเรียนสะอาด 
4.3 ปรับปรุงและพฒันาภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
4.4 ปรับปรุงสวนที่มีอยู่เดิมให้สวยงาม 
4.5 บ ารุงและตกแต่งไมย้ืนตน้ให้ร่มเงาในโรงเรียน 
4.6 จัดตกแต่งสวนขึ้นใหม่ในพืน้ที่ที่ต้องการ 
4.7 จัดท าไม้กระถางประดับในโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 

จ าแนกตามกลยุทธ์และแผนงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  

แผนงานที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานสากล 
ที่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

   

 1.1 กิจกรรมงานพัฒนาหลักสูตร 10,000 ม.2.2(1),(2) ฝ่ายบริหารวชิาการ 
2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 
   

 
2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการวดัและประเมินผล 96,850 ม.1.1(5) 

ม.3.3 
ฝ่ายบริหารวชิาการ 

3 โครงการพฒันาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก    

 
3.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนชุมนุม/จิตอาสา เพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน ์

24,922 ม.2.2(2.3),(2.4) 
ม.3.1,3.2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
 4.1 กิจกรรมการพัฒนาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนรู้ 1,000,000 ม.2.2(2.4) ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 
4.2 กิจกรรมพัฒนาการออกเสียงภาษาไทย (คลินิกหมอ
ภาษา) 

1,000 ม.1.1(1,2,3,4,6) กลุ่มสาระภาษาไทย 

 
4.3 กิจกรรมจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

24,000 ม.1.1(3,4) กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 

 
4.4 กิจกรรมการจัดหาสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 70,000 ม.1.1(2,4,5,6) 

ม.1.2(4) 
ม.3.1,3.3 

กลุ่มสาระสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

 4.5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 30,000 ม.2.2(2.4) กลุ่มสาระสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

 
4.6 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ 25,000 ม.1.1(2,4,6) 

ม.1.2(2) 
ม.3.1,3.2,3.3 

กลุ่มสาระศิลปะ 

 4.7 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 49,000 ม.1.1(2,4,6) 
ม.1.2(2) 
ม.3.1,3.2,3.3 

กลุ่มสาระศิลปะ 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ)พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล  
                    โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานสากล 
ที่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 
4.8 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนดนตร ี 25,000 ม.1.1(2,4,6) 

ม.1.2(2) 
ม.3.1,3.2,3.3 

กลุ่มสาระศิลปะ 

 
4.9 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจนี 4,800 ม.1.1(3,4) กลุ่มสาระ

ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

 
4.10 กิจกรรมการจัดหาซื้อหนังสือ/สื่อประกอบการเรียนรู้ 7,180 ม.1.1(1,2,4,5) 

ม.2.2(2.4) 
กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

5 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน    

 
5.1 กิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน 15,000 ม.1.1(1,2,3,4, 

ม.1.1(5,6) 
ม.1.2(1) 

งานห้องสมุด 

 
5.2 กิจกรรมวางทุกงาน  อ่านทกุคน 3,000 ม.1.1(1,2,3,4, 

ม.1.1(5,6) 
ม.1.2(1,2) 

กลุ่มสาระภาษาไทย 

 

5.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (บันทึกการอ่าน) 27,000 ม.1.1(1,2,3,4, 
ม.1.1(5,6) 
ม.1.2(1,2) 
ม.3.1 

กลุ่มสาระภาษาไทย 

 รวม 1,412,752   
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โครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กิจกรรม  งานพัฒนาหลักสูตร 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและตำม 

มำตรฐำนสำกล โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  
แผนงานโรงเรียนที่  1 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และตำม

มำตรฐำนสำกล 
ผู้รับผิดชอบ    นายเอกชัย  พันธุลี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
     ข้อที ่2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 1  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
  ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 ข้อที่ 2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  

1. หลักการและเหตุผล      
หลักสูตรสถานศึกษา  เป็นแม่บทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  การพัฒนา

หลักสูตรเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษาที่จะต้องมี่การด าเนินงานเป็นระเบียบแบบแผนต่อเนื่องกันไป  ซึ่งเริ่มจากการวาง
จุดมุ่งหมายในการด าเนินงานนี้จะต้องค านึงถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาใหม่ต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าหลักสูตรเดิมและ
จะต้องสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  ซึ่งจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องมีความรู้  ความเข้าใจในเป้าหมายของการพัฒนา  โดยค านึ งถึง
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาจิตใจและทัศนคตขิองนักเรียนดว้ย  การด าเนินงานจึงต้องได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่าง
ดีจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในทางด้านหลักสูตรทุก ๆ ด้าน และต้องมีผู้น าที่ช านาญมีความสามารถในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี  
การหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียน  โรงเรียนจึงต้องพัฒนาหลักสูตร
และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกัน 

และด้วยเหตุผลดังกล่าวงานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและปรับปรุง
ทุกปีการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการวางแผนในการ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อวางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ซึ่งจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว ้  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและชุมชน   
 2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนองตอบตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 

2.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มคีวามรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะในปัจจุบัน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ  
         1) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2561-2563   จ านวน 3 เล่ม 
         2) เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู ้8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

        3) เอกสารกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน จ านวน 3 เลม่ 
        4) เอกสารรายงานการใช้หลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 เล่ม 

 3.2  ด้านคุณภาพ  
        - โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีหลักสูตรสถานศึกษาประจ าปีการศกึษา 2561-2563 ที่มีคุณภาพ  
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการจาก
ผู้บริหารโรงเรียน 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนด าเนินการ 
- ด าเนินการตามกิจกรรม 

ต.ค. 2560 - นายเอกชัย  พันธุลี 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

-ด าเนินการตามกิจกรรม 
 (จัดตามปฏิทิน ) 

ต.ค. 2560 – 
ก.ย. 2561 

10,000 
 

นายเอกชัย  พันธุลี 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กิจกรรม 
- ประเมินการใช้หลักสตูรของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

ก.ย. 2561 - นายเอกชัย  พันธุลี 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

-สรุปผลการด าเนินการตามกิจกรรมและรายงาน
ผู้บริหารโรงเรียน 

ก.ย. 2561 - นายเอกชัย  พันธุลี 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 10,000   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   - บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   - บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2/2560 ภาคเรยีนที ่1/ 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ตลับหมึก hp 12A 2,900 ชุด 1 2,900 1 2,900 
2 กระดาษโฟ้โต้ 150g  250 ห่อ 2 500 - - 
3 ป้ายตั้งโตะ๊อคิลิค เอ4 (แนวนอน) 150 แผ่น 11 1,650 - - 
4 USB Flash Drive (8GB) 180 อัน 10 1,800 - - 
5 กล่องพลาสติกมีฝา (ทึบ) 250 ลัง 1 250 - - 

รวม 7,100 2,900 
รวมทั้งสิ้น 10,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มหีลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
2. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู นกัเรียนและ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการ  

1. 1. ติดตามการมสี่วนร่วมในการน า
หลักสตูรไปใช้ 

2. 2. สอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. แบบประเมินการใช้หลักสตูรใน
ระบบออนไลน ์
3. แบบรายงานการใช้หลักสูตรของครู
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 มีหลักสูตรหลักสูตรทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
7.2 ได้หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคมประจ าปีการศึกษา 2561 
7.3 ครูที่ท าหลักสูตรประจ าแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรูม้ีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรที่ปรับปรุงมากขึ้น 
7.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีการรายงานการใช้หลักสตูร เพื่อใช้เป็นฐานในการ 

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสตูรในปีต่อไป 

 
 
    
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายเอกชัย  พันธุลี )                                                 (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                                
  ครูช านาญการ  หัวหน้างานหลักสูตร                    ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
 
                    
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ     ผู้รับรองโครงการ 
        ( นายวินัย   หาญพรม )                          (นายจักกฤษณ์   เรืองปรีชา) 
         หัวหน้างานแผนงาน                           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
         รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กิจกรรม  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 1  พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากลและสร้างเสริม

ความสามารถด้านเทคโนโลยี 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ    งานวัดผลและประเมินผล 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
       ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อที่ 3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

            และมีประสิทธิภาพ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานวัดผลและประเมินผล ถือเป็นหัวใจของงานบริหารงานวิชาการ ท้ังนี้เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศกึษา คือการจัด
การศึกษาให้มีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นการด าเนินงานจึงจ าเป็นตอ้งมีจุดเน้นที่การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ซึ่งต้องส่งเสริมการพฒันาในส่วนของครูผู้สอนและผู้เรยีน 
 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวัดผลและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อช่วยเหลือนักเรยีนที่มีปัญหาดา้นการเรยีนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และหลักเกณฑ์การประเมินผลตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

 นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม นักเรียนจ านวน 2,732 คน ครูจ านวน 167   คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

 นักเรียนและครผููส้อนโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 นักเรียนท่ีมีปญัหาทางการเรียนลดลง 
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4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมคร ู ก.ย.60 - หัวหน้างานวัดผล 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 

- เขียนโครงการ 
- จัดหาวัสดุ-อุปกรณส์ าหรับพัฒนาการ
วัดผลประเมินผล 
- จัดกิจกรรมตามโครงการ 

ก.ย.60 96,990 งานวัดผล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- มีวัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน ก.ย.60-    ม.ีค.
61 

- งานวัดผล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค.61 - งานวัดผล 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณจาก (เงินอุดหนุน) ………96,990………………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………..………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………..…………….. บาท 

  ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 สก๊อตเทปใสม้วนใหญ่ใส่แท่นอย่างหนา1.” 45 ม้วน 3 135 3 135 
2 กระดาษท าเกยีรตบิัตรสีขาว 110 รีม 3 330 3 330 
3 หมึก Cannon MX 318  สีด า PG830  620 กล่อง - - 3 1,860 
4 หมึก Cannon MX 318 สี PG831 850 กล่อง 6 5,100 3 2,550 
5 หมึกHP 1320CE505A 3,290 กล่อง 3 9,870 3 9,870 
6 หมึก HP LaserJet CF226A 4,450 กล่อง 2 8,900 2 8,900 
7 เชือกฟางม้วนใหญ่ 230 โหล 1 230 1 230 
8 ซองสีน้ าตาลขยายข้าง(ใส่ข้อสอบ) 48 โหล 250 12,000 250 12,000 
9 หมุดเยบ็ข้อสอบ 50 กล่อง 30 1,500 30 1,500 

 10 กาวลาเทกซ์ขวดใหญ ่ 120 ขวด 1 120 1 120 
 11 กระดาษ legal (F3) 80 แกรม 210 รีม 2 420 3 630 
12 ลวดเสียบกระดาษ 12 กล่อง - - 10 120 
13 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ้ค/ปริ้นเตอร ์   - 10,000 - - 
14 ค่าปรับปรุงโปรแกรม i-student    - - - 10,000 

รวม 48,605 48,245 
รวมทั้งสิ้น 96,850 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
-ร้อยละของนักเรยีนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

การจัดท า Bookmark (ปพ5) 
ด้วยโปรแกรม student 2551 
การจัดท ารายงานผลการเรียนด้วยระบบ
โปรแกรม i-Student 

-รูปเล่ม ปพ5 
-แบบรายงานผลการเรียนรายบุคคล 
-รูปเล่มใบประกาศผลการเรียน 
-สรุปรายงานผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนทุกคนไดร้ับการพัฒนาตนเองตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง 
 2. นักเรียนที่มีปญัหาด้านการเรยีนได้รับการช่วยเหลือ และผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
               ระบบการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาและมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 
 
 
ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายธนสิน   ชูเกียรติตกุล)                                          (นายฉัตรชัย     วิเทศน์)                                      
     หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล                          ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ   
 
                      
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
           (นายวินัย   หาญพรม)                 (นายจักกฤษณ์   เรืองปรีชา) 
            หวัหน้างานแผนงาน                         ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม/จิตอาสา เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ 

ตำมมำตรฐำนสำกล โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อควำม 
เป็นเลิศทำงวิชำกำร 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และตำมมำตรฐำนสำกล 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจิราภรณ์  เพชรปัญญา 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
       ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       ข้อที่ 2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
       ข้อที่ 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

   อย่างมีคุณภาพ 
    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ข้อที่ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ข้อที่ 2   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นคุณภาพ     
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอยา่งแท้จริง   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้องรับผิดชอบงานท่ีปฏิบตัิ 
คือกิจกรรมชุมชน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมจติอาสา และกิจกรรมซ่อมเสริม โดยกิจกรรมทั้งหมดเป็นกิจกรรมส่งเสริมใหผู้้เรยีน
ได้ฝึกปฏิบัตตินเองตามความต้องการของตนเอง และส่งเสรมิศักยภาพให้ผู้เรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความ
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีตอ่ผู้มีพระคณุ ยอมรับความคิด   และวัฒนธรรมที่แตกตา่ง ตระหนัก รู้คุณคา่ รวมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม และยังส่งเสรมินักเรียนเพื่อพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศในทุกด้าน 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมและเอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ตามความถนัดของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
3. เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับผู้เรียน 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

 นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมจ านวน 2,800 คน สามารถเข้าร่วมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ครบกิจกรรมตามที่
หลักสตูรได้ก าหนด  
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 -  ด้านคุณภาพ  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดระบบการเข้าร่วมกจิกรรมได้อย่างมีคณุภาพและครบตามที่หลักสตูรก าหนดนักเรียนสามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมตามถนัด-ความสนใจและผา่นเกณฑ์การประเมินทกุคน 
 

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1.ประชุมคณะกรรมการง่าน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับครูที่เกี่ยวข้อง 

1-30 ก.ย. 60 - น.ส.จิราภรณ์    
เพชรปัญญา 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 
3.จัดท าแฟ้มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
4.ครูที่ปรึกษาจัดท าสรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1 ต.ค 60 – 
1 ก.ย. 61 

25,000 
 

น.ส.จิราภรณ์   
เพชรปัญญา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินตาม
โครงการ 

1-15 ก.ย. 61 - น.ส.จิราภรณ์   
เพชรปัญญา 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

15-30 ก.ย. 61 - น.ส.จิราภรณ์    
เพชรปัญญา 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………25,000……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 โต๊ะขนาด 3 ฟุตครึ่ง+กระจก 3,900 ตัว 1 3,900 - - 
2 เก้าอี้ท างาน 1,500 ตัว 1 1,500 - - 
3 ตู้บานเลื่อน 3,200 หลัง 1 3,200 - - 
4 หมึก HP Laser  Jet  P1102 85 A 2,650 ตลับ 1 2,650 1 2,650 
5 หมึกเตมิ EPSON L 200 4 สี สีละ 1 ขวด 250 ขวด 4 1,000 4 1,000 
6 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 439 ห่อ 3 1,317 3 1,317 
7 กระดาษการ์ดสี 120 แกรม A4 50 แผ่น 89 ห่อ 6 534 6 534 
8 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5" 37 ม้วน 10 370 10 370 
9 แฟ้มตราช้าง 3" ห่วง 109 อัน 10 1,090 10 1,090 
10 กระดาษปกการ์ดขาว 180g 50แผ่น 150 ห่อ 6 900 6 900 
11 สมุดเบอร์ 2 50 เล่ม 12 600 - - 

รวม 17,061 7,861 
รวมทั้งสิ้น 24,922 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจ 
2. ครู ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
3. งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนมี
ประสิทธิภาพในการท างานระดับดี 

1. ตรวจสอบเอกสารบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
2. สังเกตจากการเรยีนการสอนของครูผูส้อน 

 
3. สังเกตจากการเรยีนการสอนของครูผูส้อน 

1. บันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
 

2. บันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
 

3. บันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนสามารถเข้าร่วมกจิกรรมได้ ครบตามที่หลักสูตรก าหนด  

 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางสาวจิราภรณ์  เพชรปญัญา)                                         ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                      
               ครู คศ.4                                               คร ูคศ.3  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
  
 
                    

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )               ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
            หวัหน้างานแผนงาน                        ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ               ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม                การพัฒนาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน         กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและตำม 

มำตรฐำนสำกล โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร  

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และตำม 
มำตรฐำนสำกล 

ผู้รับผิดชอบ  นายสมยศ  จิรกุลธรวณิช 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหาร 

    ข้อที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
     ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการเรียนการสอน การผลิตสื่อสิง่พิมพ์เพื่อเป็นเอกสารในการจัดการเรยีนการสอนเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในทุกดา้น ทั้งทางด้านทักษะกระบวนการ กระบวนการคดิ ทักษะการท างานเพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้
ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตได้ การผลิตเอกสารและการพิมพ์ จึงมีความจ าเป็นท้ังในทางด้านงานวิชาการ 
และงานทุกๆ ฝ่าย จึงขอจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการงานเอกสารและการพิมพ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการเรียน
การสอนและพัฒนาคณุภาพของผูเ้รียนให้มีคณุภาพยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. จดัซื้อวัสดุ กระดาษ ส าหรับการท าการผลิตสื่อการสอน และเอกสารการสอน 
 2. บ ารุงเครื่องอัดส าเนาเอกสาร 
 

3. เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 

1. นักเรียน  จ านวน 2,800  คน 
2. ครู  จ านวน    200  คน 

 - ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีสื่อและเอกสารประกอบการเรียน 
2. ครูมีเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ 
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4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. เตรียมวางแผนด าเนินการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3. จัดท าโครงการ 

ก.ย. 2560 
- 

นายสมยศ   
จิรกุลธรวณิช 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ด าเนินงานและติดต่อหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 

ก.ย.2560 
- 

ต.ค.2560 
 

1,000,000 

คณะกรรมการฝา่ย
บริหารวิชาการ 
งานเอกสารการพิมพ ์

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

ส ารวจ, สังเกต, สอบถาม ก.ย. 2561 
- 

นายสมยศ   
จิรกุลธรวณิช 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action) 

- ส ารวจ ติดตาม และประเมินผลอย่าง
สม่ าเสมอ 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

ต.ค.2561 
- 

นายสมยศ   
จิรกุลธรวณิช 

 
5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………1,000,000 …….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ...................................       บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อหน่วย หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร 97 รีม 3,000 291,000 3,000 291,000 
2 กระดาษไขเครื่องอัดส าเนา 2,000 กล่อง 25 50,000 25 50,000 
3 หมึกพิมพ์เครื่องอัดส าเนา 1,000 หลอด 30 30,000 30 30,000 
4 หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร 700 ถุง 10 7,000 10 7,000 
5 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Hi Speed Jet 

(หมึกสี) 
16,000 หลอด 

4 64,000 4 64,000 

6 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Hi Speed Jet 
(หมึกด า) 

12,000 หลอด 
4 48,000 4 48,000 

6 ค่าซ่อมบ ารุง 10,000 ภาคเรยีน 1 10,000 1 10,000 
รวม 500,000 500,000 

รวมทั้งสิ้น 1,000,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ครู นักเรียน ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80 ข้ึนไปมีความ
พึงพอใจในการใช้บริการงานเอกสาร  

สังเกต  สอบถาม แบบส ารวจ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษามีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน 
 2. ครูผู้สอนไดร้ับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 
 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายสมยศ  จิรกุลธรวณิช )                     ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ ) 
          ต าแหน่ง  ครชู านาญการ             ครู คศ.3  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ    ผู้รับรองโครงการ 
         ( นายวินัย  หาญพรม )             ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
           หวัหน้างานแผนงาน                          ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

    ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
          ( นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์ ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาการออกเสียงภาษาไทย (คลินิกหมอภาษา) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม    
                              มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม

มาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนมิถุนายน – สิงหาคม  2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อที่  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ข้อที ่1 ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ 

                             ของแต่ละดับชั้น 
      ข้อที ่2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                                ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
      ข้อที่ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ข้อที ่4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ข้อที ่6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 

   
1. หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติทีท่ าให้ชาติด ารงความเป็นชาติอยู่ได้  แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบัน  พบปัญหามากมายท า
ให้การสื่อสารไม่เข้าใจกัน  สาเหตมุาจากการออกเสียงภาษาไทยไมถู่กต้องตามภาษามาตรฐาน  การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน   
และในสื่อตา่งๆกลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  โรงเรยีนสรรพวิทยาคม  ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของปัญหานี้  จึงได้จัดโครงการ
พัฒนาการออกสียงภาษาไทย  (คลินิกหมอภาษา) 

2.  วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้นักเรียน  ครู  และผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการแก้ปัญหา  และพัฒนา

ทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
      2.  เพื่อยกย่องและให้ก าลังใจแก่นักเรียนที่มีทักษะในการใช้ภาษาไทยดีเด่น 
      3.  เพื่อยกย่องและให้ก าลังใจแก่นักเรียนที่พัฒนาทักษะการอ่าน 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

         นักเรียนเข้าร่วมโครงการฝกึทักษะการอ่านออกเสียง 
 -  ด้านคุณภาพ  

            นักเรียนเข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาการออกสียง  100 % 
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อส ารวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ

มี.ค.-พ.ค.2561 - ครูกฤษณ์ชรินทร์  
คงกล่อม 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. รวบรวมรายช่ือนักเรียนที่มีปญัหาการอ่าน
และรับสมัครนักเรียนท่ีสนใจพัฒนาทักษะการ
อ่าน.  
2. การด าเนินการพัฒนา 
    -  ศึกษาประวัติ 
    -  ทดสอบการอ่าน 
    -  แยกนักเรียนที่มีปัญหาเฉพาะด้าน   
    -  พัฒนาการอ่านโดยใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน  
พี่สอนน้อง 
   - ทดสอบหลังด าเนินการ 
   - วัดผล  ประเมินผล  รายงานผล 

พ.ค.-ส.ค.2561 1,000 ครูกฤษณ์ชรินทร์ 
คงกล่อม 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม ส.ค.2561 - ครูกฤษณ์ชรินทร์  
คงกล่อม 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ ส.ค.2561 - ครูกฤษณ์ชรินทร ์
คงกล่อม 

 
 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………1,000…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ………………-…………….. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 กระดาษการ์ดสีขาว ปกแข็ง 150 ห่อ - - 2 300 
2 กระดาษโฟโตรู้ป ขนาด เอ 4 350 ห่อ - - 2 700 

รวม - 1,000 แผ่น 
รวมทั้งสิ้น 1,000 300 
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6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนมีทักษะการอ่านออกเสยีง คิดเป็น
ร้อยละ 80   

ทดสอบหลังจากเสร็จสิ้น 
โครงการ 

แบบรายงานโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1. นักเรียน ครู  และบคุลากรในโรงเรียนไดต้ระหนักในความส าคญัของการแก้ปัญหา การอ่านออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้อง 
7.2. มีสื่อการแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ 
7.3. นักเรียนสามารถออกเสยีงภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน 

 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางพรรณี  ดิษฐบรรจง)                                          ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                     
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่          

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  จดัหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
                              มาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศ 
                              ทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560   –  กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ข้อที่ 3 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
       ข้อที ่4 ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  

1. หลักการและเหตุผล 
 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2560  โดยภาพรวมแล้วพบว่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ก าหนดไว้  และอยู่ในเกณฑ์ประกันคุณภาพการสอนของครูผู้สอน  ทั้งนี้ต้องการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไป  โดยมีการด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้ดียิ่งขึ้น  
พัฒนาและจัดท าสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข  ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
พร้อมกับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
 ดังนั้นเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนรายวิชา ท้องถิ่นของเรา ของนักเรียนสูงขึ้นและการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจึงสมควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาท้องถิ่นของเราในภาคเรียนต่อไปให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้มีสื่อการเรยีนการสอนที่มีคุณภาพ 

 2.  เพื่อยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน  

3.  เป้าหมาย 
- เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         -  ครู ร้อยละ 75  ได้มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคณุภาพ 
         -  ในปีการศึกษา  2560 - 2561  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
            ในวิชาสังคมศึกษามีผลสัมฤทธ์ิค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 60.00  และเพิ่มขึ้นจากเดมิ  ร้อยละ  5 
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทกุคนได้รบัการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งขึ้น นักเรียนไดร้ับการ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงค์อย่างหลากหลาย    มีทักษะในการด ารงชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ซึง่ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น  
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 

1. ประชุมครูและแต่งตั้ง 
    คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ด าเนินงานเพื่อเสนอขออนุมัต ิ
   โครงการ 

ตุลาคม 2560 
มีนาคม 2561 

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯและคณะครูใน
กลุ่มสาระสังคมฯ   

2. ด าเนินการ 
(Do) 

1. ด าเนินการจดัหาสื่อเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

พฤศจิกายน 2560 
มีนาคม 2561 

24,000 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

ตรวจสอบคุณภาพของสื่อท่ีไดร้ับ 
ตรวจสอบการใช้สื่ออย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

พฤศจิกายน 2560 
มิถุนายน 2561 

- ครูเอกชัย  พันธุล ี

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผล 
โครงการ 
2. สรุปผลการด าเนินการ 
3.รายงานผู้บังคับบญัชา 

กุมภาพันธ์ 2560 
กันยายน 2561 

- ครูเอกชัย  พันธุล ี
 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)   24,000     บาท 
 เงินนอกงบประมาณ         -                 บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี               -                 บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 Projector Epson EB-503 18,000 ชุด 1 18,000 - - 
2 ขาแขวน Projector 1,900 ตัว 1 1,900 - - 
3 ค่าติดตั้ง 1,300  1 1,300 - - 
4 จอ Projector 2,800 จอ 1 2,800 - - 

รวม 24,000 - 
รวมทั้งสิ้น 24,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ครู ร้อยละ 75  ได้มสีื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพ 
 

1. ติดตามจากการจดัการเรียนการสอน 
2. สังเกตจากเข้าใช้ในการเรียนการสอน 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบติดตามการใช้สื่อ 
3. แบบสังเกตการใช่สื่อ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  มีสื่อการเรยีนการสอนที่มีคณุภาพเกิดประโยชนต์่อการจัดการเรียนการสอน 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนให้สูงขึ้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายเอกชัย  พันธุลี)                                                 ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ                            ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่          
                                                                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 

 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  การจัดหาสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม 

มาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทาง 
วิชาการ 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม 
มาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
          ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

      ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
      ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนแลพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
      ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม    
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อที่ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 ข้อที่ 3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
                              และมีประสิทธิภาพ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การเรยีนการสอน  เป็นการจดักิจกรรมที่มุ่งหวังให้นักเรยีนได้เรยีนรู้และพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพทางกายและจติใจที่มี
คุณภาพ  มุ่งสู่การบรหิารจดัการทีม่ีคุณภาพ  ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยสื่อคืออุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคณุภาพดี การจัดหา/จดัท า
สื่อการเรียนการสอนจึงเป็นหน่ึงสว่นประกอบส าคญัที่ส่งเสรมิให้กิจกรรมการเรยีนการสอนประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา/สุขศึกษา   
2. เพื่อให้นักเรียนใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีคณุภาพ 
3. เพื่อส่งเสรมิการจ าท า/จัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย พอเพียง 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

- จัดท าสื่อการเรียนการสอน จ านวน 10 ช้ิน    
 -  ด้านคุณภาพ  

- นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจจากการใช้สื่อการเรียนการสอน 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan)  

- ประชุมครูในโครงการ  เพื่อจัดเตรียมการ
จัดท าโครงการ และเสนอขออนุมตัิโครงการ 
- เตรียมกิจกรรมในการแข่งขัน 

ต.ค. 2560 - ฝ่ายงานวิชาการกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

  

- จัดหาสื่อ/อุปกรณ์  ในการจดัการ 
เรียนการสอน 
- จัดท าสื่อการเรียนการสอน 

พ.ย. 2560– 
ก.ย. 2561 

 

70,000 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ประชุมสรุปปัญหา  ก.ย. 2561 - 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action)  

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดท ากจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 2561 
 
 

- 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ………70,000..………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 

    ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 วอลเลย์บอล แกรนดส์ปอรต์  รุ่น SONIC 525 ลูก 10 5,250 10 5ม250 
2 ตะกร้อ    มาราธอน 201 318 ลูก 15 4,770 15 4,770 
3 ตะกร้อ    มาราธอน 101 218 ลูก 15 3,270 15 3,270 
4 ลูกฟุตซอล แกรนด์สปอร์ต  รุ่น NEO 3 395 ลูก 6 2,370 - - 
5 ตาข่ายฟุตบอล 11 คน แกรนดส์ปอร์ต 2,200 คู ่ 1 2,200 - - 
6 โต๊ะเทเบิลเทนนสิ แกรนดส์ปอรต์ 6,700 คู ่ 1 6,700 - - 
7 สูบจักรยาน  300 สูบ 1 300 - - 
8 ลูกบาสเกตบอล แกรนดส์ปอร์ต รุน่ ZOOM      790 ลูก 5 3,950 5 3,950 
9 ลูกฟุตบอลแกรนดส์ปอร์ต Primero 2 990 ลูก 10 9,900 10 9,900 
10 ลูกแบดมินตั้น แกรนดส์ปอรต์ 350 กล่อง 2 700 - - 
11 ตาข่ายฟุตบอล 7 คน แกรนด์สปอร์ต     1,850 คู ่ 1 1,850 - - 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

12 ตาข่ายฟุตซอล  แกรนดส์ปอร์ต 1,600 คู ่ 1 1,600 - - 
รวม 42,860 27,140 

รวมทั้งสิ้น 70,000 
 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาการเรียนวิชาพลศึกษา 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นไป 
3. นักเรียน ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ 

1) ติดตาม ประเมิน การใช้สื่อ 
2) สังเกตจากผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 

- แบบประเมินผลสื่อ 
- แบบสัมภาษณ์การจดั
กิจกรรม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะด้านการกีฬา/สุขศึกษาท่ีดีขึ้น 
 7.2 นักเรียนมีความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างสนุกสนาน 
 
 
 

ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์ )                                          (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                       ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ   
 
            

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                  (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                           ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ 

 
 

ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม 

มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทาง 
วิชาการ  

แผนงานโรงเรียนที่ 1   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตาม
มาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
            ข้อที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       ข้อที่ 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
   อย่างมีคุณภาพ    
 
1. หลักการและเหตุผล 

เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเตรียมความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของเยาวชน โรงเรียนต้องจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่มุ่ง
หมายให้นักเรียนความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

การเรยีนรู้จากกิจกรรมและกระบวนการที่มีคุณภาพด้านสุขศึกษาและพลศึกษาที่อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล เป็น
จ าเป็นเร่งด่วนและเป็นสิ่งส าคัญทีก่ลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษาต้องสรา้งให้นักเรียน 
ที่เรียนรู้ในรายวิชาไดต้้องตระหนกัและต้องได้รับการฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะสามารถพัฒนาตนเองให้มศีักยภาพเพียงพอท้ังทางด้าน  
ความรู้  สตปิัญญา  สังคม  อารมณ์  และร่างกายที่แข็งแรงสมบรูณ ์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการ 
เรียนรู้  จนส่งผลให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกดิประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสรมิการจดักิจกรรม/โครงการ/โครงการที่มคีุณภาพต่อการเรียนการสอน 
3. เพื่อให้ครูจัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอน 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

- ครู จ านวน 7 คน  นักเรียน จ านวน 2,733 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับการพัฒนา/ส่งเสรมิความรู้/การปฏิบัตเิกี่ยวกับสุขศึกษาและพลศึกษา 
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4. วิธกีารด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan)  

- ประชุมครูแกนน าในโครงการ 
พัฒนาการ   
  เรียนการสอน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- เตรียมเนื้อหากิจกรรม 

ก.ย. 2560 - ฝ่ายบรหิารวิชาการ
กลุ่มฯ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

  

- พัฒนาห้องสาระกลุม่ฯ ก าหนดมมุแหล่ง 
  เรียนรู ้
- จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ ส าหรับการพฒันา 
  นักเรียน/กิจกรรม 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
- จัดกิจกรรมตามแผนกลุม่สาระ 

ต.ค. 2560 
–  

ส.ค.2561 

30,000 ฝ่ายบรหิารวิชาการ
กลุ่มฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ประชุม/เก็บข้อมลูหลังปฏิบัติกิจกรรม ก.ย. 2561 - ฝ่ายบรหิารวิชาการ
กลุ่มฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action)  

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดท ากจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 2561 
 
 

- ฝ่ายบรหิารวิชาการ
กลุ่มฯ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………30,000………………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 
 ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 โปรเคเตอร์ EPSON 15,000 เครื่อง 1 15,000 - - 
2 กาวลาเทกซ์ TOA  32 ออนซ์  90 ขวด 1 90 1 90 
3 คัทเตอร์  60 อัน 5 300 - - 
4 ใบมีดคัตเตอร ์ 30 ชุด 5 150 - - 

5 เทปกาวใส OPP  1 น้ิว 25 ม้วน 2 50 2 50 
6 ผ้าเทปกาวแลกซีน   1.5 นิ้ว สีชมพู + สีฟ้า 35 ม้วน 10 350 10 350 
7 กระดาษกาวย่น ใหญ่ 3 M  1 นิ้ว 40 ม้วน 5 200 5 200 
8 กระดาษกาวย่น ใหญ่ 3 M  1.5 นิ้ว 50 ม้วน 5 250 5 250 
9 เเม็กเยบ็  85 ตัว 3 255 - - 
10 ลวดเย็บ ตราม้า ขนาดเล็ก 15 กล่อง 30 450 30 450 
11 ปากกา ลบค าผดิ 50 ด้าม 6 300 - - 
12 ชุดหมึก ครบสี EPSON 440 ชุด 2 880 2 880 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

13 แฟ้มเสนอเซ็น 120 อัน 1 120 - - 
14 เครื่องปรินเตอร์ สี EPSON L320 4,555 เครื่อง - - 1 4,555 
15 กระดาษชาท  5 แผ่น 50 250 50 250 
16 กระดาษโฟโต้ A4 150 แกรม  380 ห่อ 3 1,140 3 1,140 
17 กระดาษปกรายงาน A4 สี ฟ้า + ชมพู 120g 100 ห่อ 10 1,000 10 1,000 

รวม 20,785 9,215 
รวมทั้งสิ้น 30,000 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. ครูในกลุ่มสาระร้อยละ 100  มีความพึงพอใจใน
การด าเนินโครงการ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินโครงการ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะการเรียนรู/้โครงงาน/กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่มีคณุภาพ 

 7.2 นักเรียนมีความสามารถในการน าเสนอความคิด/โครงงานทีมีคณุภาพ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์ )                                          (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                       ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ   
   
     

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                  (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                           ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ 
 
 
 

ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม 

มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม 

มาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2560 - กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
           ข้อที่   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อที ่2.  ความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                             ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
       ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
           ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อที่ 1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 ข้อที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
   ข้อที่ 3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
                             และมีประสิทธิภาพ      
 
1.หลักการและเหตุผล 
 

            จากพระราชบัญญตัิการศึกษา  และหลักสตูรการศึกษาแกนกลางปี  2551  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  
มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผดิชอบ  มีทักษะการปฏิบตัิงาน  มีจิตส านึกรักในความเป็นไทย  เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของหลักสตูร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยจดักิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน และซ่อมแซมอุปกรณ์ดนตรีไทย และสากล  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 

     2.1 ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะด้านนาฏศลิป์ที่สูงข้ึน 
     2.2 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมสีุนทรยีภาพทางนาฏศลิป ์
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3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะมีวัสดุอุปกรณ์ใช้สร้างสื่อการเรียนการสอน  และมีงบประมาณในการซ่อมแซมอุปกรณ์ 
ที่ช ารุด 

     -  ด้านคุณภาพ   
1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะมีสื่อท่ีใช้ประกอบการสอน 
2. นักเรียนทีเ่รียนวิชานาฏศิลป์ทกุด้านและทุกคนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนที่สูงข้ึน 

 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการด าเนิน
กิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

ตุลาคม 
2560 

- นางกาญจนา  
ชาญเชิงพานิช 

2.ด าเนินการ 
( Do) 
 

ด าเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั
กิจกรรมจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตสื่อ 
สื่อการสอน ดา้นนาฏศลิป ์

ต.ค. 2560 - 
ก.ย. 2561 

25,000 นางกาญจนา  
ชาญเชิงพานิช 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ทดสอบความรู้ความสามารถจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ต.ค. 2560 - 
ก.ย. 2561 

- นางกาญจนา  
ชาญเชิงพานิช 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดท าเอกสารสรุปการด าเนินกิจกรรมและ
รายงานผล 

ก.ย. 2561 
 

- นางกาญจนา  
ชาญเชิงพานิช 

 

5.งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                  25,000      บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                     -        บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                                  -  บาท        
ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 ค่าซื้อผ้าโขมพัสต ์ 300 ผืน 10 3,000 - - 
2 ค่าซื้อผ้าถุงส าเร็จจีบหน้านาง 500 ผืน 8 4,000 - - 
3 สไบพรีท 300 ผืน 8 2,400 - - 
4 ตุ้มหู และสร้อยคอ 1,500 ชุด 8 12,000 - - 
5 จี้เพชร 450 อัน 8 3,600 - - 

รวม 25,000 - 
รวมท้ังสิ้น 25,000 
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6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ร้อยละ 100 
มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการสอน 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ที่เรียนวิชานาฏศิลปม์ี
ผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน 

-สังเกต    
-สอบถาม   
 

แบบประเมินโครงการ 

 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนในกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะมีความพึงพอใจและมีสื่อประกอบการสอน 
 2.  ของนักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาศิลปะมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางกาญจนา   ชาญเชิงพานิช)                                       ( นายฉัตรชัย   วิเทศน์ )                                      
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               ครู คศ.3  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                         รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
                      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )              ( นายจักกฤษณ์    เรืองปรีชา ) 
  หัวหน้างานแผนงาน                                 ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ   
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม 

มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม 
มาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบ  นายสมาน  โตสิงห์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2560 - กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
           ข้อที่   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อที ่2.  ความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                             ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
       ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
           ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อที่ 1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 ข้อที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 ข้อที่ 3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
                             และมีประสิทธิภาพ      
                
1.หลักการและเหตุผล 
 

            จากพระราชบัญญตัิการศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาแกนกลางปี  2551  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  
มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผดิชอบ  มีทักษะการปฏิบตัิงาน  มีจิตส านึกรักในความเป็นไทย  เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของหลักสตูร  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยจดักิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน และซ่อมแซมอุปกรณ์ดนตรีไทย และสากล  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
     2.1 ส่งเสริม  สนับสนุนใหผู้้เรยีนมีความรู้และทักษะด้านศลิปะที่สูงข้ึน 
     2.2 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมสีุนทรยีภาพทางศิลปะ 
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3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะมีวัสดุอุปกรณ์ใช้สร้างสื่อการเรียนการสอน  และมีงบประมาณในการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุด 
     -  ด้านคุณภาพ   

1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะมีสื่อท่ีใช้ประกอบการสอน 
2. นักเรียนทีเ่รียนวิชาศลิปะทุกดา้นและทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

 

4. วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการด าเนิน
กิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

ตุลาคม 
2560 

- นายสมาน  โตสิงห ์

2.ด าเนินการ 
( Do) 
 

ด าเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั
กิจกรรมจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตสื่อ 
สื่อการสอน ดา้นทัศนศิลป์  

ต.ค. 2560 - 
ก.ย. 2561 

49,000 นายสมาน  โตสิงห ์

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ทดสอบความรู้ความสามารถจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ต.ค. 2560 - 
ก.ย. 2561 

- นายสมาน  โตสิงห ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดท าเอกสารสรุปการด าเนินกิจกรรมและ
รายงานผล 

ก.ย. 2561 
 

- นายสมาน  โตสิงห ์

 

5.งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                  49,000      บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                     -        บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                                  -  บาท        
ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 โต๊ะนั่งสีเ่หลีย่ม 2,200 ชุด 6 13,200 - - 
2 กระดาษร้อยปอนด ์ 20 แผ่น 200 4,000 - - 
3 สีน้ าซากุระขนาด  24  ส ี 400 ชุด 10 4,000 - - 
4 พู่กันแบนเบอร์ 20 60 อัน 6 360 - - 
5 พู่กันแบนเบอร์ 24 80 อัน 6 480 - - 
6 สีชอล์ก ขนาด  24  ส ี 296 กล่อง 10 2,960 - - 
7 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ 

และค่าติดตั้ง 
24,000 ชุด 1 24,000 - - 

รวม 49,000 - 
รวมทั้งสิ้น 49,000 
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6. วิธีการประเมิน 
          ตัวชี้วัดความส าเร็จ             วิธีการประเมิน               เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ร้อยละ 100 
มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการสอน 
2. นักเรียนร้อยละ 90 ที่เรียนวิชาศิลปะมี
ผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน 

-สังเกต    
-สอบถาม   
 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนในกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะมีความพึงพอใจและมีสื่อประกอบการสอน 
 2. นักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาศิลปะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางกาญจนา   ชาญเชิงพานิช)                                       ( นายฉัตรชัย   วิเทศน์ )                                      
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                              ครู คศ.3  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
                      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )              ( นายจักกฤษณ์    เรืองปรีชา ) 
  หัวหน้างานแผนงาน                                 ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ   
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนดนตรี 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม 

มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม 
มาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบ  นายบัญชา  กรรข า 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2560 - กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
           ข้อที่   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อที ่2.  ความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                             ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
       ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
           ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อที่ 1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 ข้อที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 

            จากพระราชบัญญตัิการศึกษา  และหลักสตูรการศึกษาแกนกลางปี  2551  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  
มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผดิชอบ  มีทักษะการปฏิบตัิงาน  มีจิตส านึกรักในความเป็นไทย  เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของหลักสตูร  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยจดักิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน และซ่อมแซมอุปกรณ์ดนตรีไทย และสากล  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 

     2.1 ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะด้านดนตรทีี่สูงข้ึน 
     2.2 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมสีุนทรยีภาพทางดนตร ี 
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3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะมีวัสดุอุปกรณ์ใช้สร้างสื่อการเรียนการสอน  และมีงบประมาณในการ ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุด 
     -  ด้านคุณภาพ   

1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะมีสื่อท่ีใช้ประกอบการสอน 
2. นักเรียนทีเ่รียนวิชาดนตรีทุกด้านและทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการด าเนิน
กิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

ตุลาคม 
2560 

- นายบัญชา  กรรข า 

2.ด าเนินการ 
( Do) 
 
 

ด าเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั
กิจกรรมจดัซื้อวัสดุส านักงาน อุปกรณ์ใน
การผลิตสื่อ สื่อการสอน  และซ่อมแซม
เครื่องดนตรีไทยและสากล 

ต.ค. 2560 - 
ก.ย. 2561 

25,000 นายบัญชา  กรรข า 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ทดสอบความรู้ความสามารถจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ต.ค. 2560 - 
ก.ย. 2561 

- นายบัญชา  กรรข า 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดท าเอกสารสรุปการด าเนินกิจกรรมและ
รายงานผล 

ก.ย. 2561 
 

- นายบัญชา  กรรข า 

 

5.งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                  25,000 บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                     -        บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                                  -  บาท        
ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 ครีมทาท่อจูนเสียง เบอร์ 0 300 ตลับ 10 3,000 - - 
2 วาวออย 3,300 กล่อง 1 3,300 - - 
3 สโลว์ออย 3,400 กล่อง 1 3,400 - - 
4 หนังกลองสแนซ์บน 3,000 ผืน 1 3,000 - - 
5 ผ้าหุ้มกลองสแนซ ์ 800 ผืน 7 5,600 - - 
6 สายกีตาร์ไฟฟ้า 270 กล่อง 10 2,700 - - 
7 สายเบส 1,000 กล่อง 4 4,000 - - 

รวม 25,000 - 
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6. วิธีการประเมิน 
          ตัวชี้วัดความส าเร็จ             วิธีการประเมิน               เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะร้อยละ100 
มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการสอน 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ที่เรียนวิชาดนตรมีี
ผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน 

-สังเกต    
-สอบถาม   
 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนในกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะมีความพึงพอใจและมีสื่อประกอบการสอน 
 2. นักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาดนตรีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น 

 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางกาญจนา   ชาญเชิงพานิช)                                       ( นายฉัตรชัย   วิเทศน์ )                                      
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                              ครู คศ.3  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
                      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )              ( นายจักกฤษณ์    เรืองปรีชา ) 
  หัวหน้างานแผนงาน                                 ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ   
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  ปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตาม

มาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนงคราญ  ก้อนจะรา 
ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ค. 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที ่1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที ่3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ข้อที่ 4  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จดัการเรียนการสอนที่สนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการจดัการเรียนการสอนในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน และไดร้ับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจาก
ผู้ปกครอง ท่ีไดส้่งบุตรหลานเข้าเรยีนในโครงการดังกล่าว โดยในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และปีที่ 
4 มาเข้าเรียนในโปรแกรม ดังน้ันงานห้องเรียนพิเศษภาษาจีน  จึงไดก้ าหนดการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรยีนเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อม ส าหรับการเรียนในภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับครูเจ้าของภาษา และสามารถใช้ภาษาจีนเป็นสื่อในการเรียน 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนได้มคีวามรู้ขั้นพื้นฐานในการเรียนรายวิชาต่างๆ เป็นภาษาจีน โดยใช้ต าราภาษาจนี และครผูู้สอน
       ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนเป็นสื่อ 
 2.3  เพื่อสร้างเจตคติทีด่ีต่อการเรยีนการสอนในโครงการห้องเรียนพิเศษต่อผู้ปกครองและนักเรียน 
 2.4  เพื่อให้ครูผู้สอน และผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาความสามารถทางการเรียนของนักเรยีนต่อไป 
 3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  -  นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจนี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 40 คน มีความรู้พื้นฐานในการเรียนรายวิชา

หลักเป็นภาษาจีน  
  -  ครูผู้สอนภาษาจีนและชาวต่างชาติ จ านวน 4 คน ได้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน 
 -  ด้านคุณภาพ  

 -  นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการเรียนรายวิชาต่างๆ เป็นภาษาจีน 
 -  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ เป็นภาษาจีน 
 -  ครูและนักเรียนมีโอกาสได้ท าความรู้จักกันก่อนเปิดภาคเรียน 



111 

 

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มี.ค. – เม.ย.  2561 
 
 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
ภาษาจีน 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินตามโครงการ  

เม.ย. 2561 4,800 คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
ภาษาจีน และครูที่
รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การเร่งรัดการด าเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานโครงการ 

เม.ย. – พ.ค.  
2561 

- คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
ภาษาจีน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

มิ.ย. 2561 - คณะกรรมการ 
ห้องเรียนพิเศษ
ภาษาจีน 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    …………4,800…………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ...................................          บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี    ………………………….…..  บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1.ค่าวิทยากรสอนของครู ( 2 คน) 200 ช่ัวโมง 6  2,400 - - 
2.ค่าอาหารครูและนักเรียน 40 คน 40 1,600 - - 
3.ค่าไวนิวส ์ 800 1 1 800 - - 

รวมเป็นเงินท้ังหมด 4,800 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1  นักเรียนมีความคุ้นเคยกับครูเจา้ของภาษา และ
สามารถใช้ภาษาจีนเป็นสื่อในการเรียนร้อยละ 80   
2  นกัเรียนไดม้ีความรู้ขั้นพื้นฐานในการเรยีนรายวิชา
ต่างๆ เป็นภาษาจีนโดยใช้ต าราภาษาจีน และ
ครูผูส้อนชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนเป็นสื่อร้อยละ 80   
3  ผู้ปกครองและนักเรียนมเีจตคตทิี่ดีต่อการเรียนการ
สอนในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนร้อยละ 80   

 1. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 2. นักเรียนลงมือปฏิบตัิกิจกรรม มี
ผลงานปรากฏ 

  1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
  2. แบบประเมินผลงานนักเรียน 
  3. แบบสังเกต 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียนมีความคุ้นเคยกับครเูจ้าของภาษา มีความรู้พื้นฐานในการเรยีนรายวิชาตา่งๆเป็นภาษาจนี 
7.2  นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อภาษาจีน 

 
 
 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวรัชนี  นภาปทุม)                                             (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 2                         ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ                  ผู้รับรองโครงการ     
           (นายวินัย  หาญพรม)                  (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                                  คร ูคศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

           ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม การจัดซื้อหาซื้อหนังสือ /สื่อประกอบการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 

มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียรเพื่อความ 
เป็นเลิศทางวิชาการ 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวชญาณิศา ฤทธิ์เจริญ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา   2560  
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1    คุณภาพของผู้เรียน 
              ข้อที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์และการ
   คิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  ข้อที่ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                              ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ข้อที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
         ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่ดการจัดการเรียนรู้
  อย่างมีคุณภาพ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเตรียมความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่การเป็นสมาชิก
อาเซียนอย่างประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของเยาวชน  โรงเรียนต้องจดักิจกรรมการเรียนการสอนทักษะ
ภาษาจีน เนื่องจากประชาคมอาเซยีน ใช้ภาษาเกาหลเีป็นภาษาทีส่องในการสื่อสาร 
 เพื่อให้อ่านภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้องได้จัดซื้อพจนานุกรมภาษาเกาหลีในการเรียนการสอนภาษาเกาหลี เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนอ่านออกเสยีงภาษาเกาหลีและเขียนภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้องชัดเจนเพื่อประโยชน์และพื้นฐานในการพัฒนาทักษะด้าน
นี้ให้เข้มแข็งและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความหมายของค าศัพท์ภาษาเกาหลีที่ถูกต้อง 
2. เพือ่ให้ครูและนักเรียน ฟัง  พูด อ่าน ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องชัดเจนตามระบบเสียง 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  1. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคนเข้าใจค าศัพท์ภาษาเกาหลไีด้มากข้ึน 
  2. ครูและนักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคมทุกคน ฟัง พูด อ่าน ภาษาเกาหลไีด้ถูกต้อง  
 -  ด้านคุณภาพ  
  1. กลุ่มสาระฯจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์  

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

- ส ารวจและประเมินความต้องการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
-น าเสนอโครงการ 

 
ก. ค 60 

 
- 

 
ครูชญาณิศา ฤทธิเจริญ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

- ด าเนินงานตามโครงการ พ.ย.60–ก.ย. 61 7,180 ครูชญาณิศา ฤทธิเจริญ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ติดตามตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับมา มี.ค 61 
ก.ย 61 

- 
ครูชญาณิศา ฤทธิเจริญ 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

- สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผล
การด าเนินงาน 

ก.ย 61 
- 

ครูชญาณิศา ฤทธิเจริญ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ...........7,180…………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 
 

 

6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนท่ีเลือกเรียนวิชาภาษาเกาหลีมี
พจนานุกรมใช้ในการเรยีนการสอนเพียงพอ
ต่อการใช้งานร้อยละ 80 เปอรเ์ซนต์ 
2. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80 เปอรเ์ซนต ์

- ส ารวจ 
- ประเมินผล 

- แบบส ารวจ 
- แบบประเมินผล 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่  2/2560 ภาคเรยีนที่ 1/2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 พจนานุกรมเกาหลไีทย 359 เล่ม - - 20 7,180 
รวม - - 

รวมทั้งสิ้น 7,180 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
กลุ่มสาระฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ บริการแก่ครูในกลุม่สาระฯ ตลอดปีการศึกษา 2560 - 2561 ครูสามารถน าวัสดไุปใช้ใน

การผลิตสื่อประกอบการเรยีนการสอน  และการบริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวรัชนี  นภาปทุม)                                             (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 2                         ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ                  ผู้รับรองโครงการ     
           (นายวินัย  หาญพรม)                  (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                                  คร ูคศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

           ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรม  การรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม 

มาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทาง 
วิชาการ 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และตำม
มำตรฐำนสำกล 

ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี ,นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ต.ค. 2560  -  30 ก.ย. 2561 
สถานที่ด าเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1  ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ 

   ของแต่ละดับชั้น 

   ข้อที่ 2   ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
   คิดเห็นและแก้ปัญหา 

    ข้อที่ 3   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
    ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
         ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

   วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานทีส่ าคญัของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย    การอ่านท าให้
เกิดการพัฒนาดา้นสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิต
โดยพัฒนาไปสูส่ิ่งที่ดีท่ีสุดของชีวิต การอ่านจึงมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง     ๒ ประการ คือ ประการแรกส าคัญต่อชีวิต
ประจาวัน กลา่วคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อนามาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ประการทีส่องมีความส าคญัต่อการ
เรียน เพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรยีนการสอน และมีความ ส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จ อันส่งผลต่อ
การเรยีนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย การสร้าง
นิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องส าคญั เพราะการอ่านเป็นทักษะที่  จาเป็นส าหรับการศึกษาหาความรูค้วบคู่กับ
ทักษะอื่น การอ่านเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของการเรยีนรู้และการพัฒนาสติปญัญาของคนในสังคม การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้าน
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านยิมตา่ง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตพัฒนาไปสูส่ิ่งที่ดีท่ีสุด
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ของชีวิต การอ่านจึงมีความส าคญัต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมทีไ่ม่แพรห่ลาย  
การอ่านหนังสือท่ีดีและมสีาระยิ่งน้อยลงไปสาเหตมุีอยู่หลายประการ  นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือท่ีดี  และตรงกับความสนใจ  
การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานท่ี  ดังนั้น  การอ่าน
หนังสือจนเกิดเป็นนิสัย จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ  กระทรวงศึกษาธิการจงึได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ปี  
“๒๕๔๙ เป็นปีแห่งการปฏริูปการเรียนการสอน” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
ใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมส่งเสรมินิสยัรักการอ่าน   เป็นส่วนส าคัญทีจ่ะช่วย
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกดิผลเป็นรปูธรรมเร็วขึ้นและท าให้การด าเนินการตามเจตนารมณ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ด าเนินงานโครงการส่งเสรมินิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคมเห็นความส าคัญและตระหนักถึงความส าคญัในการปลูกฝังนสิัยรักการอ่านและการเรยีนรู้ จึงได้
จัดกิจกรรมส่งเสรมินิสยัรักการอ่านและการเรียนรู้ บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน
ให้กับนักเรียนทุกระดับช้ันและมีครูเข้าร่วมกจิกรรมของโครงการทุกคน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนสิัยรักการอ่าน รกัการค้นคว้า เกิดการใฝรู่้ และน าไปสู่การปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
  2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
  2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเลอืกอ่านหนังสือท่ีดีมีประโยชน์อย่างหลากหลาย น าไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึก
ความรู้จากเรื่องที่อ่าน ตามความคดิของนักเรียน 

2.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุดและ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสยัรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตผุล 
  3.1.2  นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักแสวงหาความรูจ้ากสื่อและแหล่งเรยีนรู้ต่างๆทั้งในและ          นอกสถานศึกษา 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีนสิัยใฝรู่้ใฝ่เรียน รักการอ่านและสามารถใช้ห้องสมดุ แหลง่เรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว 
เพื่อพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

4. วิธีด าเนินการ  

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
     (Plan) 

- ส ารวจสภาพปัจจุบันและปญัหา 
ที่เกิดขึ้น 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนเขียน
โครงการเสนอผู้บริหาร 

1-10 ต.ค. 60 
  
 
 

- 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
3.  นกัเรียนช่วยงานห้องสมุด 

2. ด าเนินการ 
       (Do) 

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
- เตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบัตกิิจกรรม 
- ปฏิบัติกิจกรรม ประกอบด้วย 

1  พ.ย. 60  -           
30  ก.ย. 61 

 

15,000 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
3.  นักเรียนช่วยงานห้องสมุด 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

  กิจกรรมรักการอ่าน ผ่าน S.W. Express 
  กิจกรรม วางทุกงาน อ่านทุกคน 
  กิจกรรม classroom รักการอ่านฯ  
  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
  กิจกรรมคร/ูนักเรียนยอดนักอ่าน 
  กิจกรรมรักการอ่านประจ าเดอืน 

4.  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

3. ตรวจสอบ 
     (Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิน
ตามโครงการ/กจิกรรม 
 

1 - 10  ก.ย. 61 
 

- 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
3.  นักเรียนช่วยงานห้องสมุด 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
   (Action) 

- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

10 - 15  ก.ย. 
61 

- 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
3.  นักเรียนช่วยงานห้องสมุด 

 
5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………15,000…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ………………-……………….. บาท 
 
ดังรายการต่อไปนี้ 

 
 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1. 
ป้ายฟิวเจอร์บอร์กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน/
ป้ายโฟมรักการอาน/ปา้ยstandy รักการอ่าน 

5,000 ชุด 1 5,000 - - 

2 
กระดาษท าเกยีรตบิัตร A4 180แกรม 50แผ่น                 
ปั๊มทอง (สีครีม) 

200 ริม 5 1,000 - - 

3 กรอบใส่เกียรติบัตรครยูอดนักอ่าน  150 อัน 20 3,000 - - 
4 จัดจ้างท าถุงผ้าห้องสมดุ    3,000 - - 
5 สมุด/ปากกา/ไม้บรรทดั/ซองใส่อปุกรณ์การเรยีน    2,000 - - 
6 ป้ายโครงการส่งเสริมนสิัยรักการอา่น  2561 500 ป้าย - - 1 500 
7 ป้ายกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2561 500 ป้าย - - 1 500 
    14,000 1,000 

รวมท้ังสิ้น 15,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ร้อยละ 80  มีนิสัยรักการอ่าน รู้จกัตั้ง
ค าถามเพื่อหาเหตุผล 

1. ตรวจบันทึกการอ่าน 
2. ส ารวจจ านวนนักเรียนจากบันทึกสถิติการเข้า
ห้องสมุด 

1. แบบตรวจบันทึกการอ่าน 
2. แบบบันทึกสถิติการเข้าห้องสมดุ 

2. นักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ร้อยละ 80  รู้จักแสวงหาความจากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอก
สถานศึกษา   

ตรวจการบันทึกความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ(ช้ินงานนักเรียน) 

แบบตรวจการบันทึกความรูจ้ากสือ่และ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ(ช้ินงานนักเรียน) 

3. นักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ร้อยละ 80  มีวิธีการเรียนรู้ของตนเองและ
เรียนรูร้่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียน  

สังเกตพฤติกรรมการเรยีนรู้ของนกัเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนตระหนักเห็นและความส าคญัของการอ่าน การเขียน และการฟังมากยิ่งข้ึน 
     7.2 นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจ าวัน 
     7.3 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรูต้่างๆด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกบัผู้อื่นได้   
      7.4  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
     7.5 นักเรียนเห็นถึงความส าคัญและเข้าใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งขึ้น 

 
 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ             
           ( นายณรงค์  คงมี )                                  ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                                  
 ครู คศ. 2 หัวหน้าบรรณารักษ์ห้องสมุด                               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
                      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ      ลงชือ่    ผู้รับรองโครงการ 
        ( นายวินัย   หาญพรม )                                           ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา )                                   
          หัวหน้างานแผนงาน                                               ครูช านาญการ ปฏิบตัิหน้าที่   
                             รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
  
       

 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรม  วางทุกงาน  อ่านทุกคน 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ    นางจรวยพร  คงมี 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนพฤษภาคม – เดือนมีนาคม  2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1  ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

   ข้อที่ 2   ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
   คิดเห็นและแก้ปัญหา 

    ข้อที่ 3   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
    ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
         ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

   วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
    ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การอ่านคือเส้นทางสู่ความส าเร็จ การอ่านเป็นนิสยัส าคญัในวิถีชีวิตก่อให้เกิดการใฝรู่้ใฝ่เรียนซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ส าคญั
ตลอดชีวิต ( กรมวิชาการ 2546 : 7 )  การใฝ่รู้ใฝ่เรยีนเป็นพื้นฐานของการปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยีท่ีก าลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน  
ปัจจัยส าคญัของการเรียนรู้คือการอ่านคนท่ีอ่านมากเรียนรู้มากก็ปรบัตัวให้ทันยุคทันสมัยไดต้ลอดเวลา 

การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานทีส่ าคญัของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย    การอ่านท าให้เกิดการ
พัฒนาด้านสติปญัญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตโดยพัฒนา
ไปสูส่ิ่งที่ดีท่ีสุดของชีวิต การอ่านจงึมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง  2 ประการ คือ ประการแรกส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน 
กล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อนามาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ประการที่สองมีความส าคัญต่อการเรียน เพราะ
การอ่านเป็นหัวใจของการจัดกจิกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอน และมีความ ส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หากเริม่ตน้ดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดดี้วย การสร้างนิสัยรักการ
อ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องส าคัญ เพราะการอ่านเป็นทักษะที่  จ าเป็นส าหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น การ
อ่านเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของการเรยีนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านท าให้เกดิการพัฒนาด้านสติปญัญา 
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ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลีย่นแปลงการดาเนินชีวิตพฒันาไปสูส่ิ่งที่ดีท่ีสุดของชีวิต 
การอ่านจึงมีความส าคญัต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมทีไ่ม่แพร่หลาย  การอ่าน
หนังสือท่ีดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ  นับตัง้แต่การขาดแคลนหนังสือท่ีดี  และตรงกับความสนใจ  การขาด
แรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความส าคญัของการอ่าน ตลอดจนนสิัยรักการอ่านท้ังในและนอกสถานท่ี  ดังนั้น  การอ่านหนังสือ
จนเกิดเป็นนิสัย จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ปี  
“2549 เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
ใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมส่งเสรมินิสยัรักการอ่าน   เป็นส่วนส าคัญทีจ่ะช่วย
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกดิผลเป็นรปูธรรมเร็วขึ้นและท าให้การด าเนินการตามเจตนารมณ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ด าเนินงานโครงการส่งเสรมินิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคมเห็นความส าคัญและตระหนักถึงความส าคญัในการปลูกฝังนสิัยรักการอ่านและการเรยีนรู้ จึงได้
จัดกิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน บรรจุไว้ในแผนปฏิบตัิการประจ าปี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนสิัยรักการอ่าน
ให้กับนักเรียนทุกระดับช้ันและมีครูเข้าร่วมกจิกรรมของโครงการทุกคน 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนสิยัรักการอ่านของนักเรยีนและคุณครูให้ยั่งยืน 

 2.2  เพื่อศึกษาสภาพนิสัยรักการอ่านของนักเรียนและครูภายในโรงเรียน 
 2.3  เพื่อจัดกิจกรรมรักการอ่านทีม่ีความหลากหลายและสามารถบรูณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ี
 2.4  เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสรมิให้นักเรียนที่ขาดทักษะการอ่านได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รักการอ่านให้เกดิการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

นักเรียนร้อยละ 100 มีนิสัยรักการอ่าน 
 -  ด้านคุณภาพ  

นักเรียนในโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคน 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อส ารวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อพิจารณาและ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน   

ต.ค. 2560 - ครูจรวยพร  คงมี 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

3  . ด าเนินการจัดกิจกรรมตามก าหนดเวลา   
 -  จัดกลุ่มนักเรยีนร่วมกิจกรรมรกัการอ่าน 

พ.ย.2560 
-  

3,000 ครูจรวยพร  คงมี 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 
 
 
 

 -  ให้นักเรียนฝึกสังเกตป้ายต่าง ๆในทุกสถานท่ี 
-  รวบรวมข้อความจากป้ายแล้วน ามาอภิปรายหารสาระ
ที่ได้รับพร้อมแยกประเภท 
- ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากภาษาท่ีใช้ในการ
เขียนป้าย 
-  น ามาบันทึกในสมุดส่งเสรมิการอ่าน 

ส.ค. 2561 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม ก.ย. 2561 - ครูจรวยพร  คงมี 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ ก.ย. 2561 - ครูจรวยพร  คงมี 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………3,000………  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ………………-…………….. บาท 
 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 กระดาษท าเกยีรตบิัตร 450 รีม - - 2 900 
2 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย - - 1 1,000 
3 กระดาษ A4 สีขาว 200 รีม - - 3 600 
4 หมึกพิมพE์PSON L22( แบบเติมแทงก์  4 สี ) 250 ชุด - - 2 500 

รวม - 3,000 แผ่น 
รวมทั้งสิ้น 3,000 300 

 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่าน การ
เขียนและการฟัง  

2. นักเรียนร้อยละ 90 และผู้เกีย่วข้อง มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ
ของโรงเรียน 

นักเรียนท าแบบทดสอบ 
นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
ส ารวจนักเรียน 
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 
แบบส ารวจรักการอ่าน 
แบบบันทึกการสังเกต 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ได้ทราบถึงแนวทางส าหรับข้อมูลขั้นพื้นฐาน  อันจะน าไปสู่การสง่เสริมและพัฒนาการอ่านในโรงเรยีนให้มี   
     ประสิทธิภาพและรูปธรรมมากข้ึน 
7.2 ได้รับแนวทางในการปรับปรุงผู้ที่มีปัญหาในการอ่านให้มีนิสัยรักอ่าน 
7.3 นักเรียนครุและบุคลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีนิสยัรักการอ่านอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางพรรณี  ดิษฐบรรจง)                                             ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                     
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่          

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรม  ส่งเสริมการอ่าน ( บันทึกการอ่าน ) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตาม

มาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกาญจนา  สมุทร์นาวี 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนพฤษภาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1  ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ 

   ของแต่ละดับชั้น 

   ข้อที่ 2   ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
   คิดเห็นและแก้ปัญหา 

    ข้อที่ 3   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
    ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
         ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

   วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ข้อที่ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การอ่านคือเส้นทางสู่ความส าเร็จ การอ่านเป็นนิสยัส าคญัในวิถีชีวิตก่อให้เกิดการใฝรู่้ใฝ่เรียนซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ส าคญั
ตลอดชีวิต ( กรมวิชาการ 2546 : 7 )  การใฝ่รู้ใฝ่เรยีนเป็นพื้นฐานของการปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยีท่ีก าลังพัฒนาอยู่ใน
ปัจจุบัน  ปัจจัยส าคัญของการเรียนรู้คือการอ่านคนที่อ่านมากเรียนรู้มากก็ปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยไดต้ลอดเวลา 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนสิยัรักการอ่านของนักเรยีนและคุณครูให้ยั่งย ื
2.2  เพื่อศึกษาสภาพนิสัยรักการอ่านของนักเรียนและครูภายในโรงเรียน 

 2.3  เพื่อจัดกิจกรรมรักการอ่านทีม่ีความหลากหลายและสามารถบรูณาการเข้ากับกลุ่ม สาระการเรยีนรู้ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
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 2.4  เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสรมิให้นักเรียนท่ีขาดทักษะการอ่านได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รักการอ่าน ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

นักเรียนร้อยละร้อยมีนสิัยรักการอา่น 
 -  ด้านคุณภาพ  

นักเรียนในโรงเรียนสรรพวิทยาคมและสพม. 38 

4. วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อส ารวจความต้องการและวางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ
2. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อพิจารณาและก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน   

พ.ค.2561 - ครูกาญจนา   
สมุทร์นาว ี

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรมตามก าหนดเวลา   
-  จัดกลุ่มนักเรียนร่วมกจิกรรมรักการอ่าน 
-  ให้นักเรียนฝึกสังเกตป้ายต่าง ๆในทุกสถานท่ี 
-  รวบรวมข้อความจากป้ายแล้วน ามาอภิปรายหารสาระที่
ได้รับพร้อมแยกประเภท 
- ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากภาษาท่ีใช้ในการเขียนป้าย 
-  น ามาบันทึกในสมุดส่งเสรมิการอ่าน 

พ.ค.2561 
- 

ก.ย. 2561 

27,000 ครูกาญจนา 
สมุทร์นาว ี

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม ก.ย. 2561 - ครูกาญจนา 
สมุทร์นาว ี

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ ก.ย. 2561 - ครูกาญจนา 
สมุทร์นาว ี

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………27,000………       บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ………………-…………….. บาท 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 แบบบันทึกการอ่าน  9  เล่ม  - - 3,000 27,000 

รวม - 27,000 แผ่น 
รวมทั้งสิ้น 27,000 300 

 
6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่าน การ
เขียนและการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพือ่หาเหตผุล 
2. นักเรียนร้อยละ 90 และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

นักเรียนท าแบบทดสอบ 
นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
ส ารวจนักเรียน 
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 
แบบส ารวจรักการอ่าน 
แบบบันทึกการสังเกต 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 ได้ทราบถึงแนวทางส าหรับข้อมูลขั้นพื้นฐาน อันจะน าไปสูก่ารส่งเสริมและพัฒนาการอ่านในโรงเรียนให้ 

 มีประสิทธิภาพและรูปธรรมมากขึ้น 
 7.2 ได้รับแนวทางในการปรับปรุงผู้ที่มีปัญหาในการอ่านให้มีนิสัยรักอ่าน 
 7.3 นักเรียนครุและบุคลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีนิสยัรักการอ่านอย่างยั่งยืน 

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางพรรณี  ดิษฐบรรจง)                                             ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                     
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่          

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
   
   

 ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล โดย 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  

แผนงานที่ 2 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ (โครงการพิเศษโรงเรียน) 

   

  1.1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ที่ 10 

10,000 ม.2.2(2.1),ม.2.3 ส านักอ านวยการ 

  รวม 10,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 

 

โครงการ  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (โครงการพิเศษโรงเรียน) 
กิจกรรม  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ที่ 10 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม

มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

แผนงานโรงเรียนที่ 2  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    ส านักอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2560 – 1/2561  
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ข้อ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       ข้อที ่2.1  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
   ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
     ข้อ 3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
   การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรชัญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวทรงมีพระราชด ารสัช้ีแนะแนวทาง การด าเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตร่ะดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบรหิารประเทศใหด้ าเนินไปใน ทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อ
โลกยุคโลกาภิวัฒน ์ช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวถิีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย
และวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องมรีะบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี และต้องประกอบไปด้วยสองเงื่อนไข คือ เง่ือนไขความรู้ เง่ือนไขคุณธรรม 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้โรงเรยีน
สรรพวิทยาคมเป็นโรงเรยีนที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนยก์ารเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
เพื่อให้โรงเรียนทีเ่ป็นศูนย์การเรยีนรู้ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบริหารจัดการสถานศึกษา  พร้อมท้ังจัด
กระบวนการการเรียนรู้บรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดอุปนิสยั “พอเพียง” จนเป็นท่ีช่ืนชมและ
ยอมรับของผู้ปกครองตลอดจนชุมชนในการเปลี่ยนแปลงด้านอุปนิสยั คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  ครู นักเรียนและ
ชุมชนมีความเห็นร่วมกันว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักท่ีจะน าไปสู่ความอยู่รอดของประเทศเพื่อเป็นการสรรเสริญ
พระบารมีและถวายพระเกียรติแดพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรูไ้ดส้านต่อเผยแพร่  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือแกโ่รงเรียนอื่นและหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็น  “สถานศกึษาพอเพียง”  และ  “ศูนย์
การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการพัฒนานักเรียนและประชาชนทุกคนในชาติให้เกิดอุปนิสยั  “พอเพียง” 

ดังนั้นเพื่อให้โรงเรยีนพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ จึงด าเนิน
กิจกรรม “สร้างห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น   
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2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อด าเนินการพัฒนาห้องศูนยก์ารเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียน 
สรรพวิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้ศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มาบริหารจดัการสถานศึกษา พร้อมท้ัง
จัดกระบวนการการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาโรงเรียนเป็น“สถานศกึษาพอเพียง”และ
“ศูนย์การเรยีนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

3.  เป้าหมาย 

- ด้านคุณภาพ  
1. โรงเรียนมีห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในการบริหารจัดการ  

และด าเนินกิจกรรม 
2. สามารถใช้รองรับการศึกษาดูงานของเครือข่ายไดเ้ป็นอย่างด ี

- ด้านปริมาณ  
1. มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ศูนย์ที่ 10 ในโรงเรียนสรรพวทิยาคม 
2. นักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรูไ้ด้ทั้ง 6 ระดับช้ันเรียน 
3. พัฒนาความก้าวหน้าของการเป็นศูนย์การเรียนรู้ทีม่ีความสมบูรณ์ 100 % 

 

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.ด าเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัต ิ

 
ก.ย–ต.ค 2560 

 

 
- 

- คณะกรรมการบริหาร
ส านักอ านวยการ 
- ครูแกนน าเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินตามโครงการ  
4.ประเมินโครงการ 
5.รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บงัคับบัญชา 

ต.ค. 2560– 
ก.ย 2561 

 

10,000 
 
 

- คณะกรรมการบริหาร
ส านักอ านวยการ 
- ครูแกนน าเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการด าเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน
โครงการ 

 
ก.ย. – ต.ค 

2561 
 

 
- 

-หัวหน้าส านักอ านวยการ 
-ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
และเลขานุการส านัก
อ านวยการ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา ต.ค. 2561 

 

 
การจัดท ารปูเลม่ 

 

- คณะกรรมการบริหาร
ส านักอ านวยการ 
- ครูแกนน าเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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5.  งบประมาณ  
 เงินอุดหนุน   …………10,000….….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-……………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2560 ภาคเรยีนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ค่าจ้างท าไวนิล พร้อมอุปกรณต์ิดตั้ง 500 ชุด 10 5,000 - - 

2 ค่าจ้างท าบอร์ดโครงงาน ส าหรับนกัเรียนทุก
ระดับชั้น 

500 ชุด - - 10 5,000 

รวม 5,000 5,000 
รวมทั้งสิ้น 10,000 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้มี
การพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ในการบริหารจัดการ และด าเนินกิจกรรม 

1. จากการจัดกิจกรรม 
2. จากการสอบถาม 
3. ตารางแสดงการให้บริการกับนกัเรียน 
และหน่วยงานตา่งๆ 

1. รายงานผลการด าเนินงาน 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
3. สรุปงานรายป ี
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของ 
 2. ศูนย์การเรยีนรูไ้ด้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบริหารจดัการสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดกระบวนการ
การเรยีนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้เป็นตน้แบบให้กับโรงเรยีนเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก ในการสร้างเครือข่ายของศูนย์
การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
  
 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวศุภลักษณ์  ค าลือ)                                       (นางสาวจิราภรณ์  เพชรปัญญา)                                      
                 ครูผูช้่วย                     ครู คศ.4 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักอ านวยการ   
                 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )               ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
           หวัหน้างานแผนงาน                                            ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
  

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล  
                   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ      
แผนงานที่ 3   พัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการรับนักเรียนใหม่    

 1.1 กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 7,000 ม.2.2(2.1,2.4) 
ม.3.2,3.3 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 รวม 7,000   
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โครงการ  รับนักเรียนใหม่ 
กิจกรรม  รับนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม 

มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความเป็นเลิศทาง 
วิชาการ 

แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย      
ผู้รับผิดชอบ    นางวิไลพร  ศรีนิล 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารการศึกษา  
             ข้อที่ 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       ข้อที่ 2.1  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก 
                              กลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
       ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ 
                              เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
    ข้อที่ 3.  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้   
                              มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ข้อที่ 2. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
    ข้อที่ 3.  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประกาศนโยบายเกีย่วกับการรับนักเรียนในสังกดัเพื่อให้นักเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและไดร้ับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นโรงเรียน ยอดนิยมที่มีอัตราการ
แข่งขันสูงมีนักเรียนมาสมคัรมากเกินกว่าจ านวนท่ีรับได้ ขณะเดียวกันก็เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาตริปูแบบพหุภาษา (Multi 
lingual Program) และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English 
Program) รวมถึงห้องเรียน SMAT และห้องเรียนวิทยาศาสตร์แบบเข้มข้น จึงควรด าเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานและคณุภาพ
การศึกษาตลอดถึงการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นมาตรฐานสากลและรองรับประชาคมอาเซียนต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมคัรนักเรยีนใหม ่
 2.2 เพื่อคัดเลือกนักเรยีนที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามความต้องการ 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 480 คน 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 480 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  
  นักเรียนท่ีผ่านการคดัเลือกมีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการ 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

ศึกษาประกาศฯ สพฐ. 
ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
จัดท า (ร่าง) ระเบียบการรบันักเรยีน 
ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรยีน 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
จัดพิมพ์ระเบียบการ 

ธ.ค. 2560 - ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

ประชาสมัพันธ์การรับนักเรียน 
รับสมคัรนักเรียนใหม ่
มอบตัว/ปฐมนเิทศนักเรยีน 

ม.ค. 2561 7,000 ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

สรุปผลการรับนักเรียน มี.ค. 2561 - ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

ประกาศผลการจัดชั้นเรียน 
ตรวจสอบผลการเรียน 

เม.ย. 2561 - ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………..7,000………..  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   …………………………….. บาท 
 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ หน่วย ภาคเรียนที ่2/2560 ภาคเรียนที ่1/2561 
หน่วย นับ จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1,250 ผืน 2 2,500 - - 
2 กาวลาเท็กซ์ 40ml. ตราม้า H-11 15 ขวด 12 180 - - 
3 ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว ตรามา้ สนี้ าเงิน (แพ็ค 12 ด้าม) 145 แพ็ค 1 145 - - 
4 ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว ตรามา้ สแีดง (แพ็ค 12 ด้าม) 145 แพ็ค 1 145 - - 
5 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. น้ าเงิน  ควอนตั้ม  114 CANDLE 240 กล่อง 1 240 - - 
6 ปากกาลบค าผิด 7 มล.  ลิควิดเปเปอร์ 80 ด้าม 2 160 - - 

7 ลวดเสียบกระดาษ/หัวกลม/500ตวั 65 กล่อง 2 130 - - 

8 ซองเอกสารน้ าตาลขยายข้าง 350 ห่อ 2 700 - - 
9 แผ่นใส A4  120 ห่อ 1 120 - - 
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ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ หน่วย ภาคเรียนที ่2/2560 ภาคเรียนที ่1/2561 
หน่วย นับ จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

10 กระดาษการ์ดสี A4 120g. (แพ็ค 200 แผ่น) สีเขียว วีนัส 140 ห่อ 2 280 - - 
11 กระดาษแข็งขาวเทา 5 แผ่น 6 30 - - 
12 แฟ้มสันกว้าง2"3มิติ น้ าเงิน(3เล่ม/แพ็ค) ตราม้า  

H-427F/C 
275 แพ็ค 2 550 - - 

13 กล่องเอกสารแลคซีน 3 ช่อง ชมพู 500 กล่อง 1 500 - - 
14 แท่นประทับตราม้า เบอร์ 4 สีน้ าเงิน 35 อัน 12 420 - - 
15 เครื่องเย็บ แม็กซ์ HD-10 สีม่วง  90 อัน 10 900 - - 
  รวม  7,000 - 
  รวมท้ังสิ้น 7,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. กระบวนการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานตามความต้องการ ร้อยละ 90 
2. นักเรียน ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 มีความพึง
พอใจต่อระบบการรับนักเรียนใหมป่ี 2561 

1. การประเมินโครงการ 1. เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทราบข่าวการรับสมัครนักเรียนใหม ่

 2. ได้นักเรยีนที่ผ่านการคัดเลือกมคีุณภาพและมาตรฐานตามความตอ้งการ 
 

 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นางวิไลพร  ศรีนิล)               (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
          ครูช านาญการพิเศษ                    ครูช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 

     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
           (นายวินัย  หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
  หัวหน้างานแผนงาน                             ครูช านาญการ    ปฏิบัติหน้าที่ 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ      

แผนงานที่ 4   ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 

 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ    

 1.1 กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนและนักเรียนสู่มาตรฐานสากล 100,000 ม.1.1(1,2,3) ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 
1.2 กิจกรรมการแข่งขันส่งเสริมทักษะความเปน็เลิศวิชาการ
ภาษาเมียนมาระดบัภาคเหนือ 

39,925 ม.1.1(1,2,4,5,6) 
ม.3.2, 3.3 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 
1.3 กิจกรรมการประกวดแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
To Be Number One Idol 

2,300 ม.3.1 ฝ่ายบริหารบุคคล 

 
1.4 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

20,580 ม.1.1(4,5,6) 
ม.1.2(1,2,3) 
ม.2.2(1,3) 

กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

 1.5 กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 
2018 และแข่งขันทักษะวิชาการ 

29,995 ม.3.1,3.2 กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

 1.6 กิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ 9,000 ม.1.1(4,5) 
ม.3.1,3.2,3.3 

กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

 1.7 กิจกรรม K POP DANCE & KOREAN SINGING 
CONTEST 

7,000 ม.1.1(4,6) 
ม.1.2(1,3) 

กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

 1.8 กิจกรรม KOREA FAN DANCE 14,000 ม.1.1(4,6) 
ม.1.2(1,3) 

กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

 1.9 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
ทักษะภาษาจีน 

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

กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

รวม 227,800    
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ส่งเสริมโรงเรียนและนักเรียนสู่มาตรฐานสากล 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม 

มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทาง 
วิชาการ 

แผนงานโรงเรียนที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ    นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 2560 –  ก.ย. 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
                ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 1 ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ 
   ของแต่ละดับชั้น 

ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ข้อที่ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นคุณภาพท่ีเกิดขึ้นกับ
นักเรียนและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างแท้จริง งานคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานนี้เป็นงานท่ีมีเกยีรติเป็นสิริมงคล สมควรที่ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบโดยเฉพาะนักเรียน
นักศึกษา และสถานศึกษาที่ผ่านการตัดสินต้องมสีิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมอย่างโดดเด่นได้อยา่งชัดเจนและดีจริง ทุกคน
ต้องตระหนักไว้เสมอว่า รางวัลพระราชทานเป็นสิ่งที่ทรงคณุค่าและเป็นเกียรติประวตัิต่อผูร้ับอย่างสูงสดุ คุณความดีจะถูกประกาศ
และเผยแพรไ่ปยังสาธารณชนท่ัวไปสมควรทีผู่้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องกระท าอย่างรอบคอบและผู้ทีไ่ดร้บัรางวัลไปแล้วจะต้องด ารง
รักษาคุณความดีนั้นให้ยาวนานสืบไป 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนือ่งในทุกระดับอีกท้ัง
ด้านการบริหารจดัการ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์  โรงเรียนได้ด าเนินการกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมจัดการศึกษาไดป้ระสบ
ผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพ  พัฒนาองค์กร  บุคลากร ผู้ปกครองเกิดความภาคภมูิใจในสถานศึกษาที่ทรงเกียรติ จึงได้จัดท าโครงการ  
เพื่อขอรับรางวัลพระราชทานของระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพฒันาโรงเรียนใหม้ีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
       2. เพื่อให้นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

 - นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2560  จ านวน 2,773  คน 
 - ผลงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 -2561   

 -  ด้านคุณภาพ  
1. โรงเรียนได้รบัการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจดัการศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 
2. นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนเตรียมการ  ภายในกลุ่มงานท่ี
เกี่ยวข้อง   
2. เขียน /น าเสนอโครงการ 

ต.ค. 2560 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 

1. ประชุมช้ีแจงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินการคดัเลือกนักเรียน 
3. ด าเนินการพัฒนาโรงเรียน 
4. เข้ารับการประเมินนักเรียน และโรงเรียน   

พ.ย. 2560 
พ.ย. 2560 
ธ.ค. 2560 
ม.ค. 2561 

100,000 ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามผลการด าเนินงาน ม.ค. 2561 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

ปรับปรุงผลงาน เพื่อพัฒนาให้ดีขึน้ในล าดับต่อไป ก.พ. 2561 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 
 

 
5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) .........100,000.............. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ………………-…………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2560 ภาคเรยีนที ่1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ค่าจ้างท าบอร์ดประชาสัมพันธ์น าเสนอผลงาน 2,500  ชุด 5 12,500 15 37,500 

2 
ค่าจ้างเหมารถร่วมงานศลิปหัตถกรรมระดับ
ภาคเหนือ และระดับชาต ิ

5,000 
 

คัน 
 

10 
 

50,000 - - 

รวม 62,500 37,500 
รวมทั้งสิ้น 100,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคม
ได้รับการส่งเสรมิทักษะการเรียนรูผ้่านกิจกรรมที่จัดขึ้น
ภายในโรงเรียน 
2. ร้อยละ 100 ของตัวแทนนักเรียนโรงเรยีนสรรพ
วิทยาคมได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาคเหนอื ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาต ิ

1. การประเมินโครงการ 1. เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนได้รบัการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจดัการศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 

2. นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายฐาปนะพงษ์   ทะนันชัย)             (นายฉัตรชัย    วิเทศน์) 
ครู คศ.3 ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                      ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                    ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
  หัวหน้างานแผนงาน                                  คร ูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 

   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ           ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  การแข่งขันส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศวิชาการภาษาเมียนมาระดับภาคเหนือ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อที่ 1คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล 
    โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานโรงเรียนที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสุธิดา  ค าภีระ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
                ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 1 ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ 
   ของแต่ละดับชั้น 

ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 

       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
 ข้อที่ 3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
   ประสิทธิภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
          ปัจจุบันภาษาเมียนมามีความส าคัญ และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในเขตอ าเภอแม่สอดมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของ
ทุก ๆ คน มีการพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษา จึงจ าเป็นต้อง
สร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านภาษาเมียนมา ในการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็น
ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โรงเรียนสรรพวิทยาคม ศูนย์การเรียนการสอนภาษาเมียนมา ให้แก่เด็กและ
เยาวชนให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ดี  เก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม) จึงสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกซึ่งศักยภาพ และสุนทรียภาพ  กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้
ความรู้  ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ โดยก าหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้าน
ภาษาเมียนมา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียนในระดับภาคเหนือได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป็นการสร้างประสบการณ์ในการเรียนการสอนภาษา
เมียนมาต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ 
        1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
          2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการด้านภาษาเมยีนมา 
 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

     นักเรียนท่ีเรียนภาษาเมียนมา ระดับช้ันมัธยมต้น-ปลาย ในโรงเรียนเขตภาคเหนือ รวม ครผูู้สอนจ านวน 150 คน   
             ด้านคุณภาพ 
     เป็นแรงกระตุ้นในการเกดิการแข่งขันให้เกิดแรงบรรดาลใจและให้เด็กได้แสดงศักยภาพของตนและให้ครูแตล่ะ
โรงเรียนไดม้ีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

( วัน/เดือน/ปี ) 
งบประมาณ 
/ ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
( บุคคล/กลุ่มงาน ) 

1.วางแผน 
( Plan ) 

1. ประชุมครูแกนน าในโครงการพฒันาการเรยีน 
การสอนภาษาเมียนมา เพื่อจัดเตรยีมการจดัท า 
โครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

มิ.ย.61 - ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

2.ด าเนินการ 
( Do ) 

1. ประชุมจัด 
2. จัดหน้าท่ีมอบหมายงาน 
3. ก าหนดเกณฑเ์นื้อหาในการแข่งขัน 
4. จัดเตรยีมอุปกรณ์ในการแข่งขนั 

มิ.ย. – ก.ค. 61 40,000 ศูนย์ภาษาเมียนมา 

3.ตรวจสอบ 
( Check ) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
  การด าเนินงานตามโครงการ 

ม.ค.62 - ฝ่ายบรหิาร 
วิชาการ 

4.ประเมินผล 
และรายงาน 
( Action ) 

1. เขียนรายงานสรุปผลการจัดท ากิจกรรม 
2. สรุปและเสนอรายงานผลการด าเนินโครงการ 

มี.ค.62 - ศูนย์ภาษาเมียนมา 

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)      40,000     บาท 
 เงินนอกงบประมาณ       -   บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี                                          -   บาท 
ที ่ ช่ือพัสดุ / รายการใช้เงิน ราคาต่อ 

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2560 ภาคเรยีนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1. ค่าอาหารกลางวัน 45 คน - - 150 6,750 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน - - 150 7,500 
3. ค่าของที่ระลึกคณะกรรมการตัดสนิ (ชาวเมียนมา) 550 คน - - 10 5,500 
4. ค่าอาหารว่างประชุมเตรียมการ 25 คน - - 25 625 
5. ค่าไวนิล 1,000 ผืน - - 2 2,000 
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ที ่ ช่ือพัสดุ / รายการใช้เงิน ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2560 ภาคเรยีนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

6. ค่าวัสดุ (17,550 บาท)       
กรรไกรด้ามพลาสติก 9" No.05A คนป่า 149 อัน - - 1 149 
แท่นตัดเทปใหญ่ มซี่า 129 อัน - - 1 129 
ไม้บรรทัดพลาสติก 24" ใหญ ่ 28 อัน - - 1 28 
น้ ายาลบค าผิด Pentel ปากกา ZL31-W 12ml. 99 ด้าม - - 6 594 
กาวลาเท็กซ์ TOA 8 ออนซ์ 33 ขวด - - 3 99 
กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 79 ขวด - - 1 79 
เครื่องเย็บ Max No.HD10 เหล็ก 89 ตัว - - 1 89 
คลิบหนีบด าตราม้า No.108 12 ตัว 90 โหล - - 2 180 
คลิบหนีบด าตราม้า No.109 12 ตัว 70 โหล - - 2 140 
คลิบหนีบด าตราม้า No.110 12 ตัว 60 โหล - - 2 120 
คลิบหนีบด าตราม้า No.111 12 ตัว 40 โหล - - 2 80 
เทปใสแกนใหญ่หลุย 1/2"x36หลา 23 ม้วน - - 2 46 
เทปใสแกนใหญ่หลุย 1"x36หลา 45 ม้วน - - 2 90 
น้ าหมึกเตมิปากกาไวท์บอร์ด Pilot 85 ขวด - - 3 255 
ปากกาไวท์บอร์ด Pilot หัวกลม 25 ด้าม - - 24 600 
แฟ้มเสนอเซ็นปกธรรมดา 189 เล่ม - - 1 189 
แฟ้มกล่าวรายงานปกหนัง A4 ครฑุ 239 เล่ม - - 1 239 
ไม้บรรทัดเหล็ก 12" 33 อัน - - 2 66 
กาวปืนแท่งใหญ ่ 11 อัน - - 5 55 
กระดาษ Post-it 3M เพจ มาร์กเกอร์ สีสะท้อน
แสง 5 ส ี

85 แพค - - 6 510 

กระดาษ Post-it 3M 2"x3" No.656 50 ห่อ - - 6 300 
กรรไกรด้ามพลาสติก 7" 3M 75 อัน - - 2 150 
เทปกาวสองหน้าบาง 3/4" 3M 50 ม้วน - - 4 200 
กระดาษ Post-it 3M 3"x3" No.R330-12AN 50 ห่อ - - 5 250 
แฟ้มเสนอเซ็นปกธรรมดา 189 เล่ม - - 1 189 
สมุดนักเรียน ปกสี 9/40 เส้นเดี่ยว 13 เล่ม - - 24 312 
โบว์ส าเร็จสีแบบดึง 70mm. 35 อัน - - 20 700 
ที่สูบลูกโป่ง 45 อัน - - 2 90 
เชือกปอ 14 แพค - - 2 28 
ปากกาเคมี 2 หัว APM25201 35 ด้าม - - 12 420 
ลวดเสียบ 200 ตัว #3 45 กล่อง - - 3 135 
มีดคัทเตอร์เหล็กหุ้มพลาสติกเล็ก 9mm. 85 อัน - - 1 85 
มีดคัทเตอร์เหล็กหุ้มพลาสติกใหญ ่18mm. 109 อัน - - 1 109 
ดินสอไม้ 2H ด้ามแดง 75 แพค - - 2 150 
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ที ่ ช่ือพัสดุ / รายการใช้เงิน ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2560 ภาคเรยีนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

กระดาษโฟโต้ 240g. A4 100 แผ่น 559 ห่อ - - 2 1,118 
กระดาษถ่ายเอกสาร DoubleA 80g. A4 500แผ่น 140 ห่อ - - 3 420 
ปืนยิงกาวไฟฟ้าเล็ก 20w 159 อัน - - 1 159 
ลูกโป่งทรงกลม 8 นิ้ว เนื้อมุก 55 แพค - - 2 110 
ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 2" 50 ม้วน - - 2 100 
แฟ้มซองพลาสติก 1 กระดุม F4 ไม่พิมพ์ลาย 16 เล่ม - - 12 192 
กระดาษ Post-it ตราช้าง 3"x3" นีออน 45 แพค - - 5 225 
ดินสอด าควอนตั้ม 2B 60 โหล - - 2 120 
ดินสอด าตราม้า HB No.2200 มอก 12 แท่ง 45 โหล - - 3 135 
ปากกาลูกลื่นตราม้ากด No.H301 50 ด้าม 245 กระป๋อง - - 2 490 
ยางลบดินสอตราม้าก้อนด า No.H-12 13 ก้อน - - 24 312 
ใบประกาศนียบตัร A4 พิมพ์ทอง 180g. 50 แผ่น 295 ห่อ - - 3 885 
ถุงขยะพลาสติกสีด า 28"x36" 89 แพค - - 1 89 
Ink Jet Epson T664100 Black 269 กล่อง - - 1 269 
Ink Jet Epson T664200 Cyan 269 กล่อง - - 1 269 
Ink Jet Epson T664300 Magenta 269 กล่อง - - 1 269 
Ink Jet Epson T664400 Yellow 269 กล่อง - - 1 269 
แฟ้มกระเป๋าหีบเพลง 13 ช่อง F4 209 เล่ม - - 7 1,463 
สีไมย้าวคลอลีน 60 แท่ง 60 สี 429 กล่อง - - 7 3,003 
กระเป๋าใส่ปากกา 129 อัน - - 6 774 
ปากกาเจลควอนตั้มเจลโล่พลสั No.500 24 ด้าม - - 1 24 

รวม - 39,925 
 39,925 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ท่ีเข้าร่วมแข่งขันมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  

1. แบบสอบถาม 
2. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

1. การเข้าร่วมกิจกรรม 
2. แบบสอบถาม 
3. เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศนูย์การเรียนการสอนภาษาเมียนมาและให้ความรู้แก่โรงเรียนเครือข่าย 
              2. ปลูกฝังเด็กให้ตระหนักถึงความส าคญัในการใช้ภาษาเมียนมาซึ่งเป็นภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 
              3. กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรยีนโดยจัดกิจกรรมทางภาษาให้เด็กเรียนภาษาอย่างมีความสุข 
              4. เพื่อใหค้รูและนักเรยีนในโรงเรียนเครือข่ายมีแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษา 
              5. เพื่อให้เด็กได้แสดงศักยภาพในการเรียนรูภ้าษาเมียนมา 
              6. การแข่งขันทักษะที่ท าให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเพื่อนต่างโรงเรียน 
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ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ( นางสาวสุธิดา  ค าภรีะ )                                           ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ ) 
           หวัหน้าศูนย์ภาษาพม่า                                               ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ    ผู้รับรองโครงการ 
        ( นายวินัย    หาญพรม )                                            ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
          หัวหน้างานแผนงาน                         ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
              ( นายสมศักดิ์    เลศิรัตนพันธุ์ ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  การประกวดแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL  
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ  
   ตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศ
   ทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียน แผนงานที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเดือนเพ็ญ วงศ์จันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม - ธันวาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ข้อที่ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 
1.หลักการและเหตุผล 
 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ (TO BE NUMBER ONE) ในทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี จัดตั้งขึ้นตั้งแตป่ี พ.ศ.2545 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภายใต้ค าขวัญ “เป็นหนึ่งโดยไมพ่ึ่งยาเสพติด” โดยมี
หลักการและเหตผุล คือ ในยุคที่สงัคมมีการเปลี่ยนแปลงและเจรญิขึน้ไปอย่างไมห่ยุดยั้ง สิ่งที่ตามมาพร้อมกับความเจรญินั้นคือ 
อบายมุขท่ีมาจากหลายช่องทาง ท้ังทางตรงและทางอ้อม ท าให้เด็กและเยาวชนท่ีเปรียบเสมือนผ้าขาวอ่อนไหวไปกับสิ่งเร้าได้อย่าง
ง่ายดาย ในขณะที่โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ท าทุกอย่างเพื่อหยุดยั้งปัญหาเหล่านั้น แต่พิษภัยของยาเสพติดและ
อบายมุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกปี โครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จึงได้ถือก าเนิดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหา
ดังกล่าว ด้วยการน าเสนอเยาวชนชาย-หญิง ที่มีผลการเรยีนดี และพฤติกรรมดี เหมาะสมท่ีจะเป็นตัวอย่างเพื่อให้เยาวชนท่ัว
ประเทศ ได้ตระหนักและน าวิถีชีวติ แนวคิด และพฤติกรรม  จากบคุคลตัวอย่างไปปรับใช้ในแบบของตน 

2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อค้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8   
 2. เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบ พัฒนาคุณภาพของสมาชิกให้เป็นท่ียอมรับ และมีคณุค่าต่อสังคม 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก ปลูกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ ป้องกันและ  
     แก้ไขปัญหายาเสพติด 

3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ 
 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน มีความกล้าแสดงออก หลีกเลีย่งพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม และเป็นเยาวชน
ต้นแบบให้เป็นที่ยอมรับ และมีคณุค่าต่อสังคม 
     -  ด้านคุณภาพ   
 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมการแข่งขัน ร้อยละ  80  มีความกล้าแสดงออก หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และ
เป็นเยาวชนต้นแบบให้เป็นทีย่อมรบั และมีคณุค่าต่อสังคม 
 2. นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมการแข่งขัน จ านวน  30 คน มีความกล้าแสดงออก และสามารถแสดงศกัยภาพในด้าน
วิชาการ, ด้านการร้องเพลง, ด้านการเต้น, ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม 
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4. วิธีการด าเนินการ 
 การด าเนินการของโครงการนีเ้ป็นการค้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8  
ในลักษณะการจัดประกวดแข่งขัน โดยคณะท างานได้ด าเนินกจิกรรมตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 
 

 
5.งบประมาณ 
         เงนิงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                    2,300       บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                       -         บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                                  -  บาท   

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่2 ปี 2560 ภาคเรียนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000  - - 
2 กระดาษเกยีรตบิัตร   210 แพ็ค 1 210  - - 
3 ค่าอาหารว่างคณะกรรมการและนกัเรียนผู้

ร่วม  1 มื้อ 
30 คน 20 600  - - 

4 แฟ้มใส่เอกสาร 70 แฟ้ม 2 140  - - 
5 ไส้แฟ้ม 25 ซอง 2 50  - - 
6 ถ่านไมโครโฟน 75 แพ็ค 4 300  - - 

รวม 2,300 - 
รวมท้ังสิ้น 2,300 

 
 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 
 

1.ประชุมครเูพื่อหาข้อสรุปในการ
ด าเนินกิจกรรม 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.เขียนโครงการ และขออนุมัติ
โครงการ 

พฤศจิกายน 
2560 

- นางสาวเดือนเพญ็ วงศ์จันทร ์
 

2.ด าเนินการ 
( Do) 
 

ด าเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  
โดยจดักิจกรรมการประกวดแข่งขนั 
TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 
8 ระดับเขต  

ธันวาคม 
 2560 

2,300 นางสาวเดือนเพญ็ วงศ์จันทร ์
 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ ธันวาคม 2560 - นางสาวเดือนเพญ็ วงศ์จันทร ์

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

รายงานผลการจดัท าโครงการกับ
ฝ่ายบรหิาร 

ธันวาคม 2560 - นางสาวเดือนเพญ็ วงศ์จันทร ์
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6. วิธีการประเมิน 
          ตัวชี้วัดความส าเร็จ             วิธีการประเมิน               เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียน 30 คน  ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
มีความกล้าแสดงออก และสามารถแสดงศักยภาพ
ในด้านวิชาการ, ด้านการร้องเพลง, ด้านการเต้น, 
ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบคุลิกภาพอย่าง
เหมาะสม บุคลากรคร ู
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม 

- สังเกต    
- สอบถาม   
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ได้ตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8  
 2. นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นท่ียอมรับ และมีคณุค่าต่อสังคม 
 3. นักเรียนมีความกล้าแสดงออก ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ ป้องกันและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
 4. นักเรียนมีพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ด้านวิชาการ, ด้านการร้องเพลง, ด้านการเต้น, ด้านการแสดง  
     รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเดือนเพ็ญ  วงศ์จันทร์)    (นายจิระพงษ์  สุริยา) 
                 ครูผูช้่วย                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  
           
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
           (นายวินัย   หาญพรม)              (นายจักกฤษณ์   เรืองปรีชา) 
  หัวหน้างานแผนงาน          ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                         รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

             ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ                
                                                (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ 

เทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล  
                              โดยยึดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเลิศทางวิชาการ 
แผนงานที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ    ครูนวลจันทร์   โคตะมี  
ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
 ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
                    วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

    มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ข้อที่ 2.  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

   ข้อที่ 1  การวางแผนและการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
          ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการเป็นรูปธรรม 

ข้อที่ 3.  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการตัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน   

 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยรายวิชาคหกรรม ในวิชาพื้นฐาน และวิชาเลือกเสรี ทีไ่ด้เปดิท าการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามหลักสูตร
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ด้วยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดจ้ัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรยีน จึงจ าเป็นท่ีจะจัดการ 
แข่งขันทักษะวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับนักเรียน และส่งเสรมินักเรียนทีม่คีวามรู้ ความสามารถใน
ทักษะในการด าดงชีวิตและประยกุต์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ พร้อมทั้งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดับอื่นๆ ต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวัดทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนด้านงานการเย็บใบตอง การร้อยมาลัย 
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะของนักเรียน 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันทักษะทาง ร้อยมาลัย, งานใบตอง และสามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

 -  ด้านคณุภาพ  
นักเรียนสามารถน าความรู้ทางทักษะปฏิบัติการร้อยมาลัย,งานใบตอง เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่

การศึกษาข้ึนไป 
 

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

- ประชุมครภูายในกลุม่สาระ เพื่อจดั
เตรียมการจดัท าโครงการ และเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 

- ก าหนดรายการที่เข้าร่วมแข่งขัน 

ต.ค.60 
 

- นางนวลจันทร์  โคตะม ี

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 

- จัดท าหลักสูตรการอบรม 
- จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ส าหรับการฝึกทักษะ 

ทางคหกรรม 
- เข้าร่วมการแข่งขันตามรายการกิจกรรม 

พ.ย.60 20,580 นางนวลจันทร์  โคตะม ี

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

- ผลการแข่งขัน ธ.ค. 2560 - นางนวลจันทร์  โคตะม ี

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดท ากิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจดักิจกรรม 

ก.ย. 2561 - นางนวลจันทร์  โคตะม ี

 

5.  งบประมาณ  
 เงนิงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)         20,580       บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ รายการชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย 
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ใบตองตานี 25 กก. 100 2,500 50 1,250 
2 ใบตองอ่อน 25 กก. 70 1,750 50 1,250 
3 ดอกกุหลาบมอญ 180 ถุง 3 540 2 360 
4 ดอกพุด 900 กก. 4 3,600 2 1,800 
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ที ่ รายการชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย 
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

5 ดอกรัก 150 ถุง 2 300 2 300 
6 ดอกกล้วยไม้ย้อมส ี 300 มัด 9 2,700 6 1,800 
7 ดอกบานไมรู่้โรย 150 ถุง 2 300 2 300 
8 ตะปูเข็ม 120 ถุง 2 240 2 240 
9 ลวดอ่อนท าดอกไม้ยาวขนาด 12 น้ิว 50 มัด 6 300 6 300 
10 บัวสาย 5 ดอก 100 500 50 250 

รวม 12,730 7,850 
รวมทั้งสิ้น 20,580 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

นักเรียนร้อยละ 90 สามารถน าความรู้ทางทักษะ 
การร้อยมาลัย,งานใบตอง เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาขึ้นไป 

ผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านการร้อยมาลัย,งานใบตอง 
2. นักเรียนน าทักษะความรู้ความสามารถทางด้านการร้อยมาลัย,งานใบตองไปประยุกต์ใช้ในชีวิติประจ าวันได ้

 
 

ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางนิตยา   เคลือบวัง )                 (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี          ครูช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ           ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                      (นายจักกฤษณ์   เรืองปรีชา) 
            หวัหน้างานแผนงาน                           ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

       รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  Merry Christmas & Happy New Year 2018 และแข่งขันทักษะวิชาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  นางศรีสุดา   บัวบุตร ,  นางกุลภาภร   มีเงิน 
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ข้อที่ 1.  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
               ข้อที่ 2.  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันในโลกยคุดิจิตอลที่การติดต่อสื่อสารสามารถท าได้อย่างไร้พรมแดนการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษจึงไม่ได้ถูก

จ ากัดให้อยู่ในวงแคบอย่างสมัยก่อนซึ่งท าให้ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของเยาวชนไทยมากข้ึน ประกอบกับท่ี
ประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าไปเปน็ส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในปี 2558 เยาวชนไทยจึงต้องมีความรู้ดา้น
ภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อสามารถก้าวเดินไปในโลกท่ีก าลังเปลีย่นไปเรื่อยๆได้อย่างมั่นใจ  

ด้วยทางกลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ มีความประสงค์ต้องส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาองักฤษ อาทิเช่น 
Skit,Spelling Bee , Impromptu Speech, Multi Skills Competition, Story Telling, Crossword และอื่นๆ เป็นประจ าทุกปี 
ตามสถานท่ีแข่งขันต่างๆ ท่ัวประเทศ จึงต้องมีการจัดกิจกรรมใหเ้กดิขึ้นภายในโรงเรียนก่อนเพื่อคดัเลอืกและเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักเรียนท่ีมีความสามารถ และนักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิที่ดีขึ้นกับนักเรียนจึงได้ด าเนินการจดั
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อผลประโยชน์ที่เกิดขึน้สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและโรงเรียนต่อๆไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นักเรียนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง 
  2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสูร่ะดับประเทศ 
  3. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคนได้มสี่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม Merry Christmas & Happy New 
Year2018 และการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ที่จัดมีขึ้นในโรงเรียน 

-  ด้านคุณภาพ  
- ครูและนักเรียนโรงเรยีนสรรพวทิยาคมเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างท่ัวถึง 
- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับรางวลัจากการเข้าร่วมกจิกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ 
- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมครูในกลุม่สาระ เพื่อจัดเตรียมการจัดท า
โครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ 
- เตรียมปฏิทินการแข่งขันในแต่ละรายการ 

พ.ย. 2560 - กลุ่มสาระฯ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 

- กิจกรรมการแข่งขันในแตล่ะรายการและจัด
กิจกรรมMerry Christmas & Happy New Year 
2018 ตามปฏิทินก าหนด 

ธ.ค 2560 – 
ม.ค. 2561 

 

30,000 กลุ่มสาระฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- รวบรวมผลการแข่งขันแตล่ะกิจกรรม 
 

ม.ค. 2561 - กลุ่มสาระฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action)  

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดท ากจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค 2561 - กลุ่มสาระฯ 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  .............30,000…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ……………………………. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 500 ป้าย 1 500 - - 
2 ค่าเช่าชุดการแสดง 500 ชุด 10 5,000 - - 
3 ต้น Christmas 2,500 ต้น 1 2,500 - - 
4 กระดาษห่อของขวัญ 13 แผ่น 24 312 - - 
5 แฟ้มซองพลาสติก 36 อัน 66 2,376 - - 
6 สมุดรายงาน Double A 50 เล่ม 24 1,200 - - 
7 สมุดโน้ต 50 เล่ม 24 1,200 - - 
8 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ 5 แผ่น 50 250 - - 
9 แฟ้มสอดพลาสติก A4 65 เล่ม 24 1,560 - - 
10 แฟ้มตราช้าง 3 ห่วง 109 เล่ม 24 2,616 - - 
11 น้ ายาลบค าผิด 89 อัน 24 2,136 - - 
12 สนัรูด 7 อัน 33 231 - - 
13 สมุดไดอารี ่ 10 เล่ม 55 550 - - 
14 โฟมแผ่น 

1

2
 นิ้ว 79 แผ่น 5 395 - - 

15 ลวดเส้นเล็ก 7 ม้วน 5 35 - - 
16 กระเป๋าเดินสอ 65 อัน 24 1,560 - - 
17 แม็กซ ์ 89 อัน 12 1,068 - - 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

18 ปากกาลูกลื่น 180 ด้าม 10 1,800 - - 
19 สีไม ้ 70 กล่อง 24 1,680 - - 
20 สีโปสเตอร ์ 109 ขวด 6 654 - - 
21 กรรไกร 58 อัน 4 232 - - 
22 กระดาษเกยีรตบิัตร 150 รีม 2 300 - - 
23 กระดาษโปสเตอรส์ ี 10 แผ่น 40 400 - - 
24 ดินสอ 2 B 144 โหล 10 1,440 - - 

รวม 29,995 - 
รวมท้ังสิ้น 29,995 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน มีความพึงพอใจ
และนักเรียน และไดร้ับรางวัลจากการแข่งขันร้อยละ 
90 

1) นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม 
2) สังเกตจากการรางวัลที่ได้รับ 
 

- แบบติดตามการจัดกจิกรรม 
ของครูผู้น านักเรยีนไปแข่งขัน 
 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีองค์กรต่างๆ จัดขึ้นเป็นประจ า  
7.2 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้น 
7.3 นักเรียนไดเ้รียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
7.4 นักเรียนมีเจคติที่ดีต่อการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอ าพล  ยาโนยะ)                                                (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 1                         ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ                  ผู้รับรองโครงการ     
           (นายวินัย  หาญพรม)                  (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                                  คร ูคศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

           ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ละครสั้นภาษาอังกฤษ 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

แผนงานโรงเรียนที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  นายวิวัฒน์  แสนค านาค  
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ข้อที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ข้อที่ 1.  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
   ข้อที่ 2.   การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
   ข้อที่ 3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

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

ปัจจุบันในโลกยคุดิจิตอลที่การติดต่อสื่อสารสามารถท าได้อย่างไร้พรมแดนการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษจึงไม่ได้ถูก
จ ากัดให้อยู่ในวงแคบอย่างสมัยก่อนซึ่งท าให้ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของเยาวชนไทยมากข้ึน ประกอบกับท่ี
ประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าไปเปน็ส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในปี 2558 เยาวชนไทยจึงควรเตรียมความพร้อมดา้น
ภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อเป็นการต้อนรับเหตุการณส์ าคญัครั้งนี้ ตลอดจนสามารถก้าวเดินไปในโลกท่ีก าลังเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้
อย่างมั่นใจ  

ด้วยทางกลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ มีความประสงค์ต้องส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาองักฤษ เช่น Skit, 
Spelling Bee , Crossword , เพชรยอดมงกุฎ และอื่นๆ เป็นประจ าทุกปี ตามสถานท่ีแข่งขันต่างๆ ท่ัวประเทศ แตเ่นื่องจากขาด
อุปสรรคด์้านงบประมาณ ท าให้บางปีไม่สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ ท าให้นักเรยีนเสยีสทิธ์ิและโอกาสต่างๆ เพื่อให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิที่ดีขึ้นกับนักเรียนจงึได้ด าเนินการจดัโครงการส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อผลประโยชน์ท่ีเกดิขึ้นสูงสดุที่จะ
เกิดขึ้นกับนักเรยีนและโรงเรียนตอ่ๆไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ 
 2. เพื่อจัดเตรยีมอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม และการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคนได้มสี่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ  
  ที่จัดมีขึ้นท่ัวประเทศ 
- นักเรียนโรงเรียนสรรพไดร้ับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแขง่ขันทักษะทางภาษาอังกฤษ 
- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 

 -  ด้านคุณภาพ  
- ครูและนักเรียนโรงเรยีนสรรพวทิยาคมเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางภาษาอังกฤษได้อย่างทั่วถึง 

 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมครูในกลุม่สาระ เพื่อจัดเตรียมการจัดท า
โครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ 
- เตรียมปฏิทินการแข่งขันในแต่ละรายการ 

ต.ค. 2560 - กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศท่ี 1 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

- น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ต.ค. 2560 
 

9,000 กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศท่ี 1 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- รวบรวมผลการแข่งขัน 
 

ต.ค. 2560 - กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศท่ี 1 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action)  

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดท ากจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ต.ค. 2560 - กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศท่ี 1 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  …….…9,000…….…..… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี             …………………….……….. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ฉากไวนิล 500 ป้าย 4 2,000 - - 
2 จ้างท าโครงฉาก 5,000 ชุด 1 5,000 - - 
3 จ้างท าโฟมบอร์ดอุปกรณ์ประกอบฉาก 150 อัน 4 600 - - 
4 อุปกรณ์การแสดง 1,400 ชุด 1 1,400 - - 

รวม 9,000  
รวมท้ังสิ้น 9,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.นักเรียนร้อยละ 100 ท่ีเข้าร่วมกจิกรรมมี
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษท่ีดี 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ไดร้ับรางวลัจากการ
แข่งขัน 

1) นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม 
2) สังเกตจากการรางวัลที่ได้รับ 
 

- แบบติดตามการจัดกจิกรรม 
ของครูผู้น านักเรยีนเข้าร่วมการแขง่ขัน 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีองค์กรต่างๆ จัดขึ้นเป็นประจ า  
7.2 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้น 
7.3 นักเรียนมีเจคติที่ดีต่อการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 
 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายอ าพล ยาโนยะ)                                             (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                      
   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 1      ครูช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ                  ผู้รับรองโครงการ 
           (นายวินัย  หาญพรม)                  (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                               ครชู านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 
 
 
 

       ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 
                
 
 
 
 
 



156 

 

โครงการ   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   
กิจกรรม     K POP DANCE & KOREAN SINGING CONTEST  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม

มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวชญาณิศา  ฤทธิ์เจริญ  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1    คุณภาพของผู้เรียน 

    ข้อที ่1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
     ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

  ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล  
 การร้องเพลงและเต้นเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการ
ฝึกสมาธิและก่อให้เกิดความคิดสรา้งสรรค์ กระตุ้นให้เยาวชนไทยรักในการร้องเพลงและออกก าลังกายมากข้ึน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาเกาหลี เล็งเห็นประโยชน์จากการร้องเพลงและเต้น และให้ความส าคัญกับ
กิจกรรมที่สร้างสรรค์จึงได้จัดการประกวด  K POP DANCE & KOREAN SINGING CONTEST  ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ และมี
นักเรียนให้ความสนใจกับประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นละคร เพลง ภาพยนตร์ นักร้อง โดยมีจุดประสงค์ส าคัญเพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านการเต้นและการร้องเพลง ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ศักยภาพความเป็นตัวตน
ทางด้านการเต้นและการร้องเพลง เป็นการเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ให้มากข้ึน  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ และสร้างประสบการณ์ในการแข่งขัน ด้านดนตรี ทั้งการร้องเพลง  
   และการเต้น ก่อให้เกิดการพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม 
2. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ ผ่านการเต้นและร้องเพลงภาษาเกาหลี 
3. เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาเกาหลี 

 

3. เป้าหมาย 
  1. เป้าเหมายเชิงปริมาณ 
  - ทีมเต้น ไม่น้อยกว่า 10 ทีม เข้าร่วมประกวด 
  - ร้องเพลง ผู้เข้าประกวดไม่น้อยกว่า 20 คน  
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 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ประทับใจ และมีส านึกท่ีดีในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

  - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และประสบการณ์ในท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเห็นคุณค่าในตนเอง  และมีทักษะในการใช้    
       ชีวิตในการห่างไกลยาเสพติด 

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

- รับสมัครนักเรยีนที่สนใจเข้าร่วมการประกวด
โครงการ K POP DANCE & KOREAN SINGING 
CONTEST 
-น าเสนอโครงการ 

 
ก.ค 60 

 
- 

 
น..ส ชญาณศิา ฤทธิเจรญิ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

- ด าเนินงานตามโครงการ พ.ย.60–ก.ย. 61 7,000 น..ส ชญาณศิา ฤทธิเจรญิ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-คัดเลือกทีมตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับจังหวดั 

มี.ค 61 
ก.ย 61 

- 
 

น..ส ชญาณศิา ฤทธิเจรญิ 
4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ก.ย 61 
- 

 
น..ส ชญาณศิา ฤทธิเจรญิ 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) .........7,000…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่  2 ปี  2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 แฟ้มซองพลาสติกA4 60 โหล 1 60 - - 

2 ปลั๊กไฟสามตา 195 แผง 2 390 - - 

3 สีไมย้าวคลอลีน36ส ี 259 กล่อง 3 777 - - 

4 ปากกาเมจิกมาสเตอร์อารต์24ส ี 219 กล่อง 3 657 - - 

5 กระดาษรายงาน 45 เล่ม 12 540 - - 

6 ชุดเครื่องเขียน 99 กล่อง 6 594 - - 

7 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน 3 1,000 - - 

8 ดอกไม้ปลอมแต่งวท ี 1,122 ชุด 1 1,122 - - 

9 ลูกโป่ง 100 ถุง 5 500 - - 
10 ค่าบ ารุงอุปกรณ์ (แบตเตอรี่ไมคโครโฟน)                90 ก้อน 4 360 - - 

11 ค่าตอบแทนวิทยากร  500 คน 1 500 - - 

12 ค่าอาหารว่างวิทยากรส าหรับคณะกรรมการและครู
ที่เข้าร่วมงาน 

50 คน 10 500 - - 

รวม 7,000 - 
รวมทั้งสิ้น 7,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯมีความพอใจ 
ร้อยละ 80 % 

1.แบบสอบถาม 
2.สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

1.การเข้าร่วมกิจกรรม 
2.แบบสอบถาม 
3.เอกสารสรปุผลการด าเนินโครงการ 

   

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่เลือกเรยีนภาษาเกาหลีและนักเรยีนที่สนใจ เข้าร่วม โครงการ   K POP DANCE & 

KOREAN SINGING CONTEST  เต็ม ร้อยละ 100 
2.  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่เลือกเรียนภาษาเกาหลีและนักเรียนที่สนใจได้ผ่อนคลายจากเสียงดนตรี และได้รับ

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
3.  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่เลือกเรียนภาษาเกาหลีและนักเรียนที่สนใจกล้าคิด กล้าแสดงออก และรู้จักใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน ์

 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวรัชนี  นภาปทุม)                                             (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 2                         ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ                  ผู้รับรองโครงการ     
           (นายวินัย  หาญพรม)                  (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                                  คร ูคศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

           ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   
กิจกรรม     KOREA FAN DANCE  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลยุทธโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม 

มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามรถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชญาณิศา  ฤทธิ์เจริญ  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1    คุณภาพของผู้เรียน 

    ข้อที ่1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
     ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

  ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
................................................................................................................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล  
 พูแชชุม เป็นการแสดงพ้ืนบ้านของชาวเกาหลีโดยจะใช้พัดท่ีมีลวดลายสวยงามเป็นอุปกรณ์ประกอบการระบ าโดยตัวของ
พัดท่ีน ามาใช้ในการแสดงจะสื่อถึงความงดงามและอ่อนช้อยสื่อให้เหน็ถึงความเป็นเอกลักษณ์ในวิถีชีวิตแบบดั่งเดมิของชาวเกาหลี 
การแสดงชุดนี้จะใช้นักแสดงผู้หญงิ มักจะนิยมแสดงกันเป็นกลุม่เพื่อความสวยงามโดยจะคลี่และรวบพดัแล้วระบ าตามจังหวะของ
ดนตรี จังหวะช้าหรือเร็วนั้นแล้วแต่ชุดการแสดง ระบ าท่ีสวยงามและอ่อนช้อยท าให้เราเพลดิเพลินกับการแสดงได้ ชาวเกาหลีนั้น
นิยมน าการระบ าพัดนีม้าแสดงในช่วงงานเทศกาลและเฉลิมฉลองต่างๆเพราะเป็นศิลปะพื้นบ้านที่โด่งดงัและเป็นที่ยอมรับของชาว
เกาหลีอีกด้วย เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความสามารถด้านการแสดงนาฏศิลปเ์กาหล ี(การร าพัดเกาหลี) มีอยู่
จ านวนหนึ่งแต่ในการแสดงแต่ละครั้งต้องมีการแต่งกายตามแบบของการแสดงนั้นๆ เพื่อให้การแสดงนั้นดูสวยงามและถูกต้องตาม
แบบฉบับการแต่งกายของประเทศเกาหลี ผู้แสดงจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องแต่งกายที่ถูกต้อง แต่เนื่องจากในระดับประถมยังขาดเรื่อง
ชุดการแสดง ที่มีขนาดพอดีตัว ผูร้บัผิดชอบโครงจึงได้จดัท าเป็นโครงการการตดัและจัดซื้อชุดการแสดงนาฏศิลปเ์กาหลี (ชุดฮันบก)
ขึ้น ตามหลักการและเหตุผลข้างตน้ อีกทั้งเป็นการที่แลกเปลีย่นเรยีนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ จึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษา เรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีให้แก่นักเรียนท่ีเลือกเรียนวิชาภาษาเกาหลี และคณะครูรวมถึงบุคลากรต่างๆที่ยัง
ไม่เคยไดรู้้จักหรือสัมผัสกบัการแสดงช้ันสูงแบบนี้ นอกจากน้ี การแสดงร าพัดเกาหลียังสามารถใช้เป็นสือ่กลางในการสรา้งความ
เข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างสถาบนั  นักเรียนและประชาชนในกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออก  และการแสดงนาฏศิลป์เกาหลีก็ถือได้ว่าจะเป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูม้รดกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศเกาหลี   
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่เลือกเรียนภาษาเกาหลีมชุีดร าพร้อมใช้ในการแสดง 
2. เพื่อส่งเสรมิให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ทางด้านศลิปะและวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ 
3. เพื่อน าความรู้การแสดงนาฏศลิป์ ศิลปะ วัฒนธรรมเกาหลี ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนและคณะครู บุคลากร โรงเรียน   
   สรรพวิทยาคม และคณะดูงานทุกหน่วยงาน 
4. เพื่อใช้ชุดการแสดงร าพัดเกาหลีเป็นสื่อในการสร้างความสมัพันธ์และความร่วมมือด้านต่างๆ ระหวา่งสองประเทศ (ไทย-เกาหลี) 

  5. เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีต่อหน้าสาธารณะชน 

3. เป้าหมาย 
1. เป้าเหมายเชิงปริมาณ 

       - นักเรียนที่ไดร้ับการคดัเลือกให้แสดงมีชุดร าใช้ในกิจกรรมไดต้ามความต้องการ 
      - นักเรียนจ านวน 11 คน ไดร้ับการถ่ายทอด ฝึกซ้อมและสามารถท าการแสดงชุดการแสดงนาฏศลิป์เกาหลีได้ 

 2. เป้าหมายเชิงคณุภาพ 
 - นักเรียนท่ีไดร้ับการคดัเลือกให้แสดงร าพัดเกาหลีมีความมั่นใจในการแสดงออกบนเวทีมากขึ้น 
 - นักเรียนท่ีไดร้ับการคดัเลือกให้แสดงร าพัดเกาหลีสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใตไ้ด้เปน็อย่างดี 
 - เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์เกาหลี 
 

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

-รับสมัครนักเรยีนที่สนใจแสดงร าพัดเกาหล ี
-น าเสนอโครงการ  

 
ก.ค 60 

 
- 

 
ครูชญาณิศา ฤทธิเจริญ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 คัดเลือกทีมตัวแทนนักเรียน เข้ารว่มฝึกซ้อม
การแสดงด าเนินตามโครงการ 

พ.ย.60–ก.ย. 61 14,000  
ครูชญาณิศา ฤทธิเจริญ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ติดตามตรวจสอบชุดการแสดงที่ได้รับมา มี.ค 61 
ก.ย 61 

- 
 

ครูชญาณิศา ฤทธิเจริญ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ก.ย 61 
- 

 
ครูชญาณิศา ฤทธิเจริญ 

 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)     14,000    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่  2 ปี  2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ชุดฮันบกผู้หญิง                                 600 ชุด - -     11 6,600    
2 ชุดฮันบกผู้ชาย                            600 ชุด - - 1 600     
3 เครื่องประดับศรีษะ                                 300 ช้ิน - -     11 3,300     
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่  2 ปี  2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

4 ตู้เสื้อผ้าจัดเก็บชุดฮันบก 3,500 ตู้ - - 1 3,500     
รวม - 14,000 

รวมทั้งสิ้น 14,000 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรูว้ัฒนธรรม
เกาหลีในการแสดง  

- ส ารวจ 
- ประเมินผล 

- แบบส ารวจ 
- แบบประเมินผล 

 

7ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่เลือกเรียนภาษาเกาหลีและนักเรียนที่สนใจ มผีลงานด้านศลิปะ ศิลปะและ   

                วัฒนธรรมเกาหลี เปน็ท่ียอมรับและสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน 
2.  นักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคมที่เลือกเรียนภาษาเกาหลีและนักเรียนที่สนใจ มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ มคีุณธรรม   
    จริยธรรมที่ด ี
3.  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่เลือกเรียนภาษาเกาหลีและนักเรียนท่ีสนใจกล้าคิด กล้าแสดงออก และรู้จักใช้เวลา  
    ว่างให้เป็นประโยชน ์

 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวรัชนี  นภาปทุม)                                             (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 2                         ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
 

 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ                  ผู้รับรองโครงการ     
           (นายวินัย  หาญพรม)                  (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                                  คร ูคศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 
 

           ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทักษะภาษาจีน  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม

มาตรฐานสากล  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานโรงเรียนที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ภาษาจีน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา   2560  
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1    คุณภาพของผู้เรียน 
              ข้อที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์และการ
   คิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  ข้อที ่2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                              ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อที่ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
  วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

  ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในตลาดแรงงานปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทั้งกับคู่แข่งภายในประเทศ และคู่แข่งจากอาเซยีน ซึ่งจะเข้ามาจาก
ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซยีน ตามข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับภายในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015) 
การที่นักเรียนนักศึกษาคนใดสามารถพูดภาษาท่ี 3 ไดจ้ึงนับได้ว่าเปน็ผู้ที่ไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน เพราะผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ส่วนมากจะมีความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นพ้ืนฐานนักธุรกิจทั่วโลกล้วนให้ความส าคัญกบัประเทศจีน เพราะคาดหมาย
ว่าจะสามารถก้าวข้ึนสูป่ระเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจในอีกไม่นาน ด้วยเหตุนี้ทุกประเทศจึงเตรียมพร้อมท่ีจะสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับประเทศจีน การที่จะเข้าใจถึงสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจีนได้อย่างดีจึงจ าเป็นต้องทราบภาษาจีนเพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการติดต่อสื่อสารท ากิจกรรมตา่ง ๆ ได้ ดังนั้นภาษาจีนจึงเป็นภาษาที่ 3 ท่ีส าคัญให้ความสนใจและเรง่ศึกษาโดยเร็ว 
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การพัฒนาศูนย์จีนเป็นการให้ความรู้แก่ผูเ้รียนเป็นการพัฒนาศูนยจ์นีให้มีประสิทธิภาพ  สามารถแข่งขันในระดับประเทศได้ 
ตามการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ฉะนั้นสถานศึกษามีหน้าทีส่นับสนุนครู  ในการจัดหาวสัดุอุปกรณ์  
ให้แก่นักเรียนในการท ากิจกรรมตา่งๆ  ส่งเสรมิความเป็นเลิศด้านดนตรี  นาฏศลิป์  ศิลป์จีนเพื่อแข่งขันในระดับประเทศต่อไป  

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ให้ครูสามารถน าวสัดไุปใช้ในการส่งเสริมด้านดนตรี  นาฏศลิป์  ศิลป์จีนในการแข่งขันระดับประเทศ 
2. เพื่อให้ส่งเสรมิผูเ้รียนมีประสิทธิภาพด้านดนตรี  นาฏศลิป์  ศิลป์จีน 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

  1. มีวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ ส าหรับบริการครผูู้สอนในกลุ่มสาระฯ 
 2. ครูสามารถส่งเสรมิผู้เรียนด้านดนตรี  นาฏศลิป์  ศิลป์จีนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 -  ด้านคุณภาพ  
1. กลุ่มสาระฯมีวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ ผู้เรียนด้านดนตรี นาฏศิลป์  ศิลป์จีนการ  แข่งขัน ระดับประเทศ 

4. วิธีด าเนินการ  
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

- ส ารวจและประเมินความต้องการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
- น าเสนอโครงการ 

ต.ค. 60 
 

- ศูนย์ภาษาจีน 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

- ด าเนินงานตามโครงการ ต.ค. 60 
 

5,000 ศูนย์ภาษาจีน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตามตรวจสอบ พ.ย.-ธ.ค. 60 - ศูนย์ภาษาจีน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ธ.ค. 60 - ศูนย์ภาษาจีน 

5.  งบประมาณ  
เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)             ….……..5,000……….. บาท 

 เงินนอกงบประมาณ               ………………………....... บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี    …………………………….. บาท  

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่  2 ปี  2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 หมึกจีน 20 ขวด 20    400 - - 

2 พัดร าจีน 100 อัน 10 1,000 - - 

3 เชือกถักมงคล 20 มัด 60 1,200 - - 

4 พู่กันจีน เบอร์เล็ก 45 ด้าม 20 900 - - 

5 พู่กันจีน เบอร์กลาง 60 ด้าม 15 900 - - 

6 พู่กันจีน เบอร์ใหญ ่ 60 ด้าม 10 600 - - 

รวม 5,000 - 
รวมทั้งสิ้น 5,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ครูในกลุ่มสาระฯ มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อ
การใช้งานร้อยละ 80  เปอร์เซ็นต ์
2. นักเรียนร้อยละ80 มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- ส ารวจ 
- ประเมินผล 

- แบบส ารวจ 
- แบบประเมินผล 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1  ศูนย์ภาษาจีน มีวัสดุ อุปกรณ์ ผู้เรียนด้านดนตรี  นาฏศลิป์  ศิลป์จีนการแข่งขันระดับประเทศได้ 
7.2  ครูสามารถส่งเสริมผู้เรยีนด้านดนตรี  นาฏศลิป์  ศิลปจ์ีนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวรัชนี  นภาปทุม)                                             (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 2                         ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ                  ผู้รับรองโครงการ     
           (นายวินัย  หาญพรม)                  (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                                  คร ูคศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

           ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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กลยุทธ์ที ่2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน  
เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานที่ 1  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   

 
1.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการออม(งานธนาคาร
โรงเรียน) 

6,000 ม.1.2(1,2,3,4) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 1.2 กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 2,700 ม.1.2(1,2) กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 
 1.3 กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนท าความดีถวายในหลวง 5,000 ม.1.2(1,2,3,4) กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 

รวม 13,700     
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โครงการ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม           ส่งเสริมคุณธรรมการออม (งานธนาคารโรงเรียน) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส ำนึกในกำรรักษำ

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้ำงทักษะในกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักวิถีไทย ตำม
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยม 12 ประกำร 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนงคราญ   ก้อนจะรา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2560  -  กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่1    คุณภาพของผู้เรียน    
     ข้อที ่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
         จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้ผู้ปกครองและนักเรียน เกิดปัญหาด้านการเงิน  การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ  
การออมเงิน โดยสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนถึงค่าของเงิน และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตประจ าวัน คือ  ความพอประมาณในการใช้จ่ายของตนเอง ความมีเหตุผลในการเลือกซื้อ
สิ่งของที่จ าเป็นเหมาะสมกับฐานะของตนเอง มีภูมิคุ้มกันสามารถเก็บออมเงินเพื่อน าไปใช้ในยามที่คับขัน เพื่อให้นักเรียนด ารงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข ไม่เดือดร้อน  
 การออมจึงนับว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝงันิสัยการออมให้นักเรียนรู้จักวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 
และอนาคตของตนเอง  เพื่อให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  โรงเรียนสรรพวิทยาคมเห็นความส าคัญในการปลูกฝัง
นิสัยการออมที่ดีของนักเรียน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ระบบการเงิน
การธนาคารอย่างถูกต้อง  เป็นประสบการณ์ตรงที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการบริการด้านการออมทรัพย์ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นธนาคารโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเป็นล าดับที่ ๑๒๓ ของประเทศไทย  ล าดับที่ ๘ ของภาค ๕ 
ล าดับที่ ๒ ของจงัหวัดตากให้บริการรับฝากเงิน แก่ นักเรียน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยประหยดั และรู้จักออมทรัพย์อยา่งต่อเนื่อง 
2.2  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผดิชอบในการท างานและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ สุจรติ 
2.3  เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหารงานและบริการที่ถูกต้อง 
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3. เป้าหมาย 
     - ด้านปริมาณ 
 1)  ร้อยละ 95 ของครู และนักเรยีนเข้าใจแนวทางการบริหารทรัพยากร 
 2)  ร้อยละ 80 ของครูและนักเรยีนท่ีเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรยีนและมเีงินออมกับธนาคารโรงเรยีน 
      - ด้านคุณภาพ 
 1)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนและครูมีคณุลักษณะนสิัยด้านการประหยัดและออมเงิน 
 2)  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคม จ านวน 2,900 คน มีการออมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ 

 

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

-จัดท าโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย.  – ต. ค.
2560 

- ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 

ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
-ด าเนินการตามโครงการ 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

6,000 น.ส.นงคราญ ก้อนจะรา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ความต้องการรับการบริการของนักเรียนและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

- น.ส.นงคราญ ก้อนจะรา 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

-ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการด าเนินตามโครงการ 
-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

- น.ส.นงคราญ ก้อนจะรา 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
            เงินงบประมาณจากธนาคารออมสิน   ........ …6,000 ………..      บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ……………-……………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1. ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร ์ 2,100 รายการ 1 2,100 1 2,100 
2. หมึกพิมพ์ ด า, ส ี 450 ขวด 2 900 2 900 

รวม 3,000 3,000 
รวมทั้งสิ้น 6,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินตาม
โครงการ ร้อยละ 85 ของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1.เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.รายงานผู้บังคับบญัชา 

7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1)  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรยีนมีนิสยัการประหยัด และรู้จักการออมเงิน 
 2)  นักเรียนมีประสบการณ์ตรงเกีย่วกับระบบธนาคาร 

 
 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( น.ส.นงคราญ  ก้อนจะรา )                                         ( นางพัฒนา  ธรรมจักร์ ) 
                ต าแหน่งครู                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  
      
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                     ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
            หวัหน้างานแผนงาน                     ครูช านาญการ   ปฏิบัติหน้าที่                                                                                                 
                                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ                ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม           สอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษา 

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตาม 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสุกัญญา  เนื่องพุก 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม – ธันวาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที ่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

1.   หลักการและเหตุผล 
       การศึกษาเป็นวิธีการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นหนทางที่จะท าให้ได้รับโอกาสทางสังคม
อย่างเท่าเทียมกัน การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 เป็นเสมือน
เครื่องมือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่ทุกคนในสังคม แต่การศึกษาจะดีสักปานใด  ถ้าไม่มีหลักการที่จะมาเป็นเครื่องวัดผล
การศึกษาส าหรับผู้ที่ศึกษา ความรู้คู่คุณธรรมจึงเป็นหลักการที่จะท าให้เกิดความสมดุลระหว่างการศึกษากับศีลธรรม  ปัจจุบัน
สถานศึกษาต่างๆ ได้รับการสนับสนุนให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับการเรียนในทุก
วิชา พร้อมกับส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การสอบธรรมศึกษาจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องวัดดัชนีความส าเร็จด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนหลังจากการเรียนในห้องเรียนได้ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึง
ก าหนดให้มีการสอบธรรมศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
     2. เพื่อให้นักเรียนน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง เหมาะสม 
     3. เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกทักษะการสอบธรรมศึกษา 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
    นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จ านวน 2,800 คน ได้สอบธรรมศกึษา 
 -  ด้านคุณภาพ  
    นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับความรูเ้กี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน          
การด าเนินงาน 

ตุลาคม 2560 - -นางสุกัญญา 
-คณะครูกลุ่มฯสังคม
ศึกษาฯ 
-หัวหน้าระดับช้ัน 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน พฤศจิกายน   
2560 

2,700.- -คณะครูกลุ่มฯสังคม
ศึกษาฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม – ประเมินผลการด าเนินงาน พฤศจิกายน 2560 - -คณะครูกลุ่มฯสังคม
ศึกษาฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

สรุปผล และรายงานผลการจดักิจกรรม ธันวาคม 
2560 

- -คณะครูกลุ่มฯสังคม
ศึกษาฯ 

 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  2,700   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      -        บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี          -        บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน 1 1,000 - - 

2 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 170 กล่อง 3 510 - - 
3 ปากกาแดง 12 แท่ง 8 96 - - 
4 เครื่องเย็บกระดาษ 119 ตัว 6 714 - - 
5 ลวดเสียบตราเสือชุบเงา 190 โหล 2 380 - - 

รวม 2,700 - 
รวมทั้งสิ้น 2,700 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคนได้สอบธรรม
ศึกษา    
2. นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์โดยการสอบธรรมศกึษา 
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม        

การท าข้อสอบธรรมศึกษา -แบบบักทึกการเข้าสอบ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ในการสอบธรรมศึกษา สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อยา่ง
เหมาะสม 
 

 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายเอกชัย  พันธุลี)                                                  (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ                             ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่         
                                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 

 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
    
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม  ส่งเสริมเยาวชนท าความดีถวายในหลวง 
ลักษณะโครงกา  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการ 

รักษากฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
            ข้อที ่1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ข้อที่ 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

             ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในปีการศึกษา 2560 -2561  กลุ่มเยาวชนท าความดีถวายในหลวง ได้กิจกรรมโครงงานรู้รักษาแผ่นดินไทย สานสายใย
คนพลัดถิ่น เสริมสร้างชีวิตท้องถิ่นร่มเย็นขึ้น โดยสร้างเครือข่ายในโรงเรียน เพื่อท าความดี โดยใช้หลัก 4  ส ท าความดี ตลอดปี
การศึกษา 2560 - 2561 ส่งเข้าประกวดโครงงานจนได้รับ รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ และรับโล่จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่องสืบต่อไปกลุม่เยาวชนจะได้สร้างเครือข่ายจัดกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในปี
ต่อไป โดยอาศัยเยาวชนในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปลูกจิตส านึกใหเ้ยาวชนรู้จกัท าความดีมีจติอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
2. เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนให้เพิ่มจ านวนมากขึ้น 
3. เสริมสร้างความเข้าใจที่มีต่อผู้อพยพและด่างดา้วท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

                  -  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมเข้ามาเป็นสมาชิกแกนน า 30 คน และเป็นสมาชิกเครือข่าย 
ด้านคุณภาพ 

- ท าโครงงาน น าความดีถวายในหลวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมผีลงาน เชิงปริมาณเข้าร่วมประกวดและ
แข่งขันในระดับภูมภิาคและระดับประเทศ   
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. เสนอโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมนักเรียนแกนน า 
4. เตรียมเนื้อหากิจกรรม 

ตุลาคม 2560 
พฤษภาคม 2561 

- นางสาวจิราภรณ ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 

1. ก าหนดสถานท่ี 
2. จัดหาสื่อ อุปกรณ ์
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

พฤศจิกายน  2560 
มิถุนายน 2561 

 

5,000 นางสาวจิราภรณ ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

นักเรียนน าเสนอโครงงาน 
 
 

ธันวาคม 2560 
กันยายน2561 

- นางสาวจิราภรณ ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

1. เขียนรายงานเป็นรูปเลม่ 
2.เสนอผลการด าเนินงานโครงงาน 

มกราคม 2560 
กันยายน2561 

 

- นางสาวจิราภรณ ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  5,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ       -  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี       -  บาท 
 

ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 บอร์ดโครงงาน 2,000 อัน 2 4,000 - - 
2 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน 1 1,000 - - 

รวม 5,000 - 
รวมทั้งสิ้น 5,000 

 
6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 90 ของนักเรียนสมาชิกแกนน าความ
พึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 
 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 
 



174 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนแกนน าและสมาชิกเครือข่ายผ่านการอบรม และท าความดี 4 ส ได้สมบูรณ์สามารถส่งเข้าแข่งขันและประกวดได ้
 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายเอกชัย  พันธุลี)                                                 ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ                            ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่          
                                                                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 

 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



175 

 

กลยุทธ์ที ่2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน  
เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานที่ 2     พัฒนาระเบียบวินัย จิตส านึกในการรักษากฎ ระเบียบ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 

รวม -   
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กลยุทธ์ที ่2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน  
เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานที่ 3     พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตามระบบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต    

 1.1 กิจกรรมการพูดต่อหน้าประชุมชน 7,000 ม.3.1 กลุ่มสาระภาษาไทย 

 
1.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยนานาชาติ 
(AFS/AYCและYES) 

5,000 ม.3.1,3.2 กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

 
1.3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ 4 

6,560 ม.1.2(1,2,3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
1.4 กิจกรรมรู้ตน รู้งาน สานฝนัสู่มืออาชีพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และนักเรียนทุกคน 

11,000 ม.1.1 (2,6) 
ม.1.2 (1,4) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 1.5 กิจกรรมฝึกภาคสนามของนกัศึกษาวิชาทหาร (ภาคที่ตั้ง) 5,000 ม.3.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวม 34,560   
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต 
กิจกรรม  การพูดต่อหน้าประชุมชน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส ำนึกในกำรรักษำ

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้ำงทักษะในกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักวิถีไทย ตำม
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตตำมหลักวิถีไทย และตำมระบบ 
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ผู้รับผิดชอบ    นางจรัสศรี  ธรรมจิต 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนธันวาคม 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ข้อที่ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การพูดเป็นสิ่งส าคญัที่สุดในชีวิตประจ าวันการฝึกพูดต่อหน้าประชุมชนท้ังที่เป็นการบรรยาย การพรรณนา ชักชวน ช้ีแจง

การเลา่นิทาน สัมภาษณ์  โต้วาที  แข่งขันกลอนสด  ท าหน้าที่พิธีกรหรือโฆษกทั้งนี้โดยเน้นถ้อยค า  น้ าเสียง และท่าทางที่
เหมาะสม เพื่อให้พูดได้อย่างมเีนื้อหาสาระและน่าสนใจ  ท าให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ พอใจ และคล้อยตามโดยใช้กระบวนการอ่าน
การวิเคราะห์ขั้นตอนการเขียน การเขียนกลอน กระบวนการสื่อสารและกระบวนการปฏิบัติเพื่อใหผู้้เรยีนใฝ่เรยีนรู้ มีวินัย  มีความ
ซื่อสัตย์  รักความเป็นไทย  จิตสาธารณะ  มุ่งในการท างานและมมีารยาทในการพูด 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  วิเคราะห์วิจารณ์และประเมนิค่าจากเรื่องที่ฟัง ท่ีดูและพูดอยา่งมีเหตุผลและน าไปประยุกต์ในการด าเนินชีวิต 

 2.2  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟัง และดู มีมารยาทในการฟัง ดู และ พูด 
 2.3  พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจและเสนอแนวคิดใหมด่้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

ผู้เรยีนเข้าร่วมกิจกรรมการพดูต่อหน้าประชุมชน 
 -  ด้านคุณภาพ  

นักเรียนและบุคคลทั่วไปมีทักษะการพูดต่อหน้าประชุมชนนักเรียนและบุคคลทั่วไปสามารถฝึกฝนสร้าง
บุคลิกภาพทางด้านการพูดและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องทางด้านการพูด การฟัง การดไูด้อย่างเหมาะสม 

 

4. วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อส ารวจความต้องการ

ต.ค 60 - ครูจรสัศรี  ธรรมจติ 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 
 
 
 

และวางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

3  .แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายตา่ง 
ๆ ซึ่งประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
2.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อ
พิจารณาและก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  
3. ด าเนินการจดักิจกรรมตามก าหนดเวลา   
  - การพูดต่อหน้าประชุมชน 

ธ.ค.2560 7,000 ครูจรสัศรี  ธรรมจติ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

.  ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติกิจกรรม ธ.ค.2560 - ครูจรสัศรี  ธรรมจติ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ ธ.ค.2560 - ครูจรสัศรี  ธรรมจติ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  …………7,000…………      บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-……………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 เครื่องช่วยพูด 3,500 ชุด 2 7,000 - - 
รวม 7,000 - 

รวมทั้งสิ้น 7,000 
 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 มีทักษะใน
การพูดต่อหน้าประชุมชน 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินการของกิจกรรม 

นักเรียนท าแบบทดสอบ 
นักเรียนท าแบบประเมิน 
ติดตามการใช้บริการแหล่งเรียนรู ้
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 
แบบประเมินติดตาม 
แบบบันทึกการสังเกต 

 
 
 



179 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการพดูต่อหน้าประชุมชน 
 7.2  ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการพดูโต้วาทีและแข่งขันกลอนสด 
 7.3  มีสื่อและอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร 
 7.4  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 
 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางพรรณี  ดิษฐบรรจง)                                             ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                     
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่          

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต 
กิจกรรม  แลกเปลี่ยนเยาวชนไทยนานาชาติ (AFS / AYC และ YES) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษา

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตามระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ผู้รับผิดชอบ นางกัลยา  พัทยาวรรณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ข้อที่ 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ข้อที่ 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษายุคไร้พรมแดนและการแข่งขันในเวทีโลกมีมากขึ้นในปัจจุบนั ดังนั้นการเตรียมการเกี่ยวกับดา้นภาษาให้
นักเรียน น่าจะเป็นการรองรับความเปลีย่นแปลงของสังคมและเศรษฐกิจของสังคมยุคอาเซียนและของโลก ที่มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จึงมคีวามประสงค์ใหน้ักเรียนมโีอกาสในการทดสอบทางภาษาอังกฤษกับสถาบัน
ต่างๆเช่น มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ เอเอฟเอส ประเทศไทย และมลูนิธิการศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม เอวายซี ท าให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ และมีโอกาสไปศึกษาต่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตา่งประเทศ 
จะเป็นการพัฒนานักเรียนในสถานการณ์จริงและนักเรียนสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ในปัจจบุันและอนาคต นอกจากน้ียัง
มีกิจกรรมรับอุปถัมภ์นักเรยีนแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศมาศึกษาและแลกเปลีย่นวัฒนธรรมในโรงเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างประเทศในระดับสากลด้วย 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนจากการแบบทดสอบในระดับมาตรฐานสากล 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไทยและต่างประเทศมีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา 

3.  เป้าหมาย 
 - เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 - 5 จ านวน 100 คน 
 - เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 - 5  จ านวน 100 คน มีความรู้ และผา่นการฝึกทักษะการท าข้อสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 60  
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
-ประชาสัมพันธ์ รับสมัครติวข้อสอบ และแจ้ง
ผู้ปกครองนักเรยีน 

พ.ย. 2560 - คณะกรรมการ 
โครงการ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

-สอบข้อเขียน AFS 
-สอบข้อเขียน AYC/YES 
-สอบสัมภาษณ์ AFS/ AYC /YES 

มิ.ย. 2561 
ก.ค.2561 
ส.ค.2561 

5,000 คณะกรรมการ 
โครงการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ติดตาม ตรวจสอบตามโครงการ ก.ย.2561 - คณะกรรมการ 
โครงการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุป และประเมินผลการด าเนินตามโครงการ ก.ย.2561 - คณะกรรมการ 
โครงการ 

 

5.  งบประมาณ  
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  5,000  บาท 
เงินนอกงบประมาณ                 -  บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี                  -  บาท 

 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคา
ต่อ 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 กระดาษปกมุกหอมA4180g 120 รีม - - 3  360 
2 กระดาษการ์ดสี ขนาด 120g 150 รีม - - 1  150 
3 กระดาษโฟโต ขนาด 180 แกรม 450 ห่อ - - 1  450 
4 กระดาษกาวสองหน้าขนาด24mm x2y 20 ม้วน - - 3 60 
5 แฟ้มสอด ขนาด A4 140 ห่อ - - 2  280 
6 เทปใสขนาด3/4 35 ม้วน - - 2  70 
7 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 150 กล่อง - - 1  150 
8 ท าป้ายไวนิลสรุปงานขนาด 120x240cm 980 ผืน - - 1  980 
9 ท าป้ายศูนย์ประสานงานเอเอฟเอส  

รร.สรรพ ขนาด 120x240cm 
800 แผ่น - - 1 800 

10 หมึกสี cannon 811 780 ชุด - - 1 780 
11 หมึกสีด า Toner cannon3x3 480 ขุด - - 1 480 
12 ปากกาเขียนครภุัณฑ์1.2mm 85 ด้าม - - 1 85 
13 ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 3 m.65/81 45 แผ่น - - 4 180 
14 ปากกาไวท์บอร์ด 20 ด้าม - - 7 140 
15 กระดาษกาวยน่ ขนาด 1.5” 35 ม้วน - - 1 35 

รวม - 5,000 
รวมทั้งสิ้น 5,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.  มีนักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมการ
ทดสอบกับโครงการแลกเปลีย่นเยาวชน
ไทยกับนานาชาติ AFS /YES และ AYC 
2. นักเรียนมี ผ่านการทดสอบกับโครงการ
แลกเปลีย่นเยาวชนไทยกับนานาชาติ AFS 
/YES และAYC สอบผ่านข้อเขียน ร้อยละ 
60 และสัมภาษณร์้อยละ 60 
3. นักเรียนร้อยละ 1 ของนักเรียนที่เข้า
สอบมีโอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
กับเจ้าของภาษาจ านวน 3 คนต่อปีและมี
นักเรียนชาวต่างประเทศมาจ านวน 3 คน 

ตรวจสอบจ านวนนักเรยีนที่สอบเข้า
ร่วมโครงการ  
 
ตรวจสอบจ านวนนักเรยีนที่สอบผา่น
ข้อเขียน และสมัภาษณ์  
 
 
ประเมินผลการจดัท าโครงการ 
 
 

1. แบบรายช่ือนักเรียนสมัครAFS/YES และ
AYC 
 
2.แบบหนังสือแจ้งรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน
ข้อเขียนและสัมภาษณ์จากศูนย ์
เอเอฟเอสเขต ตาก และAYC/YES 
 
3. หนังสือแจ้งรายชื่อนักเรียนสอบผ่านเข้าร่วม
โครงการในต่างประเทศจากศูนย ์
เอเอฟเอสประเทศไทยและAYC /YES 
4. เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1  นักเรียนจะพัฒนาและมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานสากลดีขึ้น 
7.2  นักเรียนจะมีโอกาสไปศึกษาแลกเปลีย่นเรยีนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศกับเจ้าของภาษามากขึ้น 

 
 
 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายอ าพล ยาโนยะ)                                             (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                      
   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 1      ครูช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
 
 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ                  ผู้รับรองโครงการ 
           (นายวินัย  หาญพรม)                  (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                               ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 
 
 
 

                                                                                                ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต 
กิจกรรม  ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1 และ 4 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษา 

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตาม 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตตำมหลักวิถีไทย และตำมระบบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ผู้รับผิดชอบ   คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1,4  งานแนะแนวและสภานักเรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
     ข้อที่ 2   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     ข้อที่ 3   การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มปีณิธานในการผลตินักเรยีน ให้เป็นผู้ถึงพรอ้มด้วยคณุธรรมและคุณวุฒิ นักเรยีนที่เข้ามาใหม่ทุก

คนจะต้องผ่านขั้นตอนการปฐมนเิทศ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษา  เข้าใจในการปฏิบตัิตนและสร้างทัศนคติที่ดี  
แนะน าแนวทางในการเรียน  การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม  และเพื่อให้นักเรียนไดร้ับข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินชีวิต เป็นการ
ช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานส าคัญ ที่จะเตรียมตวัและปรับตัวให้พร้อมกับการเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งใน
ด้านการเรียนและความเป็นอยู่   

ทางโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการปฐมนเิทศนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 
1 และ 4  ขึ้น เพื่อจะได้รับทราบแนวทางการด าเนินชีวิตในสังคม กฎระเบียบต่างของโรงเรียนท่ีถูกต้อง เพื่อจะได้ประสบ
ความส าเร็จในการปรับตัว สามารถส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ เมื่อออกจากรั้วโรงเรียนจะได้น าความรู้
ที่ได้รับนั้นไปสร้างประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ และน าไปศึกษาต่อในระดับต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักปรับตัวเกี่ยวกับเพื่อน สถานท่ี ระบบการเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4  
    2. เพื่อให้นักเรียนใหม่ทราบถึงระเบียบการปฏบิัติที่ถูกต้อง ขณะที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน 
    3. เพื่อให้นักเรียนใหม่เห็นคุณค่าของการร่วมกัน รู้จักรับผดิชอบ รักพวกพ้อง รักสถาบันและรูจ้ักเสียสละเพื่อส่วนรวม 
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3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

 - นักเรียนระดับช้ัน ม. 1 และ ม. 4  
 ด้านคุณภาพ 
  - นักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 รู้จักการปรับตัว เห็นคณุค่าของการอยูร่่วมกัน รูจ้ักรับผิดชอบ รักพวกพ้อง  
                     รักสถาบันและรูจ้ักเสียสละเพื่อส่วนรวม 

4.  วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน (Plan) 1. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียน
โครงการ และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2. น าเสนอโครงการ 

ต.ค. 2560 - 
งานแนะแนว 
สภานักเรียน 

2.ด าเนินงาน (Do) 1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัด
กิจกรรม 
2. ด าเนินการจดัโครงการ 

พ.ค. 2561 6,560 
งานแนะแนว 
สภานักเรียน 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1.แบบประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
 

พ.ค. 2561 - งานแนะแนว 
สภานักเรียน 

4.ประเมินผล 
และรายงาน
(Action) 

1.เอกสารสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
2.รายงานการด าเนินกิจกรรมต่อผูบ้ริหาร พ.ค. 2561 - 

งานแนะแนว 
สภานักเรียน 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ...............6,560................... บาท 

เงินนอกงบประมาณ  ............................................. บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี   ............................................. บาท 

ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายปฐมนิเทศ 1,000 แผ่น - - 1 1,000 
2 กระดาษแข็ง 10 แผ่น - - 40 400 
3 เชือก 60 ม้วน - - 5 300 
4 จัดจ้างท าซุ้มดอกไม ้ 3,000 ซุ้ม - - 1 3,000 
5 กระดาษบรู๊ฟ 5 แผ่น - - 30 150 
6 ปากกาเคมี สดี า แดง น้ าเงิน  180 กล่อง - - 3 540 
7 สีผสมอาหาร  60 โหล - - 5 300 
8 เข็มกลัดขนาดกลาง 85 โหล - - 7 595 
9. ลูกโป่ง ขนาด 6 น้ิว 55 แพ็ค - - 5 275 

รวม - 6,560 
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6.  วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมร้อยละ 90 มี

ความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม 

2. นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ร้อยละ 90

รู้จักการปรับตัว เห็นคณุค่าของการอยูร่่วมกัน 

รู้จักรับผิดชอบ รักพวกพอ้ง รักสถาบัน 

และรูจ้ักเสยีสละเพื่อส่วนรวม 

แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้า

ร่วมกิจกรรมปฐมนเิทศ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

     1. นักเรียนรู้จักปรับตัวเกีย่วกับเพ่ือน สถานท่ี ระบบการเรยีนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4  
     2. นักเรียนใหม่ทราบถงึระเบยีบการปฏิบตัิที่ถูกต้อง ขณะที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน 
     3. นักเรียนใหม่เห็นคุณค่าของการร่วมกัน รูจ้ักรับผิดชอบ รักพวกพ้อง รักสถาบันและรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม 
 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ)                                            ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                      
      ครู คศ.3 หัวหน้างานแนะแนว                          ครู คศ.3  ปฏิบัติหนา้ที่ 
                                                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
 
  
 
                    

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )               ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
            หวัหน้างานแผนงาน                         คร ูคศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต 
กิจกรรม  รู้ตน  รู้งาน  สานฝันสู่อาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 3  6, และนักเรียนทุกคน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษา 

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย  
          ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตตำมหลักวิถีไทย และตำมระบบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ผู้รับผิดชอบ   คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3,6 และงานแนะแนว 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
           ข้อที่  1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
     ข้อ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 

           ข้อที่  1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย    
                    และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
     ข้อที่ 4      สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

คนเรามคีวามถนัด   ความสามารถ  และความสนใจในงานอาชีพแตกต่างกัน  การทีเ่ราจะตัดสินใจว่าในอนาคตต้องการ
ประกอบอาชีพใดนั้น  มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ควรน ามาพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบก่อนการตดัสินใจ   โดยมีข้อคิดส าคัญ
คือต้องรู้จักตนเอง  และรู้จักงานอาชีพต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง  รวมทั้งพิจารณาดูว่า  มีงานอะไรบ้างท่ีชอบและสนใจมากที่สุด  
และงานนั้น ๆ เหมาะกับอุปนสิัยและบุคลิกภาพของตนหรือไม่  งานแนะแนวโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว 
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรูจ้ักตนเอง ส ารวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทาง
ชีวิตในอนาคต เพือ่วางแผนศึกษาต่อในสายสามัญ สายอาชีพ หรือประกอบอาชีพได้อย่างมีคณุภาพ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการมีงานท าในอนาคต 

2.  วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้ผู้เรียนไดส้ ารวจตนเอง ท าให้รู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น และวางแผนชีวิต ด้านการเรียน และการประกอบอาชีพใน 
         อนาคตได ้
     2. เพื่อเป็นการด้านวัดแววความสามารถและความสนใจอาชีพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแนะแนวและการส่งเสริมพัฒนา     
         และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนต่อไป 
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3. เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือส ารวจผูเ้รียนด้านความถนดั ความสนใจในอาชีพ                                   

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

 - นักเรียนระดับชั้น ม. 3 และ ม. 6 และนักเรียนท่ีสนใจ  
 ด้านคุณภาพ 
  - นักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 และนักเรียนท่ีสนใจ  รู้จักตนเองมากข้ึน และวางแผนชีวิต ด้านการเรียน 
และการประกอบอาชีพในอนาคตได ้
 

 

4.  วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน (Plan) 1. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ 
และแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
2. น าเสนอโครงการ 

ต.ค. 2560 - งานแนะแนว 

2.ด าเนินงาน (Do) 1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัด
กิจกรรม 
2. ด าเนินการจดัโครงการ 

พ.ค. 2560  
– ส.ค. 2561 

11,000 งานแนะแนว 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1.แบบประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
 

ส.ค. 2561 - งานแนะแนว 

4.ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

1.เอกสารสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
2.รายงานการด าเนินกิจกรรมต่อผูบ้ริหาร 

ก.ย. 2561 - งานแนะแนว 

 
5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ...........11,000............ บาท 

เงินนอกงบประมาณ  ................................... บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี   .................................... บาท 

ดังรายการต่อไปนี ้
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 จัดจ้างท าฐานบอร์ดตั้งชุดแนะแนว เพื่อนา
เสนอข้อมูลการศึกษาต่อ อาชีพ 
บุคลิกภาพ แบบปฏิทินตั้งโตะ๊ 

1,000     ชุด - - 5 5,000 

2 จัดจ้างท าสื่อส าเรจ็รูปเกีย่วกับข้อมูลอาชีพ 
และข้อมลูการศึกษาต่อ 

3,000 ชุด - - 2 6,000 

รวม - 11,000 
รวมท้ังสิ้น 11,000 
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6.  วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีเข้ารว่ม
กิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม 
2. นักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 และ
นักเรียนท่ีสนใจ ร้อยละ 90 รู้จักตนเองมาก
ขึ้น และวางแผนชีวิต ด้านการเรยีน และ
การประกอบอาชีพในอนาคตได ้

แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้
บริการสื่อต่างๆ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้ส ารวจตนเอง ท าใหรู้้จักตนเองมากยิ่งข้ึน และวางแผนชีวิต ด้านการเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
2. นักเรียนได้ท าแบบบทดสอบวดัแววความสามารถและความสนใจอาชีพต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อใช้เป็นข้อมูล    
   ประกอบการแนะแนวและการส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน 
3. สถานศึกษามีเครื่องมือ แบบบทดสอบ  เพื่อส ารวจผู้เรียนดา้นความถนัด ความสนใจในอาชีพ  ฯลฯ                                

 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ)                                            ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                      
      ครู คศ.3 หัวหน้างานแนะแนว                          ครู คศ.3  ปฏิบัติหนา้ที่ 
                                                                              รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
  
 
                    

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )               ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
            หวัหน้างานแผนงาน                        ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต 
กิจกรรม  ฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร(ภาคที่ตั้ง) 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษา

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย  
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตามระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ผู้รับผิดชอบ   นายวินัย แขวนโพธิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2560 - 1/2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ข้อที่ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรยีนทุกคนมีส่วนร่วม 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จดัการศึกษา โดยมุ่งเน้นใหผู้้เรยีนได้มีการพฒันาการครบทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติ ปัญญา  โดยเฉพาะด้านคณุธรรม จริยธรรม การรู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง และ
สนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนให้มีความมั่นใจ ดังนั้น กระทรวงศกึษาธิการจึงมุ่งเน้นให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง ได้จัดท าแนวทาง
ในการส่งเสริมผู้เรยีนอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับและเชื่อถือของสังคม และประกอบกับทางหน่วย
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ตาก ได้วางแผนการฝึกภาคสนาม ภาคทีต่ั้ง นักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนต่างๆ   
โดยมอบหมายให้โรงเรยีนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การฝึกนักศึกษาวชิาทหารของอ าเภอแม่สอด  ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมการฝึกเป็น
นักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนสรรพวิทยาคม  เป็นระยะเวลา 10 วัน จึงมีค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานท่ี เพื่อรอรับการฝึกของ
นักศึกษาวิชาทหารดังกล่าว 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อด าเนินการเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานท่ี ระหว่างการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร 

 

3. เป้าหมาย 
- ด้านคุณภาพ 

 ทางหน่วยฝึกและนักศึกษาวิชาทหารมีจุดรวมพล  จุดศูนย์กลางในการติดต่อ  ในระหว่างการฝึกภาคสนาม ภาคที่ตั้ง  
จ านวน 10 วัน และป้ายแสดงในการจัดงานพิธีต่างๆ เช่น งานถวายสัตย์ ปฏญิาณของนักศึกษาวิชาทหาร 

- ด้านปริมาณ 
นักศึกษาวิชาทหารทุกช้ันปี มีที่พัก จุดรวมพล ระหว่างการฝึกภาคสนาม ภาคทีต่ั้ง  จ านวน 10 วัน  
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4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามโครงการที่อนุมตั ิ

ต.ค. 2560 
 

 
- 

- ผกก.นศท. 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินตามโครงการ 
4. ประเมินโครงการ 
5. รายงานผลการด าเนินการต่อผูบ้ังคับบัญชา 

ต.ค. 2560 
 

5,000 - ผกก.นศท. 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การเร่งรัดการด าเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานโครงการ 

ก.ย. 2560 
 

 
- 

- ผกก.นศท. 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

ก.ย. 2560 
 

การจัดท ารปูเลม่ 
 

- ผกก.นศท. 

 
5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……….…5,000………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   ……………-……………….. บาท 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ทางหน่วยฝึกและนักศึกษาวิชาทหารมีจุดรวมพล  จุด
ศูนย์กลางในการตดิต่อ  ในระหว่างการฝึกภาคสนาม ภาค
ที่ตั้ง  จ านวน 10 วัน และป้ายแสดงในการจัดงานพิธีต่างๆ 
เช่น งานถวายสัตย์ ปฏญิาณของนกัศึกษาวิชาทหาร 

1.จากการ สังเกต สอบถาม 
 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
 
 

 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ค่าจ้างเหมาเต้นท์ จ านวน  3 หลัง  300 วัน 10 3,000 - - 
2 ค่าจัดท าป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 2 2,000 - - 

รวม 5,000 - 
รวมทั้งสิ้น 5,000 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ทางหน่วยฝึกและนักศึกษาวิชาทหารมีจุดรวมพล  จุดศูนย์กลางในการติดต่อ  ในระหว่างการฝึกภาคสนาม ภาคที่ตั้ง   
จ านวน 10 วัน และป้ายแสดงในการจัดงานพิธีต่างๆ เช่น งานถวายสัตย์ ปฏญิาณของนักศึกษาวิชาทหารอย่างดี  
มีคุณภาพ 
 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นายวินัย  แขวนโพธิ์)     (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
        ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร                                 ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ    ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย  หาญพรม)             (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
 หัวหน้างานแผนงาน                                             ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

    ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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กลยุทธ์ที ่2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน  
เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานที่ 4     ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
                    ทางการศึกษา 

 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
 1.1 กิจกรรมการช่วยเหลือผู้เรียนเชิงลึก (พฒันาเครือข่ายที่

ปรึกษา) 
4,780 ม.1.2 (1,3,4) ฝ่ายบริหารบุคคล 

งานแนะแนว 
 1.2 กิจกรรมการช่วยเหลือผู้เรียนเชิงลึก 3,000 ม.1.2 (1,3,4) ฝ่ายบริหารบุคคล 

งานแนะแนว 
 1.3 กิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา (YC) 4,240 ม.1.2 (1,3,4) ฝ่ายบริหารบุคคล 

งานแนะแนว 
 1.4 กิจกรรมค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10,300 ม.1.2 (1,3,4) ฝ่ายบริหารบุคคล 
 1.5 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 15,000 ม.1.2 (1), ม.3.1 ฝ่ายบริหารบุคคล 
 1.6 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 78,400 ม.1.2 (1,2,3,4) ฝ่ายบริหารบุคคล 
2 โครงการพัฒนาระบบพ่อครู แม่ครู    
 2.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมพ่อครู-แม่ครู 6 สี 79,550 ม.1.2 (1,3,4) ฝ่ายบริหารบุคคล 
 2.2 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2,000 ม.2.2 (2.1),ม.2.3 ฝ่ายบริหารบุคคล 
 2.3 กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองคณะส ี 2,000 ม.2.3 ฝ่ายบริหารบุคคล 
 รวม 199,270   
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โครงการ  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  การช่วยเหลือผู้เรียนเชิงลึก (พัฒนาเครือข่ายท่ีปรึกษา) 
ลักษณะโครงการ  โครงการพิเศษ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษา

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 4  ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 (โครงการตลอดปีการศึกษา) 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

    ข้อที ่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                   ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

         ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                   ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

1. หลักการและเหตุผล 
 “ทุกปัญหามีทางแก้” การแก้ปัญหาบางปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยง่าย แต่บางปัญหาจะมีความซับซ้อน จ าเป็นที่ผู้ให้
ค าปรึกษาต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด รอบด้าน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุพฤติกรรมที่แท้จริง และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด 
ด าเนินการช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข หรือส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล หรือปัญหานั้นคลี่คลายลงได้ 
 งานแนะแนวและกลุ่มนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา โดยความร่วมมือของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงได้จัดอบรมกิจกรรม
การศึกษารายกรณี (Case Study) การช่วยเหลือผู้เรียนเชิงลึก ให้กับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้าง “เครือข่ายเพื่อนท่ีปรกึษา” ให้เป็นเยาวชนท่ีมีความพรอ้ม ท้ังในด้านความรู้ ทัศนคติ และความสามารถใน
การให้ค าปรึกษา และแนะแนวแก่ตนเอง และผู้อื่นอยา่งถูกต้อง 
 2. เพื่อใหเ้พื่อนที่ปรึกษามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของสังคมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
 3. เพื่อส่งเสรมิสุขภาพจิตที่ดีให้แกเ่ด็กและเยาวชนท้ังในโรงเรยีนและชุมชน 
 

3.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ  
 -  เครือข่ายเพื่อนท่ีปรึกษา และนกัเรียนที่มีความต้องการขอรับการให้ค าปรึกษา 
    ด้านคุณภาพ                     
 - นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ความรู้ด้านการให้ค าปรึกษา เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเพื่อน ๆ บุคคลรอบข้าง ท้ังใน
ครอบครัว และชุมชน ในการรับฟัง ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปญัหาตา่ง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
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4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน  
(Plan) 

1. ส ารวจสภาพปัญหาโดยรวม ของแต่ละห้องเรียน 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ 
และแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
3. น าเสนอโครงการ 

ต.ค. 2560 

- 

งานแนะแนว 

2.ด าเนินงาน(Do) 1. การศึกษารายกรณี (Case Study) 
2. จัดเตรยีมอุปกรณ์/และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
3. ด าเนินการจดัโครงการ 

ก.ค. 2561 
4,780 

งานแนะแนว 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินตาม
โครงการ 

ก.ย. 2561 
- 

งานแนะแนว 

4.ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ ก.ย. 2561 
- 

งานแนะแนว 

 
5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน) ................4,780.............. บาท 

เงินนอกงบประมาณ  ........................................ บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี   ........................................ บาท 

ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 แฟ้มเอกสาร 2.5 นิ้ว 130 แฟ้ม - - 6 780 
2 จัดจ้างท าบันทึกการให้ปรึกษา

ค าปรึกษา 
50 เล่ม - - 80 4,000 

รวม - 4,780 
รวมท้ังสิ้น 4,780 

 
6.  วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 85 ความพึงพอใจของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนแกน าร้อยละ 100 มีความรู ้
ความเข้าใจในการให้ค าปรึกษา 

แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. “เครือข่ายเพื่อนท่ีปรึกษา” เปน็เยาวชนท่ีมีความพร้อม ท้ังในด้านความรู้ ทัศนคติ และความสามารถในการให้

     ค าปรึกษา และแนะแนวแก่ตนเอง และผู้อื่นอย่างถูกต้อง 
 2. เพื่อนท่ีปรึกษามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของสังคมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
 3. ส่งเสรมิสุขภาพจิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนท้ังในโรงเรียนและชุมชน 
 

 

 
ลงชื่อ          ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ)                                           ( นายจิระพงษ์  สุริยา )                                      
      ครู คศ.3 หัวหน้างานแนะแนว                รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล  
 
                     
ลงชื่อ         ผู้ตรวจสอบโครงการ  ลงชื่อ                              ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )           ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
           หวัหน้างานแผนงาน                   ครู คศ.2  ปฏิบตัิหน้าที่ 
                                                             รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 

 
ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 

               (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  การช่วยเหลือผู้เรียนเชิงลึก 
ลักษณะโครงการ  โครงการพิเศษ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษา

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 4  ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 (โครงการตลอดปีการศึกษา) 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

      ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
         ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ                                
   กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

        ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                  ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

1. หลักการและเหตุผล  
              เนื่องด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนและก าหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม  พัฒนา  ป้องกันแก้ปัญหา และ
การคุ้มครองสิทธิเด็กโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง               
             ในปัจจุบันปัญหาของเยาวชนในสถานศึกษามีมากมายทีม่ีผลกระทบต่อทางด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  
ซึง่ปัญหาเหล่านั้นได้แก่ ความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ทางสังคม  สิทธิเด็ก  ปัญหายาเสพติด พฤติกรรมปัญหาทาง
เพศ  การแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้จะส าเร็จ หรือเบาบางลงได้ ต้องไดร้ับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งทาง ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน 
ทางโรงเรียนจึงได้ด าเนินกิจกรรมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือจะได้นักเรียนทีม่ีคุณภาพ
เป็นคนท่ีสมบรูณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาและองค์กรส่วนท้องถิ่น   

2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน 
2.  เพื่อส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา พ่อครูแม่ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
3.  เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาครบทุกด้าน อย่างท่ัวถึง 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนา โดยครูที่ปรึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง 
ชุมชนหน่วยงานอ่ืนได้มีร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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-  ด้านคุณภาพ                    
 ครูที่ปรึกษา  พ่อครูแม่ครู  บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานอ่ืนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
เป็นผู้มีคณุภาพมากข้ึนท้ังทาง ร่างกาย  อารมณ์ สังคม และสตปิัญญา  

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน  
(Plan) 

1. ส ารวจสภาพปัญหาโดยรวม ของแต่ละห้องเรียน 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ 
และแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
3. น าเสนอโครงการ 

ต.ค. 2560 

- 

งานแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

2.ด าเนินงาน(Do) 1. จัดเตรยีมอุปกรณ์/และเครื่องมอืในการด าเนิน
กิจกรรม 
3. ด าเนินการจดัโครงการ 

พ.ค. 2561 
3,000 

งานแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินตาม
โครงการ 

ก.ย. 2561 - งานแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

4.ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ ก.ย. 2561 - งานแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ..............3,000............ บาท   

เงินนอกงบประมาณ  .................................... บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี   .................................... บาท 

ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 แฟ้มเอกสารตราช้าง 2.5นิ้ว 110 แฟ้ม - - 6 660 
2 แฟ้มเอกสารตราช้าง 1.5น้ิว 85 แฟ้ม - - 18 1,530 
3 กระดาษการ์ดหอม 180 แพ๊ค - - 2 360 
4 แล็กซีน 1.5 นิ้ว 30 ม้วน - - 15 450 

รวม - 3,000 
รวมท้ังสิ้น 3,000 

 

6.  วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ร้อยละ 90 นักเรยีนและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 



198 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

     1. นักเรยีนทุกคนไดร้ับการพฒันาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม  
      2. ครูที่ปรึกษา พ่อครูแม่ครู  บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนร่วมมือกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      3. มีความสัมพันธ์อันดรีะหวา่งโรงเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  

 
 

 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางพัทธมน  แสงทอง)                                               (นายจิระพงษ์   สุริยา)                                      
      ต าแหน่ง ครู                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคล  
 
                     
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )               ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
           หวัหน้างานแผนงาน                         ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 

 
ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 

               (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  สร้างเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา (YC) 
ลักษณะโครงการ  โครงการพิเศษ 
กลยุทธ์ข้อที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของ

โรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 4  ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ   งานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

     ข้อที ่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
           ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ   
                               กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

          ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                    ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
  

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ด้วยสภาสภาวการณ์ที่รุมเร้าทั้งด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
ครอบครัว ฯลฯ ท าให้นักเรียนในช่วงวัยรุ่น ต้องเรียนรู้การปรับตัวเพื่อสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่เพิ่มปัญหาให้กับ
สังคมมากขึ้น การสร้างเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้เพื่อนที่ปรึกษารับรู้ปัญหา และสามารถแก้ไขได้อย่าง
ทันที  
 กลุ่มนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาจึงมีความคิดว่า การสร้างเครือข่ายในแต่ละห้องของแต่ละห้องของระดับช้ัน จะช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลซึ่งกันและกัน เมื่อพบหรือสังเกตเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นกับเพื่อนในขั้นต้น 
สามารถท่ีจะส่งต่อปัญหานั้น ๆ ให้ได้รับการแก้ไข จากผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ เฉพาะให้การให้ค าปรึกษาต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา ในการให้ค าปรึกษาปัญหาต่าง ๆ  

2. เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาสามารถขอรับค าปรึกษาจากเครือข่ายเพื่อนท่ีปรึกษาได้โดยตรง 
 3. เพื่อใหเ้พื่อนที่ปรึกษามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของสังคมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

-  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ห้องเรียนละ 2 คน (ได้รับเลือกจากการท าสังคมมิติ) 
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 -  ด้านคุณภาพ  
 - นักเรียนเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา เป็นนักเรียนที่ได้รับเลือกจากการท าสังคมมิติของแ ต่ละห้องเรียน  

ซึ่งมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการท าหน้าท่ีในการเป็นเครือข่ายเพื่อนท่ีปรึกษา 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน  
(Plan) 

1. ส ารวจสภาพปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ 
และแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
3. น าเสนอโครงการ 

ต.ค. 2560 

- 

งานแนะแนว 

2.ด าเนินงาน(Do) 1. สร้างเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา จากตัวแทนนักเรียน
ทุกห้องเรียน ห้องละ 2 คน 
2. จัดเตรยีมอุปกรณ์/และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
2. ด าเนินการจดัโครงการ 

ส.ค. 2561 

4,240 

งานแนะแนว 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินตาม
โครงการ 

ส.ค. 2561 
- 

งานแนะแนว 

4.ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ ก.ย. 2561 
- 

งานแนะแนว 

 
5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน)  .............4,240..................    บาท 

เงินนอกงบประมาณ  .......................................... บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี   ......................................... บาท 

ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่
ชื่อพัสดุ/ 

รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นบั 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 กระดาษการ์ดหอม 120 แพ็ค - - 2 240 
2 กระดาษบรู๊ฟ 5 แผ่น - - 20 100 
3 ค่าท าเข็มกลดั YC 15 อัน - - 200 3,000 
4 ฟิวเจอร์บอร์ด 30 แผ่น - - 12 360 
5 ปากกาเคม ี 180 กล่อง - - 3 540 

รวม - 4,240 
รวมท้ังสิ้น 4,240 
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6.  วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมคีวามพึงพอใจมากกว่า 
ร้อยละ 80  

แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. เครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา สามารถท าหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษาปญัหาต่าง ๆ  
2. นักเรียนที่มีปัญหาสามารถขอรบัค าปรึกษาจากเครือข่ายเพื่อนทีป่รึกษาไดโ้ดยตรง 

 3. เพื่อนที่ปรึกษามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของสังคมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
 

 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ)                                           ( นายจิระพงษ์  สุริยา )                                      
      ครู คศ.3 หัวหน้างานแนะแนว                 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
                     
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                  ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
           หวัหน้างานแผนงาน                           ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 

 
ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 

               (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  ค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการ  
                              รักษากฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย   
                              ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แผนงานโรงเรียนที่ 4 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความ 
                              เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 -มีนาคม 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

   ข้อที่ 1.2      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1     การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย           
  และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
      ข้อที่ 3      การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
      ข้อที่ 4      สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ในสภาพการศึกษาในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคณุธรรม  จริยธรรม มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีและ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนด ารงตนอยู่ในสังคมได้อยา่งมีคุณค่าซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะร่วมในการพัฒนาตัวนักเรียน การเสรมิสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข็มแข็ง มีการประชุม
ผู้ปกครองนักเรยีนเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการจัดการศึกษาและเพิ่มความมั่นใจและวา่งใจต่อการเข้าศึกษาท่ี
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญและถือเป็นหน้าท่ีที่โรงเรียนต้องจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเท่าเทียมนักเรียนคนอ่ืน ๆ และยังให้การ
ช่วยเหลือนักเรยีนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆส่วนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษก็ต้องไดร้ับการส่งเสริมความความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียนอยา่งเตม็ตามศักยภาพ  

ดังนั้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อจัด
นักเรียนออกเป็นกลุ่มและเพื่อให้การดูแลนักเรียนใหเ้ป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
2.  วัตถุประสงค ์
  1.  เพื่อแก้ไขปัญหานักเรยีนที่ไมผ่า่นคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรูส้ึกเห็นคุณค่า หรือภาคภูมิใจในตนเอง และบ าเพญ็ตนให้เกดิประโยชน์  
            3.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางสังคมและรู้จักรับผดิชอบตนเองและสังคม 

3.  เป้าหมาย 
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-  ด้านปริมาณ 
 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  นักเรยีนจ านวนหนึ่งได้รับการแกไ้ข ปรับปรุงพฤติกรรม อย่างท่ัวถึง   

และแก้ไขพฤติกรรมนักเรยีนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 -  ด้านคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการส่งเสรมิ การมจีติอาสาและแก้ไขปญัหาทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิตตามกลุ่มได้อย่างท่ัวถึง 

และมีประสิทธิภาพ  
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

- ประชุมคณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อก าหนดปฏิทินการปฏบิัติงานแก้ไข
ปัญหาของนักเรียน 
- จัดท าแผนการด าเนินงาน 

ตุลาคม 60 
- 

มิถุนายน 61 

 

นางจรัสศรี ธรรมจิต 
และคณะ 

 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ด าเนินการจดักลุ่มนักเรียนทีม่ ี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซ้ า ๆ 
2. ประชุมครูและผู้ปกครองเพื่อรบัทราบปัญหา 
3. ติดต่อหน่วยงาน 

ธันวาคม 60 
 

มกราคม 61 
กุมภาพันธ์  61 

10,300 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. นักเรียนที่ไมผ่่านคณุลักษณะเข้าร่วมกิจกรรมจติ
อาสาพัฒนาสังคม 
และเข้าคา่ยปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

ธันวาคม 60 
มกราคม 61 

กุมภาพันธ์  61 
มีนาคม 61 

 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. สรุปผลการด าเนินการ การจดักิจกรรมเพื่อการ
ป้องและช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาของนักเรียน 

มีนาคม 61  

 

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 10,300  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   -           บาท 
 เงินเรียนฟร ี            -           บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ค่าวิทยากร 300 ชม. 6 1,800 - - 
2 อาหารหลักและอาหารรอง ส าหรบันักเรียน 85 บาท 100 8,500 - - 

รวม 10,300 - 
รวมทั้งสิ้น 10,300 
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6. วิธีการประเมนิ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีได้รับการเข้าร่วม
กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือ แก้ไข
พฤติกรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงค ์

1.สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกัน
และช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
พฤติกรรม และคณุลักษณะอันพึงประสงค ์

1. เกณฑ์การประเมินนักเรียน 
2. แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

  
7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

นักเรียนท่ีไม่ผ่านคณุลักษณะอันพึงประสงค์  ไดร้ับการแกไ้ขปัญหาได้รับการส่งเสริม การมีจิตอาสาทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตตามกลุ่มได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางจรัสศรี   ธรรมจิต)            (นายจิระพงษ ์      สุรยิา) 
         ครู คศ.3          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคล   
 
      
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                     ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
  หัวหน้างานแผนงาน                       ครู คศ.2 ปฎิบัติหนา้ที่ 
                                                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ 
                  
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส ำนึกในกำร 
                              รักษำกฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้ำงทักษะในกำรด ำเนินชีวิตตำมหลัก  
                              วิถีไทยตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แผนงานโรงเรียนที่ 4     ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
   ทางการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อที่1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
          วัฒนธรรมอันดีของสังคม   

      มาตรฐานที่ 3      กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               ข้อที่ 1      การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ในสภาพการศึกษาในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคณุธรรม  จริยธรรม มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีและ

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนด ารงตนอยู่ในสังคมได้อยา่งมีคุณค่าซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะร่วมในการพัฒนาตัวนักเรียน การเสรมิสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข็มแข็ง มีการประชุม
ผู้ปกครองนักเรยีนเพือ่สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการจัดการศึกษาและเพิ่มความมั่นใจและวา่งใจต่อการเข้าศึกษาท่ี
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญและถือเป็นหน้าท่ีที่โรงเรียนต้องจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเท่าเทียมนักเรียนคนอ่ืน ๆ และยังให้การ
ช่วยเหลือนักเรยีนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆส่วนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษก็ต้องไดร้ับการส่งเสริมความความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียนอยา่งเตม็ตามศักยภาพ  

ดังนั้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการคดักรองนักเรียน เพื่อจัดนักเรียนออกเป็นกลุ่ม และเพื่อให้การ
ดูแลนักเรียนให้เป็นคนท่ีสมบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างผู้ปกครอง ครผูู้สอน และโรงเรียน 

 3.  เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นในการดูแลช่วยเหลือของโรงเรยีน 
4.  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของผู้ปกครองจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

3.  เป้าหมาย 



206 

 

-  ด้านปริมาณ  
ครูทุกคนสามารถเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนอย่างท่ัวถึงและสามารถคดักรองนักเรียน 
-  ด้านคุณภาพ  
เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/

ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 

(Plan) 

 

 

-ประชุมคณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนเพื่อก าหนดปฏิทินการปฏบิัติงาน 

-มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาส ารวจนักเรียนในช้ันเพื่อ

จ าแนกท่ีอยู่ของบ้านพัก 

ตุลาคม 60 

- 

  กันยายน 61 

 

นางจรัสศรี  ธรรมจติ 

 

8. ด าเนินการ 

(Do) 

 

 

 

 

1. ขออนุมัติด าเนินการตามปฏิทิน 

2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

3. ประชุมนักเรียนโยบายจ าแนกเป็นหมู่บ้าน/ต าบล/

อ าเภอ 

4. รับสมัครครเูพื่อร่วมเดินทางไปเยี่ยมบ้านสัญจร 

5. ด าเนินการเยี่ยมบ้านสัญจรตามก าหนดเวลา 

ตุลาคม 60 

- 

  กันยายน 61 

    15,000 

3. ตรวจสอบ

(Check) 

 

1. การส ารวจความพึงพอใจของ 

ผู้ปกครองและนักเรยีน 

2. แบบสรุปความพึงพอใจ 

ตุลาคม 60 

- 

  กันยายน 61 

 

4.ประเมินผล

และรายงาน 

(Action) 

1. จัดสรุปผลการด าเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านสัญจรเป็น

รูปเลม่ 

ตุลาคม 60 

- 

  กันยายน 61 

 

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  ………15,000…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ       …………………………  บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี    ………………………… บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ

หน่วย 

หน่วย

นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล  1,000 ผืน - - 1    1,000 

2 ค่าอาหารหลัก  - อาหารรอง  ครู 1 วัน 100 คน - - 140 14,000 

รวม - 15,000 

รวมทั้งสิ้น 15,000 
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6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีได้รับการเยี่ยมบ้าน

ทั่วถึง 

 

 

1.สังเกตสภาพท่ัวไปของชุมชน  บ้าน  

ผู้ปกครอง  และนักเรียนท่ีออกเยีย่ม

บ้าน 

2.สังเกตความสนใจและความร่วมมือ

จากนักเรียนและผู้ปกครองผู้ปกครอง

นักเรียน 

3.แบบสอบถามและบันทึกผลการออก

เยี่ยมบ้านนักเรียน 

1. แบบบันทึกการสังเกต การสอบถาม 

การออกเยี่ยมบา้น 

 

 7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปกครอง  ครู  นักเรียนมีเจตคตทิี่ดีต่อโรงเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางจรัสศรี  ธรรมจิต)                (นายจิระพงษ์ สุริยา) 
          ครูช านาญการพิเศษ                    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคล   
 
      
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                       (นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา) 
  หัวหน้างานแผนงาน                             ครู คศ.2 ปฎิบัติหน้าที่ 
                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส ำนึกในกำร  
                              รักษำกฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้ำงทักษะในกำรด ำเนินชีวิตตำมหลัก 
                              วิถีไทยตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แผนงานโรงเรียนที่ 4     ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เพื่อลดความเหลื่อมล้ า  
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 

    ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

   วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 ข้อที่ 3  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยในปัจจุบันมีความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว มีส่วนท าใหคุ้ณธรรม จริยธรรม และสิ่งดีงาม ถูกละเลยหรือลืมเลือนไปจนถึง
ขั้นที่ท าให้คนจ านวนมากไมเ่ห็นความส าคญัของคุณธรรม จรยิธรรมและสิ่งดีงามที่เคยปฏิบัติกันมา เนือ่งจากคุณธรรมไม่ส่งเสริม 
ความเจรญิทางวัตถุ โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยศึกษาเลา่เรียนแผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 –
2559)  ยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐาน
ความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลกเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
และความอยู่ดีมสีุขของคนไทย โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางพัฒนา “คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการและ
สมรรถนะทางวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพทั้ง
กายและใจสมบูรณ์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นเป้าหมายและ
หลักฐานของ การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”  คนดี คือ คนที่ด าเนินชีวติอย่างมีคุณภาพมีจติใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรมมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจติใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก เช่น มีวินัย ประหยดั มีความเอื้ออาทร เกื้อกูล มีเหตุผล รู้หน้าที่ 
ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ใฝ่รู้ใฝ่เรยีนตลอดชีวิต รักประเทศ รักชาติ ภูมิใจในความเป็นไทย มีวิถีประชาธิปไตย เคารพความคดิเห็น
และสิทธิผู้อื่น มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันตสิุข ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง  
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จากท่ีกล่าวมาและเปา้ประสงค์ของโรงเรียน คือนักเรียนปฏิบตัิตามระเบียบวินัย เป็นคนดีมีคณุธรรม มจีิตส านึกในการ
รักษากฎระเบียบของโรงเรียน ปฏบิัติตามหลักศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการและ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ และวาระเร่งด่วนของโรงเรียน Agenda เรือ่งระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ดังนั้นโรงเรยีนจึงไดจ้ัดท า
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียน ด้านคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรยีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพื่อตอบสนองต่อสถานศึกษา ผู้บรหิาร คณะคร ูคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนให้นักเรียนเป็นคนดีและเป็นอนาคตของชาติต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 2. เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง และมีความรวดเร็ว 
 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  
 นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จ านวน 2,733 คน 

 -  ด้านคุณภาพ 
 1. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม มพีฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ดีขึ้น 

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาตามกลุ่มได้อย่างท่ัวถึงและมี 
     ประสิทธิภาพ 

  

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1.  ประชุมเตรยีมการ 
2.  วางแผนด าเนินงาน 
3.  มอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อไปด าเนินการ 

ตุลาคม 60 
- 

กันยายน 61 

- นางจรัสศรี  ธรรมจติ 
 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติจัดโครงการ 
2. ด าเนินการจดัโครงการ 
3. สืบราคาจ้าง/จัดซื้อ 
4. ติดตั้งเครื่องสแนลายนิ้วมือ,ทีวี,กล้องวงจรปิด(หน้า
โรงเรียนริมรั้ว) 

ตุลาคม 60 - 
กันยายน 61 

78,400 นางจรัสศรี  ธรรมจติ 

3. ขั้นก ากับ
ติดตาม และ
ประเมินผล 
(Check) 

1.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม  การด าเนินงาน 
2.  ประเมินผล  การด าเนินงาน 
3.  สรุปรายงานผล  การด าเนินงาน 

ตุลาคม 60 
- 

กันยายน 61 

- นางจรัสศรี  ธรรมจติ 
 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1.  น าผลการประเมินโครงการมาพิจารณาทบทวน
ปรับปรุง/พัฒนาการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
2.  ประชุมพิจารณาผลการจดัโครงการ เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาผลการด าเนินงาน ในครั้งต่อไป 

ตุลาคม 60 
- 

กันยายน 61 

- นางจรัสศรี  ธรรมจติ 
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5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………….78,400............ บาท  
 เงินนอกงบประมาณ  ..................................... บาท 
 เงินเรียนฟร ี   ..................................... บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2560 ภาคเรยีนที ่1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ทีวีและค่าตดิตั้ง (ติดตั้งห้องปกครอง) 15,000 เครื่อง 2 30,000 - - 

2 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือและค่าติดตั้ง 
(ติดตรงรั้วหน้าโรงเรียน) 

12,000 เครื่อง 2 24,000 - - 

3 ค่า SMS 5,000 เทอม 1 5,000 1 5,000 
4 ค่าอินเตอร์เนต็และค่าตดิตั้ง 1,200 เดือน 6 7,200 6 7,200 

รวม 66,200 12,200 
รวมทั้งสิ้น 78,400 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. การติดตั้งทีวี จ านวน 2 เครื่อง 
2. การติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมอืจ านวน 2 เครื่อง 
3. นักเรียนได้รับการแจ้งการมาเรยีนSMS                 
ร้อยละ 80 

1. ตรวจนับ 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีไดร้ับการแจ้ง
การมาเรียนSMS 

1. แบบตรวจนับ 
2. แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

 2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 
3. ผู้ปกครองรับทราบผลการมาเรยีนของนักเรียนได้รวดเร็ว 

 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางจรัสศรี   ธรรมจติ)              (นายจิระพงษ์   สุริยา) 
           ครู ช านาญการพิเศษ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคล   
      
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย  หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
  หัวหน้างานแผนงาน                     ครู คศ.๒ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 

 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  โครงการพัฒนาระบบพ่อครู แม่ครู 
กิจกรรม  พัฒนานวัตกรรมพ่อครู – แม่ครู 6 สี 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส ำนึกในกำรรักษำ 

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้ำงทักษะในกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักวิถีไทย  
ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 4 ส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดควำม 
                              เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
ผู้รับผิดชอบ    พ่อครู – แม่ครู  6  สี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
       ข้อที ่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
   วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ข้อที่ 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในสภาพการศึกษาในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคณุธรรม  จริยธรรม มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีและ

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนด ารงตนอยู่ในสังคมได้อยา่งมีคุณค่าซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น พ่อครู – แม่ครู 
ครูผูส้อน  ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะร่วมในการพัฒนาตัวนักเรียน การเสริมสร้างพ่อครู – แม่ครู และ
ลูกครูที่เข็มแข็ง มกีารจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในวิถีพ่อครู-แม่ครู เพิ่มความมั่นใจและวางใจต่อการด ารง
อยู่ในโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 ครอบครัวของผู้เรียนในโรงเรียนสรรพวิทยาคมหรือ “ครอบครัวสรรพวิทยาคม” (Family School) เป็นหน่วยแรกที่มี
ความใกล้ชิดผูเ้รียนมากที่สดุ มีโอกาสในการดูแลและเสริมสมรรถนะผู้เรียนได้มากท่ีสุด จึงถือเป็นหนว่ยท่ีส าคัญในชีวิตของผู้เรียน 
หากครอบครัว มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบในการส่งเสรมิสมรรถนะของบุตรหลานท่ีเป็นผู้เรียนจะมีโอกาสและความน่าจะเป็น
ในการสร้างความเป็นเลิศหรือสรา้งพัฒนาการในตัวผู้เรยีนได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหเ้กิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จึงพัฒนานวัตกรรมพ่อครู- แมค่รู ให้มีกิจกรรมด าเนินงานครอบครัว
ของแต่ละสีทั้ง  6 สี  ตลอดช่วงช้ัน 3 ปี  

ดังนั้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยวิธีพ่อครู-แม่ครู จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาเต็มศักดิ์ภาพ เพื่อให้
การดูแลนักเรียนใหเ้ป็นคนท่ีสมบรูณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกดิการพฒันาเต็มศักยภาพ หรือมี ความเปน็เลิศตามความถนดัและความสนใจ 
2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนในทางสังคม การร่วมกจิกรรมแบบหมูค่ณะ 

    3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ    นักเรียน จ านวน 2,730  คน    ครู  จ านวน  141  คน 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาผูเ้รียนให้เกดิการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
         3.2.2  นักเรียนได้การพัฒนาผู้เรยีนในทางสังคม การร่วมกจิกรรมแบบหมู่คณะ 

      

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแต่งตั้งคณะท างาน 

ต.ค. 60 - 

- นางจรัสศรี  ธรรมจิต 
- คณะสี ท้ัง 6 คณะส ี

 
 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

1. ด าเนินการตามปฏิทิน 
2. ประชุมครูเพื่อสร้างความเข้าใจ 

พ.ย. 60 
 

- 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน 
2. ตรวจการบันทึกจากใบงาน 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

ธ.ค. 60- 
ม.ค 61 

 

79,550 

4.ประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

1. รายงานผลการด าเนินการ 
ต่อผู้บังคับบัญชา 

ม.ค 61 –  
ก.ย. 61 

- 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 79,550  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ       -  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี                   -              บาท 
 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพมีความเป็นเลิศตามความ
ถนัดและความสนใจร้อยละ 90 
2. นักเรียนมีการร่วมกิจกรรมแบบหมู่คณะร้อยละ 90 
3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ
95 

1.ประเมินจากความพึงพอใจ 1.แบบวัดการประเมินความพึง
พอใจ 

 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ค่าวิทยากร 2 วัน 1,200 ชม. - - 9 10,800 
2 ค่าอาหารรอง 25 คน - - 2,730 68,250 
3 ป้ายไวนิล 500 ผืน - - 1 500 

รวม - 79,550 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ หรือมี ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 
รวมถึงการ ซ่อมเสริมในสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
   

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางจรัสศรี  ธรรมจิต)               (นายจิระพงษ ์  สุริยา) 
          ครูช านาญการพิเศษ                    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคล   
 
      
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                      (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
  หัวหน้างานแผนงาน                            ครู คศ.2  ปฎิบัติหน้าที่ 
                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ  นโยบาย  แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบพ่อครู – แม่ครู 
กิจกรรม  การประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส ำนึกในกำรรักษำ

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้ำงทักษะในกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักวิถีไทยตำม
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 4  ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความ 
                              เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 60–ก.ย. 61 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
               ข้อที่ 2   การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                ข้อที่ 2.1   การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  

ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม       
     ข้อที่ 3   การมีส่วนรวมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด    
  การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน                

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ในสภาพการศึกษาในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคณุธรรม  จริยธรรม มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีและ

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนด ารงตนอยู่ในสังคมได้อยา่งมีคุณค่าซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะร่วมในการพัฒนาตัวนักเรียน การเสรมิสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข็มแข็ง มีการประชุม
ผู้ปกครองนักเรยีนเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการจัดการศึกษาและเพิ่มความมั่นใจและวา่งใจต่อการเข้าศึกษาท่ี
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญและถือเป็นหน้าท่ีที่โรงเรียนต้องจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเท่าเทียมนักเรียนคนอ่ืน ๆ และยังให้การ
ช่วยเหลือนักเรยีนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆส่วนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษก็ต้องไดร้ับการส่งเสริมความความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียนอยา่งเตม็ตามศักยภาพ  

ดังนั้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาได้
ท าความรู้จักและคุ้นเคยซึ่งกันและกัน และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กวัยรุ่น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาได้ท าความรู้จักและคุ้นเคยซึ่งกนัและกัน  
2.  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลีย้งดูเด็กวัยรุ่น 

 
3.  เป้าหมาย 
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-  ด้านปริมาณ  
ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองทุกห้องเรียนได้เข้าร่วมประชุมในช้ันเรียน 

-  ด้านคุณภาพ 
ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองไดส้รา้งความคุ้นเคยอยา่งเป็นกันเองจะชว่ยลดช่องว่างระหว่างผู้ปกครองกับครูที่

ปรึกษาและเป็นการสร้างทัศนคตทิี่ดีกับผู้ปกครองในการให้ความร่วมมือกับทางโรงเรยีนเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 

- ประชุมคณะกรรมการงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อก าหนดปฏิทินการปฏบิัติงานการจัด
ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
- จัดท าแผนการด าเนินงานระบบการช่วยเหลือ
นักเรียน 

ตุลาคม 60 
- 

  กันยายน 61 

 

นางจรัสศรี  ธรรมจติ 
 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. เตรียมการประชุม โดยจัดเตรียมข้อมูลนักเรียน 
ส าหรับแจ้งกับผู้ปกครอง วางแผนการจัดกิจกรรม 
จัดเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร และจดหมาย
เชิญผู้ปกครอง 
2.ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดประชุมผู้ปกครองช้ัน
เรียน 
3. ก าหนดขั้นตอนการจดัประชุมผูป้กครองช้ันเรียน 
เริ่มต้นด้วยการสร้างความคุ้นเคย แจ้งจุดประสงค์ 
ด าเนินการจัดการประชุมแบบมีสว่นร่วม   
4. บันทึกผลการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน ข้อสรุปการ
เสนอแนะ ความคิดเห็นในการร่วมพัฒนา/ป้องกันและ
แก้ปัญหานักเรียน การให้การสนับสนุนการจดั
การศึกษาของโรงเรยีนและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ตุลาคม 60 
- 

  กันยายน 61 

2,000 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. ประเมินผลการจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน ในด้าน
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการประชุมและ
ข้อเสนอแนะการประชุมครั้งต่อไป 

ตุลาคม 60 
- 

  กันยายน 61 

 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. สรุปรายงานผลกาจัดประชุมผูป้กครองช้ันเรียน ต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาการจดัประชุมผู้ปกครองช้ัน
เรียนในครั้งต่อไป 

ตุลาคม 60 
- 

  กันยายน 61 

 

 
5.งบประมาณ  

เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ...............2,000…………….  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………………………………  บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ……………………………………  บาท 
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ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 โฟมบอร์ด 1,000 ผืน 1 1,000 1 1,000 
รวม 1,000 1,000 

รวมทั้งสิ้น 2,000 

 
6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือกับโรงเรียนในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ปกครองช้ันเรียน 
 

1. ประเมินผลการจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
ในด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
ประชุมและข้อเสนอแนะการประชุมครั้งต่อไป 
 

1.เอกสารการประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการประชุมและ
ข้อเสนอแนะการประชุมครั้ง 

 
 7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรยีนในการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนกับโรงเรียนในการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือ
บุตรหลานของตน 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางจรัสศรี  ธรรมจิต)                (นายจิระพงษ์ สุริยา) 
          ครูช านาญการพิเศษ                    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคล   
 
      
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                       (นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา) 
  หัวหน้างานแผนงาน                              ครู คศ.2 ปฎิบัติหนา้ที่ 
                                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 
 



217 

 

โครงการ  พัฒนาระบบพ่อครู – แม่ครู 
กิจกรรม  การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองคณะสี 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส ำนึกในกำรรักษำ 

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้ำงทักษะในกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักวิถีไทยตำม 
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 4     ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความ 
                              เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

      ข้อที่ 3      การมีส่วนรวมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด    
  การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน                

1. หลักการและเหตุผล 
ในสภาพการศึกษาในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคณุธรรม  จริยธรรม มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีและ

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนด ารงตนอยู่ในสังคมได้อยา่งมีคุณค่าซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะร่วมในการพัฒนาตัวนักเรียน การเสรมิสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข็มแข็ง มีการประชุม
ผู้ปกครองนักเรยีนเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการจัดการศึกษาและเพิ่มความมั่นใจและวา่งใจต่อการเข้าศึกษาท่ี
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญและถือเป็นหน้าท่ีที่โรงเรียนต้องจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเท่าเทียมนักเรียนคนอ่ืน ๆ และยังให้การ
ช่วยเหลือนักเรยีนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆส่วนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษก็ต้องไดร้ับการส่งเสริมความความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียนอยา่งเตม็ตามศักยภาพ  

ดังนั้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อให้การดูแลนกัเรียนให้เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย 
 2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างผู้ปกครอง ครผูู้สอน และโรงเรียน 
 3. เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ปกครองมสีว่นร่วมในการแก้ไขพฤติกรรมและการจัดการศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ 

มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับกลุม่  ระดับคณะสี  ระดบัโรงเรยีน 
-  ด้านคุณภาพ 

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนาสถานศึกษานักเรยีนไดร้ับการส่งเสริม การให้ค าปรกึษาและ
แก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียน คุณภาพชีวิตตามกลุ่มได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
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4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1.ประชุมคณะกรรมการงานปกครองนักเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการคัดเลือก
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

ตุลาคม 60 
- 

  กันยายน 61 

- 

นางจรัสศรี  ธรรมจติ 
 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ขออนุมัติด าเนินการตามก าหนดการ 
2. ติดต่อประสานงานเครือข่ายแตล่ะคณะสีและระดับ
โรงเรียน 
3. ประชุมเครือข่ายโดยจ าแนกเปน็ระดับคณะสี และ
ระดับโรงเรยีน 

ตุลาคม 60 
- 

  กันยายน 61 

2,000 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. กรรมการเครือข่ายแต่ละคณะส ีเข้าร่วมประชุม 
2. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

ตุลาคม 60 - 
  กันยายน 61 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

3. จัดสรุปผลการด าเนินกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง
เป็นรูปเล่ม 

ตุลาคม 60 
- 

  กันยายน 61 

- 

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)     2,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ          -        บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี                 -             บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล  1,000 ผืน - - 1 1,000 
2 ค่าอาหารว่าง  1 มื้อ 25 คน - - 40 1,000 

รวม - 2,000 
รวมท้ังสิ้น 2,000 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละ 80 ของการประชุมเครอืผู้ปกครองทุก
คณะส ี
2. สรุปการประเมินความพึงพอใจ 

1.สรุปผล การประชุมเครือผูป้กครอง       
ทุกคณะส ี
2.การประเมินความพึงพอใจ 

 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
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 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับกลุ่ม  ระดับคณะสี  ระดับโรงเรียน 
 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางจรัสศรี  ธรรมจิต)                (นายจิระพงษ์ สุริยา) 
          ครูช านาญการพิเศษ                    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคล   
 
      
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                      (นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา) 
  หัวหน้างานแผนงาน                             ครู คศ.2 ปฎิบัติหน้าที่ 
                                                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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กลยุทธ์ที ่3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้    
 1.1 กิจกรรมพิธีรับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร ม.ต้น  

ม.ปลาย 
20,000 ม.1.1 (1,2,4,5,6) ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 1.2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการคณะสีเขียว
และสีฟา้ 

40,000 ม.1.1(2,6) 
ม.1.2(1,2,3) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 1.3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการคณะสชีมพู
และสีน้ าเงิน 

40,000 ม.1.1(2,6) 
ม.1.2(1,2,3) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 1.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการคณะสีแสด
และสีแดง 

40,000 ม.1.1(2,6) 
ม.1.2(1,2,3) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 1.5 กิจกรรมจัดหาหนังสือเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน 

50,000 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) 
ม.1.2(1,2) 

งานห้องสมุด 

 1.6 กิจกรรมจัดหาหนังสือพิมพ์และวารสาร 40,000 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) 
ม.1.2(1) 

งานห้องสมุด 

 1.7 กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 20,000 ม.3.1 กลุ่มสาระภาษาไทย 
 1.8 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก 2,970 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) 

ม.1.2(1), ม.3.1 
กลุ่มสาระภาษาไทย 

 1.9 กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 5,000 ม.3.1 กลุ่มสาระภาษาไทย 
 1.10 กิจกรรมนิทรรศการผลงานวิชาการกลุ่มสาระ

ภาษาไทย 
2,000 ม.3.1 กลุ่มสาระภาษาไทย 

 1.11 กจิกรรมการแสดงผลงานความสามารถของผู้เรียน
(โครงงานคณิตศาสตร์) 

15,000 ม.1.1(1,2,4,5,6) กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

 1.12 กิจกรรมการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

20,000 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) 
ม.1.2(1,2,3) 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

 1.13 กิจกรรมจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

60,908 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) 
 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

 1.14 กิจกรรมการส่งนักเรียนร่วมการประกวดแข่งขัน
หุ่นยนต์ สสท. 

20,000 ม.1.1(2,3,4,6) 
ม.1.2(3,4) 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

 1.15 กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2561 

30,009 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) 
ม.1.2(1,2,3,4) 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

 1.16 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิชาการ 15,000 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 
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กลยุทธ์ที ่3 (ต่อ)ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 1.17 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาการแกะสลักผักผลไม ้

9,000 ม.1.1(4,5,6) 
ม.3.1,3.2,3.3 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

 
1.18 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาคหกรรม 

25,000 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) 
ม.1.2(1,2,3) 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

 

1.19 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาอาหารคาวหวานเพื่อสขุภาพและการจัดบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม 

25,000 ม.1.1(4,5,6) 
ม.3.1,3.2,3.3 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

 
1.20 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาโครงงานอาชีพการท าน้ าพริกสมุนไพร 

7,000 ม.3.1,3.2 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

 

1.21 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาตัดเยบ็เสื้อผ้าเบื้องตน้ 

20,000 ม.1.1(4,5,6) 
ม.1.2(1,2,3) 
ม.2.2(1,4) 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

 
1.22 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาเกษตร 

25,515 ม.1.1(4,5,6) 
ม.3.1, 3.2, 3.3 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

 
1.23 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาช่าง 

27,307 ม.1.1(4,5,6) 
ม.3.1, 3.2, 3.3 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

 

1.24 กิจกรรมศิลปะปริทรรศ 10,000 ม.1.1(2,4,6) 
ม.1.2(2) 
ม.3.1, 3.2, 3.3 

กลุ่มสาระศิลปะ 

 
1.25 กิจกรรมค่ายภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ 30,000 ม.1.1(4,5,6) 

ม.1.2(1,2,3) 
กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

 

1.26 กิจกรรมวันตรุษจีน 15,000 ม.1.1(3,4) 
ม.1.2(1,3,4) 
ม.2.3 

กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

 
1.27 กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ 11,290 ม.1.1(6) ,  

ม.1.2(1,2,3) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 1.28 กิจกรรมเพชรน้ าหนึ่ง แห่งซีกตะวันตก 12,050 ม.1.1(4,5,6) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 รวม 638,049    
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พิธีรับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร ม.ต้น ม.ปลาย 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา 
   รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา 
   และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
แผนงานโรงเรียนที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    งานทะเบียน ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ    กุมภาพันธ์ – มีนาคม  2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่านเขียนกรรสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ 
   ระดับชั้น 

 ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนแลพัฒนาการจากผลการสอบวัด 
  ระดับชาติ 

ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นนักเรียน ซึ่งจะต้องส าเร็จการศกึษาและเข้าศึกษา

ต่อในสภาบันการศึกษาแห่งใหม่ ดงันั้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความรัก ความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน และมีความสามัคคีในหมู่คณะนักเรียนรุ่นเดียวกัน ดังนั้นทางคณะครรูะดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี จึงจัดให้รบัประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้และประสบการณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตอ่ไป 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภมูิใจในสถาบนัการศึกษา และคณาจารย์ 

3.  เป้าหมาย 

 -  ดา้นปริมาณ  
  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

-  ด้านคุณภาพ  
  - นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจในสถาบันการศึกษา และคณาจารย์ 
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4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียน
โครงการ และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2. น าเสนอโครงการ 

ก.ย. 2560 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัด
กิจกรรม 
2. ด าเนินการจดัโครงการ 

ก.พ. 2561 
 

มี.ค. 2561 

20,000 - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

 
3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิน
ตามโครงการ 

มี.ค. 2561 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

4.ประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ มี.ค. 2561 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  20,000 บาท 

เงินนอกงบประมาณ ......................... บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี  ......................... บาท 

ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หนว่ย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที ่2/2560 ภาคเรยีนที่ 1/2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างท าป้าย 4,500 ชุด 1 4,500 - - 
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี 12,300 ชุด 1 12,300 - - 
3 กระดาษท าเกยีรตบิัตร 200 รีม 1 200 - - 
4 กรอบรูป 150 อัน 20 3,000 - - 

รวม 20,000 - 
รวมทั้งสิ้น 20,000 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความพึงพอใจท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเมินความพึงพอใจในการเข้ารว่ม
กิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณเ์พื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นต่อไป 
     2. นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจในสถาบันการศึกษา และคณาจารย์ 
    3. นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ลงชื่อ                       ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวนงลักษณ์  ตาค า)                             (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
   ครูช านาญการ หัวหน้างานทะเบียน                                 ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่          
                                                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                        รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสีเขียวและสีฟ้า 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ  

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ 
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะกำรท ำงำนที่จ ำเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    ประธานคณะสีเขียวและสีฟ้า 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2560– 1/2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
        ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
            ข้อที่ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
   คิดเห็นและแก้ปัญหา 
            ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
        ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
   วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
            ข้อที่ 2  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
            ข้อที่ 3  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ ปี พ.ศ.2542  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา 24 (2) ก าหนดให้
จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะ  กระบวนการคดิ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  และ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดลุกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการก าหนดคุณสมบัติของผลผลติทาง
การศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ไดร้ับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคณุภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  
และจิตใจ   
 โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดม้ีการการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบเน้นการบริหารจัดการแบบอิงมาตรฐาน (Standard 
based Administration) โดยสถานศึกษาต้องยืดมาตรฐานเพื่อการประกันคณุภาพภายใน ในขณะเดยีวกันอาจก าหนดมาตรฐาน
งานด้านอื่นๆ ในระดับรายละเอยีด ดังนี ้1.)มาตรฐานการสอนของครูในโรงเรียนสรรพวิทยาคม Standard Teacher  2.) 
มาตรฐานงานประจาช้ัน(Classroom Teacher) และ 3.) มาตรฐานครอบครัวสรรพวิทยาคม (Sapphawittayakhom Family 
School) 

ทั้งนี้ ครอบครัวของผู้เรียนในโรงเรยีนสรรพวิทยาคมหรือ “ครอบครวัสรรพวิทยาคม” เป็นหน่วยแรกที่มีความใกล้ชิด
ผู้เรยีนมากที่สดุ มีโอกาสในการดแูลและเสริมสมรรถนะผู้เรยีนได้มากท่ีสุด จึงถือเป็นหน่วยท่ี ส าคญัในชีวิตของผู้เรียน หาก
ครอบครัว มีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบในการส่งเสริมสมรรถนะของบุตรหลานท่ีเป็นผู้เรียน จะมีโอกาสและความน่าจะเป็นใน
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การสร้างความเป็นเลิศหรือสร้างพัฒนาการในตัวผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน ให้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ดูแลช่วยเหลือและเสรมิสมรรถนะผู้เรยีนไดม้ากที่สดุ ได้ก าหนดมาตรฐานการ
ด าเนินงานครอบครัวสรรพวิทยาคม ตลอดช่วงช้ัน 3 ปี ทางคณะกรรมการด าเนินงานจึงได้จัด “กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลศิทาง
วิชาการคณะสี” ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนแต่ละคณะสีไดร้ับพัฒนาทางสตปิัญญา  รา่งกาย  และจิตใจ   
2. เพื่อสร้างความเป็นเลิศ สร้างพฒันาการในตัวผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิการพัฒนา 

เต็มตามศักยภาพ  

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ  

ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีผ่านกจิกรรม จะได้รับพัฒนาทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจติใจ   
- ด้านเชิงคุณภาพ    

นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศ สร้างพัฒนาการในตัวผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.ด าเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัต ิ

ก.ย.–ต.ค.2560 
 

- ประธานคณะสีเขียว 
ประธานคณะสีฟ้า 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินตามโครงการ 
4.ประเมินโครงการ 
5.รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บงัคับบัญชา 

ต.ค.2560– 
ก.ย.2561 

 

40,000 ประธานคณะสีเขียว 
ประธานคณะสีฟ้า 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการด าเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานโครงการ 

 
ก.ย.2561 

 
- 

ประธานคณะสีเขียว 
ประธานคณะสีฟ้า 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

 
ต.ค. 2561 

 

 
- 

ประธานคณะสีเขียว 
ประธานคณะสีฟ้า 

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………40,000…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ……………-……………….. บาท 
ดังรายการดังต่อไปนี ้
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อหน่วย หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ค่าวิทยากร 600 ชม. 6 3,600 - - 

2 ค่าอาหารหลัก  35 คน 650 22,750 - - 
3 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 20 คน 650 13,000 - - 
4 ค่าไวนิลโครงการ 650 ผืน 1 650 - - 

รวม 40,000 - 
รวมทั้งสิ้น 40,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนคณะสเีขียวและสีฟ้า รอ้ยละ 90 มีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
2. นักเรียนคณะสเีขียวและสีฟ้า รอ้ยละ 90 ได้รบั
การพัฒนาทางสติปญัญา ร่างกายและจิตใจ สามารถ
สร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาตวัเองได ้

- จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- ประเมินโครงการ 

แบบสอบถาม 
 
การสังเกต 
 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนแตล่ะคณะสีได้รับพัฒนาทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจติใจ   
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาสรา้งความเป็นเลิศ สร้างพัฒนาการในตัวผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ  
 
 

ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
        (นางชลธิชา  นชุารัมย์)                     (นายธนสิน  ชเูกียรติตกุล) 
     ครู คศ.3 ประธานคณะสีเขียว                                  ครู คศ.2 ประธานคณะสีฟ้า 
 
 

ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
                   ครู คศ.3 ปฏิบัตหิน้าที่ 
                                       รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

ลงชื่อ          ผู้ตรวจสอบโครงการ        ลงชื่อ      ผู้รับรองโครงการ 
       ( นายวินัย     หาญพรม )         ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
          หัวหน้างานแผนงาน                      ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

                                   ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสีชมพูและสีน้ าเงิน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ  

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ 
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะกำรท ำงำนที่จ ำเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    ประธานคณะสีชมพูและสีน้ าเงิน 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2560– 1/2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
        ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
            ข้อที่ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
   คิดเห็นและแก้ปัญหา 
            ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
        ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
   วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
            ข้อที่ 2  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
            ข้อที่ 3  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ ปี พ.ศ.2542  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา 24 (2) ก าหนดให้
จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะ  กระบวนการคดิ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  และ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดลุกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการก าหนดคุณสมบัติของผลผลติทาง
การศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ไดร้ับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคณุภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  
และจิตใจ   
 โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดม้ีการการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบเน้นการบริหารจัดการแบบอิงมาตรฐาน (Standard 
based Administration) โดยสถานศึกษาต้องยืดมาตรฐานเพื่อการประกันคณุภาพภายใน ในขณะเดยีวกันอาจก าหนดมาตรฐาน
งานด้านอื่นๆ ในระดับรายละเอยีด ดังนี ้1.)มาตรฐานการสอนของครูในโรงเรียนสรรพวิทยาคม Standard Teacher  2.) 
มาตรฐานงานประจาช้ัน(Classroom Teacher) และ 3.) มาตรฐานครอบครัวสรรพวิทยาคม (Sapphawittayakhom Family 
School) 

ทั้งนี้ ครอบครัวของผู้เรียนในโรงเรยีนสรรพวิทยาคมหรือ “ครอบครวัสรรพวิทยาคม” เป็นหน่วยแรกที่มีความใกล้ชิด
ผู้เรยีนมากที่สดุ มีโอกาสในการดแูลและเสริมสมรรถนะผู้เรยีนได้มากท่ีสุด จึงถือเป็นหน่วยท่ี ส าคญัในชีวิตของผู้เรียน หาก
ครอบครัว มีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบในการส่งเสริมสมรรถนะของบุตรหลานท่ีเป็นผู้เรียน จะมีโอกาสและความน่าจะเป็นใน
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การสร้างความเป็นเลิศหรือสร้างพัฒนาการในตัวผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน ให้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ดูแลช่วยเหลือและเสรมิสมรรถนะผู้เรยีนไดม้ากที่สดุ ได้ก าหนดมาตรฐานการ
ด าเนินงานครอบครัวสรรพวิทยาคม ตลอดช่วงช้ัน 3 ปี ทางคณะกรรมการด าเนินงานจึงได้จัด “กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลศิทาง
วิชาการคณะสี” ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนแต่ละคณะสีไดร้ับพัฒนาทางสตปิัญญา  รา่งกาย  และจิตใจ   
2. เพื่อสร้างความเป็นเลิศ สร้างพฒันาการในตัวผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิการพัฒนา 

เต็มตามศักยภาพ  
 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ  

ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีผ่านกจิกรรม จะได้รับพัฒนาทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจติใจ   
- ด้านเชิงคุณภาพ    

นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศ สร้างพัฒนาการในตัวผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 

4. วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.ด าเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัต ิ

ก.ย.–ต.ค.2560 
 

- ประธานคณะสีชมพู 
ประธานคณะสีน้ าเงิน 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินตามโครงการ 
4.ประเมินโครงการ 
5.รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บงัคับบัญชา 

ต.ค.2560– 
ก.ย.2561 

 

40,000 ประธานคณะสีชมพู 
ประธานคณะสีน้ าเงิน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการด าเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานโครงการ 

 
ก.ย.2561 

 
- 

ประธานคณะสีชมพู 
ประธานคณะสีน้ าเงิน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

 
ต.ค. 2561 

 

 
- 

ประธานคณะสีชมพู 
ประธานคณะสีน้ าเงิน 

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………40,000…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ……………-……………….. บาท 
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ดังรายการดังต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อหน่วย หน่วย

นับ 
ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ค่าวิทยากร 600 ชม. 6 3,600 - - 

2 ค่าอาหารหลัก  35 คน 650 22,750 - - 
3 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 20 คน 650 13,000 - - 
4 ค่าไวนิลโครงการ 650 ผืน 1 650 - - 

รวม 40,000 - 
รวมทั้งสิ้น 40,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนคณะสีชมพูและสีน้ าเงนิ ร้อยละ 90  
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
2. นักเรียนคณะสีชมพูและสีน้ าเงนิ ร้อยละ 90 
ได้รับการพัฒนาทางสติปญัญา ร่างกายและจติใจ 
สามารถสรา้งความเป็นเลิศในการพัฒนาตัวเองได ้

- จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- ประเมินโครงการ 

แบบสอบถาม 
 
การสังเกต 
 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนแตล่ะคณะสีได้รับพัฒนาทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจติใจ   
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาสรา้งความเป็นเลิศ สร้างพัฒนาการในตัวผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ  
 

ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
        (นางนวลจันทร์  โคตะมี)                       (นายภิภพ  สุท าแปง) 
     ครู คศ.3 ประธานคณะสีชมพู                               คร ูคศ.2 ประธานคณะสีน้ าเงิน 
 

ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
                   ครู คศ.3 ปฏิบัตหิน้าที่ 
                                        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
ลงชื่อ          ผู้ตรวจสอบโครงการ        ลงชื่อ      ผู้รับรองโครงการ 
       ( นายวินัย     หาญพรม )         ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
          หัวหน้างานแผนงาน                      ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

                                   ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสีแสดและสีแดง 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ  

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ 
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะกำรท ำงำนที่จ ำเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    ประธานคณะสีแสดและสีแดง 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2560– 1/2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
        ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
            ข้อที่ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
   คิดเห็นและแก้ปัญหา 
            ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
        ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
   วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
            ข้อที่ 2  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
            ข้อที่ 3  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ ปี พ.ศ.2542  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา 24 (2) ก าหนดให้
จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะ  กระบวนการคดิ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  และ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดลุกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการก าหนดคุณสมบัติของผลผลติทาง
การศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ไดร้ับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคณุภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  
และจิตใจ   
 โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดม้ีการการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบเน้นการบริหารจัดการแบบอิงมาตรฐาน (Standard 
based Administration) โดยสถานศึกษาต้องยืดมาตรฐานเพื่อการประกันคณุภาพภายใน ในขณะเดยีวกันอาจก าหนดมาตรฐาน
งานด้านอื่นๆ ในระดับรายละเอยีด ดังนี ้1.)มาตรฐานการสอนของครูในโรงเรียนสรรพวิทยาคม Standard Teacher  2.) 
มาตรฐานงานประจาช้ัน(Classroom Teacher) และ 3.) มาตรฐานครอบครัวสรรพวิทยาคม (Sapphawittayakhom Family 
School) 

ทั้งนี้ ครอบครัวของผู้เรียนในโรงเรยีนสรรพวิทยาคมหรือ “ครอบครวัสรรพวิทยาคม” เป็นหน่วยแรกที่มีความใกล้ชิด
ผู้เรยีนมากที่สดุ มีโอกาสในการดแูลและเสริมสมรรถนะผู้เรยีนได้มากท่ีสุด จึงถือเป็นหน่วยที ่ส าคญัในชีวิตของผู้เรียน หาก
ครอบครัว มีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบในการส่งเสริมสมรรถนะของบุตรหลานท่ีเป็นผู้เรียน จะมีโอกาสและความน่าจะเป็นใน
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การสร้างความเป็นเลิศหรือสร้างพัฒนาการในตัวผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน ให้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ดูแลช่วยเหลือและเสรมิสมรรถนะผู้เรยีนไดม้ากที่สดุ ได้ก าหนดมาตรฐานการ
ด าเนินงานครอบครัวสรรพวิทยาคม ตลอดช่วงช้ัน 3 ปี ทางคณะกรรมการด าเนินงานจึงได้จัด “กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลศิทาง
วิชาการคณะสี” ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ส่งเสรมิให้นักเรียนแต่ละคณะสีไดร้ับพัฒนาทางสตปิัญญา  รา่งกาย  และจิตใจ   
2. เพื่อสร้างความเป็นเลิศ สร้างพฒันาการในตัวผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิการพัฒนา 

เต็มตามศักยภาพ  

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ  

ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีผ่านกจิกรรม จะได้รับพัฒนาทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจติใจ   
- ด้านเชิงคุณภาพ    

นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศ สร้างพัฒนาการในตัวผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
4. วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.ด าเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัต ิ

ก.ย.–ต.ค.2560 
 

- ประธานคณะสีแสด 
ประธานคณะสีแดง 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินตามโครงการ 
4.ประเมินโครงการ 
5.รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บงัคับบัญชา 

ต.ค.2560– 
ก.ย.2561 

 

40,000 ประธานคณะสีแสด 
ประธานคณะสีแดง 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการด าเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานโครงการ 

 
ก.ย.2561 

 
- 

ประธานคณะสีแสด 
ประธานคณะสีแดง 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

 
ต.ค. 2561 

 

 
- 

ประธานคณะสีแสด 
ประธานคณะสีแดง 

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………40,000…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ……………-……………….. บาท 
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ดังรายการดังต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อหน่วย หน่วย

นับ 
ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ค่าวิทยากร 600 ชม. 6 3,600 - - 

2 ค่าอาหารหลัก  35 คน 650 22,750 - - 
3 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 20 คน 650 13,000 - - 
4 ค่าไวนิลโครงการ 650 ผืน 1 650 - - 

รวม 40,000 - 
รวมทั้งสิ้น 40,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. นักเรียนคณะสีแสดและสีแดง ร้อยละ 90  
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
2. นักเรียนคณะสีแสดและสีแดง ร้อยละ 90 ไดร้ับ
การพัฒนาทางสติปญัญา ร่างกายและจิตใจ สามารถ
สร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาตวัเองได ้

- จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- ประเมินโครงการ 

แบบสอบถาม 
 
การสังเกต 
 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนแตล่ะคณะสีได้รับพัฒนาทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจติใจ   
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาสรา้งความเป็นเลิศ สร้างพัฒนาการในตัวผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ  
 
 

ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
     (นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย)                     (นายบุญธรรม  บุญนายืน) 
     ครู คศ.3 ประธานคณะสีแสด                                   ครู คศ.2 ประธานคณะสีแดง 
 

ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
                   ครู คศ.3 ปฏิบัตหิน้าที่ 
                                       รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
ลงชื่อ          ผู้ตรวจสอบโครงการ        ลงชื่อ      ผู้รับรองโครงการ 
       ( นายวินัย     หาญพรม )         ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
          หัวหน้างานแผนงาน                      ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

                                   ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  จัดหาหนังสือเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา  

รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี ,นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ต.ค. 2560   -  30 ก.ย. 2561 
สถานที่ด าเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1 ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ 
   ของแต่ละดับชั้น 

ข้อที่ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

    ข้อที่ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
    ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
  ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
    วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
    ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                                 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริม
การด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ห้องสมุดเป็นแหล่งวิทยาการเพื่อการศึกษาค้นคว้าที่ส าคัญ
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้อย่างกว้างขวางเพียงพอ และทันสมัย  ดังนั้นการจัดซื้อหนังสือ  สื่อ 
โสตทัศนูปกรณ์ที่หลากหลาย ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นงานห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์นอกจากนี้การมีสื่อการเรียนรู้ที่ดีเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอ่านและเป็น
การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียนอีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนมีหนงัสือ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ไว้บริการอย่างเพียงพอ และทันสมยัเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
 2.2. เพื่อให้คณะครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนไดร้ับความรู้ ข้อมลูข่าวสารที่ทันสมยัและเป็นบุคคล
      แห่งการเรียนรู ้
 2.3 เพื่อให้คณะครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนเข้าใช้หอ้งสมุดเพิ่มมากขึ้น  

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือ สื่อโสตทัศนูปกรณไ์ว้บริการอย่างเพียงพอและทันสมยั ทันเหตุการณ์ 
3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.21 ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนได้รับความรู้ ข้อมลูข่าวสารที่ทันสมัย และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  3.2.2 ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนเข้าใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมาก 

4. วิธีด าเนินการ 

 
5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………50,000…..… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ………………-…………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
 

 

 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
 (Plan) 

- ส ารวจสภาพปัจจุบันและปญัหาที่
เกิดขึ้น 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
เขียนโครงการเสนอผู้บรหิาร 
- ส ารวจสถานท่ี/ส านักพิมพ์ในการจัดซื้อ
หนังสือ 

1- 10 ต.ค. 60 
  
 
 
 
 

- 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา   บุญมา 
 
 

2. ด าเนินการ 
 (Do) 

- ก าหนดวันเวลาในการจัดซื้อหนังสือ 
- ด าเนินการจดัซื้อหนังสือ                          
สื่อโสตทัศนูปกรณ ์
(เทอมละ 1 ครั้ง) 

1  พ.ย. 60  -           
30  ก.ย. 61 

 

50,000 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา   บุญมา 
 

3. ตรวจสอบ 
 (Check 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินตามโครงการ/กิจกรร 

1 - 10  ก.ย. 61 
 

- 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา   บุญมา 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
 (Action) 

- สรุปและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

10 - 15  ก.ย. 61 
 

- 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา   บุญมา 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนท่ี 2/2560 ภาคเรยีนที ่1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 เรื่อง  ทองแดง 299 เล่ม 3 897 - - 
2 เรื่องทองแดง ฉบับการ์ตูน (พิมพ์ใหม่) 195 เล่ม 3 585 - - 
3 ติโต (ฉ.พิมพ์ใหม่) 250 เล่ม 3 750 - - 
4 นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ (ใหม่) 450 เล่ม 3 1,350 - - 
5 พระมหาชนก (ปกอ่อนสีฟ้า+พิมพใ์หม่) 300 เล่ม 3 900 - - 
6 พระมหาชนก ฉบับการต์ูน (สี่ส+ีพิมพ์ใหม่) 125 เล่ม 3 375 - - 
7 ลุยป่าฝ่าฝน  (พ๊อกเก็ตบุ๊ค) 100 เล่ม 3 300 - - 
8 เบอร์ลินสิ้นก าแพง(พ๊อกเก็ตบุ๊ค) 150 เล่ม 3 450 - - 
9 แดร๊กคูลา่ผู้น่ารัก(พ็อกเก็ตบุ๊ค) 150 เล่ม 3 450 - - 
10 คืนถิ่นจีนใหญ่(พ็อกเก็ตบุ๊ค) 150 เล่ม 3 450 - - 
11 ประพาสภาษา 400 เล่ม 3 1,200 - - 
12 มหัศจรรย์ทุกวัน(พ็อกเก็ตบุ๊ค) 100 เล่ม 3 300 - - 
13 ย่ าแดนมังกร (พ็อกเก็ตบุ๊ค) 190 เล่ม 3 570 - - 
14 ลาวเหนือเมื่อปลายหนาว (พ็อกเก็ตบุ๊ค ) 100 เล่ม 3 300 - - 
15 สัตว์เลี้ยงวังสระปทุม Diary ปี 2549/2006 280 เล่ม 3 840 - - 
16 อนัมสยามมิตร(พ็อกเก็ตบุ๊ค:ราคาใหม่) 150 เล่ม 3 450 - - 
17 ลัดฟ้าลา่วิชาหาอาจารย์(พ็อกเก็ตฯ:ราคาใหม 150 เล่ม 3 450 - - 
18 ปะปิดพิจิตรวาร Diary 295 เล่ม 3 885 - - 
19 สวนสมุทร (พ็อกเก็ตฯ:ใหมล่่าสุด) 150 เล่ม 3 450 - - 
20 เยือนถิ่นอินเดียนแดง (พ็อกเก็ตฯ:ใหม่สุด) 120 เล่ม 3 360 - - 
21 ทัศนะจากอินเดีย (ใหมล่่าสุด) 200 เล่ม 3 600 - - 
22 เยือนถิ่นจีนโพ้นทะเล (ใหม่ล่าสุด) 250 เล่ม 3 750 - - 
23 จงจรเที่ยว Diary 295 เล่ม 3 885 - - 
24 มุ่งไกลในรอยทราย (พ็อกเก็ตฯ:ใหม่ล่าสุด) 150 เล่ม 3 450 - - 
25 เจียงหนานแสนงาม (พ็อกเก็ตฯ:ใหม่ล่าสุด) 160 เล่ม 3 480 - - 
26 ไทยเที่ยวพม่า (พ็อกเก็ตฯ:ใหม่ลา่สุด) 150 เล่ม 3 450 - - 
27 เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก (บาร์ฯใหม่) 300 เล่ม 3 900 - - 
28 เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง (บารโ์ค้ดใหม่ล่าสุด) 200 เล่ม 3 600 - - 
29 ใต้เมฆที่เมฆใต้ (บารโ์ค้ดใหม่ล่าสุด) 190 เล่ม 3 570 - - 
30 รอยยิ้มหมีขาว (บาร์โคด้ใหมล่่าสดุ) 240 เล่ม 3 720 - - 
31 แอนตาร์กติกา หนาวหนา้ร้อน (บาร์โค้ดใหม่) 160 เล่ม 3 480 - - 
32 ไอรักคืออะไร (บารโ์ค้ดใหมล่่าสุด) 150 เล่ม 3 450 - - 
33 ข้าวไทยไปญี่ปุ่น (บาร์โคด้ใหมล่่าสดุ) 150 เล่ม 3 450 - - 
34 โรมันสัญจร (บาร์โคด้ใหมล่่าสดุ) 240 เล่ม 3 720 - - 
35 ข้ามฝั่งแห่งฝัน (บารโ์ค้ดใหมล่่าสุด) 160 เล่ม 3 480 - - 
36 สิงคโปรส์ัญจร (บาร์โค้ดใหมล่่าสดุ) 240 เล่ม 3 720 - - 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนท่ี 2/2560 ภาคเรยีนที ่1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

37 ต้นน้ าภูผาและป่าทราย(บาร์โคด้ใหม่ล่าสุด) 290 เล่ม 3 870 - - 
38 ม่วนซื่นเมืองลาว (บารโ์ค้ดใหม่ล่าสุด) 170 เล่ม 3 510 - - 
39 เย็นสบายชายน้ า (บาร์โคด้ใหมล่่าสุด) 240 เล่ม 3 720 - - 
40 ลาวตอนใต้ (บารโ์ค้ดใหมล่่าสุด) 125 เล่ม 3 375 - - 
41 ฟื้นภาษา ได้อาหาร (บาร์โค้ดใหมล่่าสดุ) 270 เล่ม 3 810 - - 
42 ประพาสอุทยาน (บาร์โคด้ใหม่ลา่สุด) 250 เล่ม 3 750 - - 
43 ทัศนะจากอินเดีย (บาร์โคด้ใหม่ล่าสุด) 250 เล่ม 3 750 - - 
44 มนต์รักทะเลใต้ (บาร์โค้ดใหม่ล่าสดุ) 195 เล่ม 3 585 - - 
45 หวงเหออู่อารยธรรม (บาร์โค้ดใหม่ล่าสุด) 200 เล่ม 3 600 - - 
46 ลาวใกล้บ้าน (บารโ์ค้ดใหมล่่าสุด) 200 เล่ม 3 600 - - 
47 ชมช่อมาลต ี 600 เล่ม 3 1,800 - - 
48 ใต้ร่มพระบารมปีกเกล้าฯ พระราชด าริฯ(ใหม่) 259 เล่ม 2 518 - - 
49 มงคลชีวิตจากทศพิธราชธรรม 59 เล่ม 2 118 - - 
50 108 มงคลพระบรมราโชวาท 59 เล่ม 2 118 - - 
51 พ่อฟ้าหลวง (ปกใหม่) 199 เล่ม 2 398 - - 
52 พระเจ้าอยูห่ัวฯ ร.๙ และเจ้านายไทยฯ(ใหม่) 999 เล่ม 2 1,998 - - 
53 ร าลึกพ่อ พุทธศักราช ๒๔๙๓ 299 เล่ม 2 598 - - 
54 รอยธรรม ค าสอนของ "พ่อ" 165 เล่ม 2 330 - - 
55 ดนตรี กีฬา ศลิปะ พ่อหลวงแผ่นดนิ K 190 เล่ม 2 380 - - 
56 ชีวิตเสี่ยงๆ 229 เล่ม 2 458 - - 
57 ตะวันส่องหลา้ 395 เล่ม 2 790 - - 
58 ท่ามกลางประชาชน เรื่องเล็กๆในรัชสมัยฯ 225 เล่ม 2 450 - - 
59 ตามเสด็จฯ ต่างประเทศ 385 เล่ม 2 770 - - 
60 พระมหากษตัริย์ในพระบรมราชจกัรีวงศ์ ร.1-9 5,990 เล่ม 2 11,980 - - 
61 แสงธรรมแห่งศรัทธา 199 เล่ม 2 398 - - 
62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี 199 เล่ม 2 398 - - 

รวม 50,000 - 
รวมทั้งหมด 50,000 

 
6. วิธีการประเมิน- 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียน           
ร้อยละ 80  มีนิสัยรักการอ่าน 
2.  นักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียน           
ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการบริการ
ของห้องสมุด 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินตามโครงการ/กิจกรรม 
2. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

1. แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดซื้อ
หนังสือใหม ่
3.  สถิติการยืมหนังสือ 
4. เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ห้องสมุดโรงเรยีนมีหนังสือ สือ่โสตทัศนูปกรณไ์ว้บริการอย่างเพยีงพอ และทันสมัย เพิ่มมากข้ึน 

7.2  ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนได้รับความรู้ ข้อมลูข่าวสารที่ทันสมัย และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 7.3  ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนเข้าใช้ห้องสมดุเพิม่มากข้ึน  

 
 
 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ             
           ( นายณรงค์  คงมี )                                 ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                                  
 ครู คศ. 2 หัวหน้าบรรณารักษ์ห้องสมุด                               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
                      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ      ลงชือ่    ผู้รับรองโครงการ 
        ( นายวินัย   หาญพรม )                                           ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา )                                   
          หัวหน้างานแผนงาน                                               ครูช านาญการ ปฏิบตัิหน้าที่   
                             รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
  
       

 
ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                            (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  จัดหาหนังสือพิมพ์และวารสาร 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ  

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ 
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะกำรท ำงำนที่จ ำเป็น 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี ,นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ต.ค. 2560   -  30 ก.ย. 2561 
สถานที่ด าเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1  ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

   ข้อที่ 2   ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
   คิดเห็นและแก้ปัญหา 

    ข้อที่ 3   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
    ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
         ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

   วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา  25 รัฐต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ห้องสมุดเป็นแหล่งวิทยาการเพื่อการศึกษาค้นคว้าที่ส าคัญทั้งนี้
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนแสวงหาความรู้ ได้อย่างกว้างขวาง เพียงพอ และทันสมัย  ดังนั้นการจัดซื้อหนังสือ สื่อ 
โสตทัศนูปกรณ์ที่หลากหลาย ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์  ดังนั้นงานห้องสมุด โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์นอกจากนี้การมีสื่อการเรียนรู้ที่ดีเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอ่านและเป็น
การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียนอีกด้วย 

 2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนมีวารสารและหนังสือพิมพ์  ไว้บริการส าหรับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.2  เพื่อให้คณะครู นักเรยีน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและเป็นบุคคล     
                  แห่งการเรียนรู ้
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 2.3  เพื่อให้คณะครู นักเรยีน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนเข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น 
  

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  ห้องสมุดโรงเรียนมีวารสารและหนังสือพิมพ์ไว้บริการอย่างเพียงพอ  และทันสมัยทันเหตุการณ์ 

ด้านคุณภาพ 
3.21  ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนไดร้ับความรู้ ข้อมลูข่าวสารที่ ทันสมัย และเป็นบุคคลแห่ง  
        การเรียนรู ้
3.2.2 ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนเข้าใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมาก 

 

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน (Plan) - ส ารวจสภาพปัจจุบันและปญัหา 
ที่เกิดขึ้น 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนเขียน
โครงการเสนอผู้บริหาร 
- ส ารวจสถานท่ี/ห้างร้าน  ในการจัดซื้อ
วารสารและหนังสือพิมพ ์

1- 10 ต.ค. 60 
  
 
 

- 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา   บุญมา 
 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

-  ก าหนดวันเวลาในการจดัซื้อวาสารและ
หนังสือพิมพ์ 
-  ด าเนินการจัดซื้อวารสารและ
หนังสือพิมพ์ 

1  พ.ย. 60  -           
30  ก.ย. 61 

 

40,000 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา   บุญมา 
 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

-  ตรวจสอบรายการจดัซื้อวารสารและ
หนังสือพิมพ์ 

1 - 10  ก.ย. 61 
 

- 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา   บุญมา 

4. ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินตามโครงการ/กิจกรรม 
-  สรุปและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

10 - 15  ก.ย. 61 
 

- 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา   บุญมา 
 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………40,000……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ………………-…………….. บาท  
ดังรายการต่อไปนี้ 
 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรียนที ่2 ปี 2560 ภาคเรียนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 10 ฉบับ 150 1,500 150 1,500 
2 หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์ 10 ฉบับ 150 1,500 150 1,500 
3 หนังสือพิมพ์ข่าวสด 10 ฉบับ 150 1,500 150 1,500 
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ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรียนที ่2 ปี 2560 ภาคเรียนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

4 หนังสือพิมพค์ม ชัด ลึก 10 ฉบับ 150 1,500 150 1,500 
5 POST 10 ฉบับ 150 1,500 150 1,500 
6 ซีเคร็ต 55 เล่ม 10 550 10 550 
7 STUDENT 15 เล่ม 20 300 20 300 
8 หญิงไทย 55 เล่ม 10 550 10 550 
9 คู่สร้าง  คู่สม 20 เล่ม 20 400 20 400 
10 งานฝีมือ 100 เล่ม 5 500 5 500 
11 ประดดิ  ประดอย 100 เล่ม 5 500 5 500 
12 ชีวจิต 55 เล่ม 10 550 10 550 
13 หมอชาวบ้าน 80 เล่ม 5 400 5 400 
14 แม่บ้าน 60 เล่ม 5 300 5 300 
15 อ ส ท 150 เล่ม 6 900 6 900 
16 สารคด ี 120 เล่ม 5 600 5 600 
17 NATIONAL  GEO 120 เล่ม 5 600 5 600 
18 ต่วยตูน 80 เล่ม 5 400 5 400 
19 เทคโนโลยีชาวบ้าน 40 เล่ม 10 400 10 400 
20 เคหะการเกษตร 60 เล่ม 5 300 5 300 
21 HELLO 100 เล่ม 10 1,000 10 1,000 
22 CLEO 100 เล่ม 5 500 5 500 
23 My home 150 เล่ม 5 750 5 750 
24 THE ASEANER 85 เล่ม 5 425 5 425 
25 เที่ยวรอบโลก 100 เล่ม 5 500 5 500 
26 บ้านและสวน 100 เล่ม 5 500 5 500 
27 ภาษาและวัฒนธรรม 120 เล่ม 5 600 5 600 
28 อสท 120 เล่ม 5 600 5 600 
29 สุขกายสบายใจ 75 เล่ม 5 375 5 375 

รวม 20,000 20,000 
รวมท้ังสิ้น 40,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรยีนร้อยละ 80 มีการยืม
หนังสือและมีนิสัยรักการอ่าน 

1. ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินตาม
โครงการ/กิจกรรม 
2. สรุปและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

1.แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจในการ
จัดซื้อหนังสอื/วารสาร 
3.  สถิติการยืมหนังสือ 
4. เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ห้องสมุดโรงเรยีนมีวารสาร และหนังสือพิมพไ์ว้บริการเพียงพอแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา            
 7.2  ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนได้รับความรู้ ข้อมลูข่าวสารที่ทันสมัย และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้
 7.3  ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนเข้าใช้ห้องสมดุเพิม่มากข้ึน  
 

 
  
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ             
           ( นายณรงค์  คงมี )                                  ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                                  
 ครู คศ. 2 หัวหน้าบรรณารักษ์ห้องสมุด                               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
           รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
                      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ      ลงชือ่    ผู้รับรองโครงการ 
        ( นายวินัย   หาญพรม )                                           ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา )                                   
          หัวหน้างานแผนงาน                                               ครูช านาญการ ปฏิบตัิหน้าที่   
                             รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
  
       

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ 

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะกำรท ำงำนที่จ ำเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวฐานิตา  อ่ิมวิมล 
ระยะเวลาด าเนินการ     เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ข้อที่ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีคณุธรรมนั้นเป็นเรื่องที่จ าเป็นและควรท าอยา่งยิ่ง การพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนก็
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์   ซึ่งเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ  จ าเป็นต้องเรียนรู้และมีสื่อในการเรียนรู้
ร่วมกัน ให้เกิดการเรยีนรู้ร่วมกันท้ังบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในปัจจุบัน  เพื่อให้มีสื่อในการเรียนรู้ในช่วงช้ันต่างๆ  อย่าง
เหมาะสม ท้ังเพียงพอแก่ความต้องการของเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้มีจินตนาการและความคิดที่กว้างไกล ไดม้ีความสุขในการ
เรียนรู้ ตลอดจนเติบโตขึ้นเป็นทรพัยากรบุคคลที่ดีมีคณุภาพของสังคมและประเทศชาติ  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูแ้ก่นักเรียน   โรงเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรยีนต่างๆ  
2.2  เพื่อส่งเสริมการเรยีนการสอนอย่างบูรณาการ  
2.3  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีจติสาธารณะ ใหรู้้จักเสียสละ  เรียนรู้และเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมและท างานร่วมกันได้  
2.4  เพื่อเป็นการสร้างภมูิคุ้มกันตนเอง จากสิ่งเสพตดิ   สิ่งยั่วยุและสิ่งมอมเมาต่าง  ๆ  

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

กลุ่มสาระภาษาไทยมีสื่อการเรยีนรู้ที่หลากหลาย  และสื่อการเรยีนการสอน 
 -  ด้านคุณภาพ  

     1. เด็กนักเรยีนและเยาวชนสามารถท าสื่อการเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง  
     2. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน  
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรยีมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อส ารวจความต้องการ
และวางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
2.ประชุมคณะกรรมการ 
3.สอบถามข้อมูล/สื่อ /อุปกรณ ์

มี.ค.2561 - ครูฐานิตา  อิ่มวิมล 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 
ซึ่งประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
 2.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อ
พิจารณาและก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  
3  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามก าหนดเวลา   
-  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อผลิตเป็นสื่อต่างๆ      

พ.ค.-มิ.ย.2561 20,000 ครูฐานิตา  อิ่มวิมล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม มิ.ย.2561 - ครูฐานิตา  อิ่มวิมล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ มิ.ย.2561 - ครูฐานิตา  อิ่มวิมล 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………20,000………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-………….…….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-…………….….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ล าโพง D Power accessories 3,500 ชุด - - 5 17,500 
2. ไมคล์อย 500 อัน - - 5 2,500 

รวม - 20,000 1 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครู ร้อยละ 80  ได้มสีื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคณุภาพ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของการ
ใช้สื่อ 

แบบประเมินผล 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  กลุ่มสาระภาษาไทยมสีื่อการเรียนการสอนที่ทันสมยั นักเรียนได้รับสื่อการเรียนการสอน นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการ   
      ปฏิบัติจริงมากขึ้น นักเรียนมกีารเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกัน  
7.2  ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน  
7.3  ครูมีนวัตกรรมการเรียนใช้กบัการบูรณาการสอน  

 
 

 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางพรรณี  ดิษฐบรรจง)                                          ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                     
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่          

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  หนังสือเล่มเล็ก 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ  

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1     ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะกำรท ำงำนที่จ ำเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    นางพรรณี   ดิษฐบรรจง 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนมิถุนายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1  ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ 

   ของแต่ละดับชั้น 

   ข้อที่ 2   ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
   คิดเห็นและแก้ปัญหา 

    ข้อที่ 3   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
    ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
         ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

   วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ข้อที่ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันมีนักเรียนในระดับชั้น ม. 1-6 จ านวนมากมีความสามารถพิเศษด้านทักษะการเรียน แตย่ังไมไ่ด้รับการส่งเสริม
และฝึกฝนให้มีความช านาญยิ่งขึ้นและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มนีิสัยรักการอ่าน ดังนั้น กลุ่มสาระ ฯ จึงได้จดัโครงการการท า
หนังสือเล่นเล็กโดยเชิญวิทยากรทีม่ีความรู้ความสามารถให้การอบรมเพื่อเพิ่มเข้ารู้และฝึกทักษะดา้นการเขียนและการวาดภาพ
ระบายสีในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้องและช านาญยิ่งขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาความรู้และกลวิธีด้านการท าหนังสือเล่มเล็กอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน 
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนไดฝ้ึกฝนทักษะการเขียนอย่างสร้างสรรค์อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อส่งเสรมิและจูงใจให้นักเรียนจัดท าหนังสือเล่มเล็กในรูปแบบต่างๆเพื่อเข้าร่วมการแข็งขันและบูรณาการกับ 
    กลุ่มสาระฯ  อ่ืนๆ 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 นักเรียนท่ีมีความสามารถดา้นการท าหนังสือเล่มเล็กระดับ ม.1-6 จ านวน 60 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  
 นักเรียนจ านวน 60 คนไดร้ับความรู้เกี่ยวกับการท าหนังสือเล่มเล็กในรูปแบบต่างๆและน าไปฝึกฝนจนเกิดความช านาญ 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อส ารวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4 ติดต่อสอบถามราคาพสัดุ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อพิจารณา
และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน   

มี.ค.-พ.ค.2561 - ครูพรรณี  ดิษฐบรรจง 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

1. ด าเนินการจดักิจกรรมตามก าหนดเวลา
คัดเลือก/รับสมัครนักเรยีนที่สนใจเข้ารับการอบรม 

มิ.ย.2561 2,970 ครูพรรณี  ดิษฐบรรจง 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม 
 

มิ.ย.2561 - ครูพรรณี  ดิษฐบรรจง 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ ก.ค.2561 - ครูพรรณี  ดิษฐบรรจง 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………2,970………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………-………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………-………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 สีไมร้ะบายน้ าตรานกแก้ว  48 ส ี 400 กล่อง - - 2 800 
2 กระดาษร้อยปอนด์ A4 แผ่นเรียบ 200 รีม - - 3 600 
3 สติ๊กเกอร์ใส A4 200 แผ่น - - 3 600 
4 เทปใสแบบบาง ½ นิ้ว 30 ม้วน - - 12 360 
5 สติ๊กเกอร์ใสแผ่นใหญ ่ 120 โหล - - 2 240 
6 กระดาษร้อยปอนด์แผ่นเรยีบ แผน่ใหญ่ 140 โหล - - 2 280 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

7. กระดาษหลังรูป แบบบางที่สดุ 15 แผ่น - - 6 90 

รวม - 2,970 แผ่น 
รวมทั้งสิ้น 2,970 300 

 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ90 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กลวิธีการเขียนเชิงสร้างสรรคเ์พื่อท าหนังสือเล่มเล็ก 
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพงึพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม 

แบบทดสอบการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์
นักเรียนท าแบบประเมินความพึง
พอใจ สังเกตจากนักเรยีนมีความสนใจ
เข้าร่วมแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก 

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 
ข่าวการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
แข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนสามารถส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันและไดร้ับรางวลัตลอดจนเข้าอบรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์    มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกลวิธีในการเขยีนเชิงสร้างสรรคเ์พิ่มขึ้นพร้อมทั้งจัดท าหนังสือเลม่เล็กได้อยา่งถูกต้องและสวยงาม 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางพรรณี  ดิษฐบรรจง)                                             ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                     
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่          

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 

 ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายสมศักดิ์   เลิศรัตนพันธุ์) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกจิกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ 

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ
ประเพณี 
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะกำรท ำงำนที่จ ำเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    นางสุนีย์  ยะสุกิม  นางกัลยา  ปาหา 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        ข้อที่ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 จ านวนมากที่มีความสามารถพิเศษดา้นทักษะการเขียน แต่ยังไมไ่ด้รบั
การส่งเสริมและฝึกฝนใหม้ีความช านาญยิ่งขึ้น ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยจึงจดัท าโครงการ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดย
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้การอบรมเพื่อเพ่ิมความรูแ้ละฝึกทักษะด้านการเขียนแก่นักเรียนให้สามารถเขียนเชิง
สร้างสรรคไ์ด้อยา่งถูกต้องและช านาญยิ่งขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาความรู้และกลวิธีดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้แก่นกัเรียน  
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไดฝ้ึกฝนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างถูกต้อง 
2.3 เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้นักเรยีนเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆลงสื่อมวลชนเพื่อการแข่งขนั         

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านทักษะการเขียนในระดับช้ัน ช้ันมัธยมศึกษาปี่ 1 – 6 จ านวน  50 คน        
 -  ด้านคุณภาพ  
 นักเรียนจ านวน  50  คน  ได้รับความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการเขยีนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ และน าไป ฝึกฝนจน
สามารถเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ด้อยา่งถูกต้อง 
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อส ารวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 
ซึ่งประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อ
พิจารณาและด าเนินงาน 

พ.ย.2561 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ครูสุนีย์  ยะสุกิม 
ครูกัลยา  ปาหา 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 
 

1  . ด าเนินการจัดกิจกรรมตามก าหนดเวลา   
 คัดเลือก/ รับสมัครนักเรียนทีส่นใจเข้ารับการ
ฝึกทักษะ 
2. จัดกิจกรรมการเขยีนเชิงสร้างสรรค ์

ธ.ค.2561 5,000 ครูสุนีย์  ยะสุกิม 
ครูกัลยา  ปาหา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1.  ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติกิจกรรม ธ.ค.2561  ครูสุนีย์  ยะสุกิม 
ครูกัลยา  ปาหา 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ ธ.ค.2561  ครูสุนีย์  ยะสุกิม 
ครูกัลยา  ปาหา 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………5,000…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ………………-…………….. บาท 
ดงัรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 
2 หมึกพิมพ์ EPSON L220 250 ขวด 4 1,000 - - 
3 กระดาษ A4 150 รีม 4 600 - - 
4 กระดาษการ์ดสี  ท าปก 200 รีม 4 800 - - 
5 ซองพลาสติก A4 100 โหล 4 400 - - 
6 ค่าวิทยากร 300 ชม. 4 1,200 - - 

รวม 5,000 - 
รวมทั้งสิ้น 5,000 
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6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 90 ท่ีเข้าร่วมกจิกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเขยีนเชิงสร้างสรรค ์
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพงึพอใจในการด าเนิน
กิจกรรม 
 

แบบทดสอบการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์
นักเรียนท าแบบประเมินความพึง
พอใจ   

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนท่ีเข้ารับการฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลวิธีการเขียน 
เชิงสร้างสรรค์เพิม่ขึ้น และมโีอกาสไดฝ้ึกประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถท าให้นักเรียนเกิดความช านาญในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ สามารถส่งผลงานการเขียนเชิงร้างสรรคเ์ข้าร่วมแข่งขันและไดร้ับรางวลั 

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางพรรณี  ดิษฐบรรจง)                                            ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                     
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่          

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  นิทรรศการผลงานวิชาการกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา 

รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา  
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตทักษะการท างานที่จ าเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    นางพรรณี  ดิษฐบรรจง 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ข้อที่ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

นิทรรศการงานวิชาการกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย เป็นการน าผลงานของนักเรียน ครูกลุม่สาระวิชาภาษาไทยโรงเรียน
สรรพวิทยาคม ในรอบ 1 ปีการศึกษา มาจัดแสดง เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ซึ่งกันและกัน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ไดเ้ห็นผลงานและความส าเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรยีน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และกระตุ้นใหเ้กิดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนางานใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดท าโครงการนี้ข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้นักเรียน และคณะครูในกลุม่สาระวิชาภาษาไทย ได้แสดงผลงานทางวิชาการ ในรอบ 1 ปีการศึกษา  
2.2 เพื่อให้นักเรียน และคณะครู เกดิความภาคภมูิใจในความส าเรจ็ของงาน 
2.3 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน และคณะครู เกิดการพัฒนางานอย่างมีประสทิธิภาพ 
2.4 เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียน และคณะครูในโรงเรียน ให้ประจักษ์แก่สาธารณชน 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

-   นักเรียน และคณะครูกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยทุกคนร่วมจัดและร่วมชมนิทรรศการ  
-   ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเ้กี่ยวข้อง ร่วมชมนทิรรศการ  
-   มีการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการครูและนักเรียน กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
-   มีวิทยากรอบรมแนะน าทักษะการอ่าน ฟัง พูด เขียน ตามกลุม่ที่นักเรียนสนใจ 

 -  ด้านคุณภาพ  
-  นักเรียน และคณะครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันน าเสนอผลงานของกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 

                   -  นักเรียน และคณะครู เกดิความภาคภูมิใจในตนเอง 
                  -  ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ช่ืนชมผลงาน และมีทัศนคตทิี่ดีต่อโรงเรียน 
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อส ารวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  
ซึ่งประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อ
พิจารณาและด าเนินงาน 

พ.ย.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ครูพรรณี  ดิษฐบรรจง 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ด าเนินการจดักิจกรรมตามก าหนดเวลา   
คัดเลือก/ รับสมัครนักเรียนทีส่นใจเข้ารับการฝึก
ทักษะ 
2. จัดกิจกรรมการเขยีนเชิงสร้างสรรค ์

ธ.ค.2561 2,000 ครูพรรณี  ดิษฐบรรจง 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

3.  ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติกิจกรรม ธ.ค.2561 - ครูพรรณี  ดิษฐบรรจง 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

4. จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ ธ.ค.2561 - ครูพรรณี  ดิษฐบรรจง 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………2,000…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ………………-…………….. บาท 
 

ดังรายการต่อไปนี ้
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ค่าใช้สอยป้ายไวนลิ 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 
2 กระดาษโฟโต ้ 500 รีม 1 500 - - 
3 กระดาษเกยีรตบิัตร 500 รีม 1 500 - - 

รวม 2,000 - 
รวมทั้งสิ้น 2,000 
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6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนและครรู้อยละ 90 เข้าร่วมการจดันิทรรศการ 
2. นักเรียน ครู ผู้ปกครองร้อยละ90  
มีความภมูิใจและพึงพอใจในการจดันิทรรศการ 

สังเกต 
 
ประเมิน 

แบบสังเกต / ภาพถ่าย 
 
แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียน และคณะครู เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
7.2  นักเรียน และคณะครู มีแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
7.3  ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรยีน 

 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางพรรณี  ดิษฐบรรจง)                                             ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                     
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่          

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  การแสดงผลงานความสามารถของผู้เรียน(โครงงานคณิตศาสตร์)  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะที่จ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ  

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ 
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1     ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะกำรท ำงำนที่จ ำเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    นางวิไลพร  ศรีนิล 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2560  -  มีนาคม  2561 
สถานที่ด าเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่านเขียนกรรสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ 
   ระดับชั้น 

 ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนแลพัฒนาการจากผลการสอบวัด 
          ระดับชาติ 

ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
 

1. หลักการและเหตุผล        
           คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์มากข้ึนจึงไดจ้ัดโครงการโครงงานคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
ความคิด วิเคราะห์ ใช้เหตุและผล ทางคณิตศาสตรม์าประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

คาดว่าเมื่อได้ด าเนินงานตามโครงการนี้แล้ว โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะได้พัฒนาคณุภาพการศึกษาดา้นคณิตศาสตร์ โดย
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิและคณุภาพการศกึษาให้สูงข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1.   พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระคณติศาสตร ์
2.   เพื่อเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
3.   เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 
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3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

               มีการจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์อย่างน้อย  2  โครงการ 
-  ด้านคุณภาพ 

     ผลการแข่งขันได้รบัรางวัลระดับภมูิภาค / ประเทศ 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมครูกลุ่มสาระ ฯ 
2. ครูส ารวจข้อมูล 
3.เขียนโครงการ 
4. เสนอโครงการ 

ก.ย. – ต.ค. - กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ประเมินโครงการ 
5. รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการต่อผู้บังคับบัญชา 

ต.ค.  60 – มี.ค.  
61 

15,000 นางวิไลพร  ศรีนลิ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ใบตรวจรับพสัด ุ
จ านวนโครงงานท่ีจัดท า 

ต.ค.  60 – มี.ค.  
61 

- นางวิไลพร  ศรีนลิ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 
 

1. แบบสังเกต 
2. บันทึกการใช้สื่อ 
3. ทะเบียนคุมสื่อ 
4. แบบประเมินโครงการ 

ต.ค.  60 – มี.ค.  
61 

- นางวิไลพร  ศรีนลิ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………15,000…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-……………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายไวนิลโครงงาน 1,500 อัน 3 4,500 - - 
2 Roll up ขนาด 80x200 cm. 2,600 อัน 2 5,200 - - 
3 หัวพิมพ์ EPPSON 2,300 อัน 1 2,300 - - 
4 ค่าจ้างเหมาท าช้ินงานของโครงงาน 500  ช้ิน 6 3,000 - - 

รวม 15,000 - 
รวมทั้งสิ้น 15,000 
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6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. จ านวนนิทรรศการ/การร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละ 80 นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. จ านวนโครงงานคณติศาสตร์มเีพียงพอ 
 

1. บันทึกรายการ 
2. บันทึกการน าไปใช้ 
3. รางวัลที่ไดร้ับ 
4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
5. การประเมินผลงาน 

1. แบบสังเกต ุ
2. บันทึกการใช้สื่อ 
3. ทะเบียนคุมสื่อ 
4. แบบสรุปผลสมัฤทธ์ิ 
5. แบบประเมินโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      จ านวนโครงงานท่ีเข้าแข่งขนัระดับประเทศอยา่งน้อย  1  โครงงาน ( ม. ต้น  -  ม. ปลาย ) 

 
 
 
ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวจันแก้ว  ชัยรตัน์)                   ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                      ครู คศ.3  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
      

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ       ผู้รับรองโครงการ 
         ( นายวินัย  หาญพรม )          ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
          หัวหน้างานแผนงาน                                 ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
   
 
   

                                     ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  การส่งนักเรียนร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ  

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ 
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะกำรท ำงำนที่จ ำเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2560 – 1/2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพด้านผู้เรียน  
      ข้อที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 1  ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตาม  
 เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ข้อที่ 2   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

         ข้อที่ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
         ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 

     ข้อที ่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย    

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
        ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
        ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

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

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ ปี พ.ศ.2542  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา 24 (2) ก าหนดให้
จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะ  กระบวนการคดิ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  และ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดลุกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการก าหนดคุณสมบัติของผลผลติทาง
การศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ไดร้ับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคณุภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  
และจิตใจ   
 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ จึงใช้มาตรา 24 เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อพฒันานักเรียนโดยด าเนินกิจกรรมการส่งนักเรียนร่วม
แข่งขันทักษะในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับภมูิภาค ระดับชาติงานศิลปหัตกรรมนักเรียน และโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
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(YSC) เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการพฒันาต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการแก้ปัญหา 
2. สร้างสรรคผ์ลงานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆในรูปของโครงงานวิทยาศาสตร ์
3. เพื่อน าโครงงานวิทยาศาสตร์เขา้ร่วมแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมภิาค งานศิลปหตักรรมนักเรียน และ

โครงงานนักวิทยาศาสตรร์ุ่นเยาว์ (YSC) 
 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ  
นักเรียนท่ีเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ และนักเรียนที่ท่ัวไปสนใจในการท าโครงงานวิทยาศาสตรจ์ านวน 3 ประเภท 

ได้แก่ประเภทกายภาพ ประเภทชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
- ด้านเชิงคุณภาพ    
สร้างสรรคค์วามรู้และผลงานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดท าในรปู 

โครงงานวิทยาศาสตร ์
 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

ก.ย.–ต.ค.2560 
 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินตามโครงการ 
4. ประเมินโครงการ 
5. รายงานผลการด าเนินการต่อผูบ้ังคับบัญชา 

ต.ค.2560 – 
ก.ย.2561 

 

20,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการด าเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานโครงการ 

 
ก.ย.2561 

 
- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

 
ต.ค. 2561 

 

 
- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ……………20,000…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ……………-……………….. บาท 
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ดังรายการดังต่อไปนี ้
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ค่าจ้างเหมาสิ่งประดิษฐ์ โครงงานแข่งทักษะวิชาการ 2,000 ช้ิน 2 4,000 - - 

2 
ค่าจ้างเหมาสิ่งประดิษฐ์ โครงงานแข่งสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2,000 ช้ิน - - 2 4,000 

3 ค่าป้ายแผงโครงงานวิทยาศาสตร ์ 3,000 แผง 2 6,000 2 6,000 
รวม 10,000 10,000 

รวมทั้งสิ้น 20,000 
 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ สามารถน าความรูไ้ปใช้
ในการแก้ปัญหา ตามมาตรฐานสูงขึ้น ร้อยละ 80 
2. น าโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ระดับภูมิภาค งานศิลปหตักรรมนกัเรียน และโครงงานนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ (YSC) ตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 

โครงงานวิทยาศาสตร์ที่นักเรียน
จัดท าผลการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์/ศลิปหตัถกรรม
นักเรียน /โครงงาน
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์

 ช้ินงาน 
รางวัลที่ไดร้ับ 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนสามารถผลิตผลงานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคณุภาพ 
2. พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
3. ตระหนักถึงความส าคญัของวิทยาศาสตร์ในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
4. สร้างเจตคติที่ดตี่อวิทยาศาสตร ์

 
ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายประเสริฐ   แก้วมา)                      (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
      

ลงชื่อ          ผู้ตรวจสอบโครงการ        ลงชื่อ      ผู้รับรองโครงการ 
       ( นายวินัย     หาญพรม )             ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
          หัวหน้างานแผนงาน                ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 

      รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
       
 

      ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ 

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะกำรท ำงำนที่จ ำเป็น 
ผู้รับผิดชอบ               นายประเสริฐ  แก้วมา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2560 – ภาคเรียนที่ 1/2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพด้านผู้เรียน  
      ข้อที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 1  ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ 
  ของแต่ละระดับช้ัน 
ข้อที่ 2   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
         ข้อที่ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
         ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิปี พ.ศ. 2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนไดพ้ัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน  การจัดรูปแบบ
การเรยีนการสอนต้องมีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย  หลากวิธีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง   
มีทักษะ  มีความคิด ท่ีสามารถน าไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ทางโรงเรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  จึงได้จดักิจกรรมจดัหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพื่อเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

     1. นักเรียน จ านวน 2,850 คน /ครู จ านวน 30 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

  1. นักเรียนและครูมสีื่อวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ และ มคีณุภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สงูขึ้นร้อยละ 8 
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4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
เพื่อจัดเตรียมการ จัดท าโครงการ และเสนอ
ขออนุมัติโครงการ 

ต.ค. 2560 - ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

2. ด าเนินการ 
(Do) 

- แต่งตั้งกรรมการด าเนินกิจกรรม 
- ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี แตล่ะกลุม่
วิชา  แต่ละระดับชั้น 
- ด าเนินการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี  

พ.ย. 2560 – 
ก.ย. 2561 

60,908 - นายประเสริฐ  แก้วมา 
- คณะกรรมการด าเนิน

กิจกรรม 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-  ตรวจแบบประเมินหลังปฏิบัติกจิกรรม ก.ย. 2561 - คณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรม 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดท ากจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 2561 - คณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรม 

 
 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณจาก (เงินอุดหนุน)  ………60,908……  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    …………-…………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี    …………-…………..  บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

 
ที ่

 
ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 

ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่2 ปี 2560 ภาคเรียนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 วิทยาศาสตร์ ม.1    2,514   
2 วิทยาศาสตร์ ม.3    5,945   
3 รายวิชาฟิสิกส์ ม. 4 - 6    36,760   
4 รายวิชาเคมี ม. 4 - 6    7,504   
5 รายวิชาชีววิทยา ม. 4 - 6    2,085  6,100 

รวม 54,808 6,100 
รวมทั้งสิ้น 60,908 

 
รายละเอียดแนบวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ม.1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จ านวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
1 กระจกปิดสไลด ์ 22002 5 45 225 
2 กระดาษลิตมสัสีแดง 24018 2 129 258 
3 กระดาษลิตมสัสีน้ าเงิน 24020 2 129 258 
4 ช้อนตักสาร 24374 2 77 154 
5 ช้อนพลาสติก 24123 2 52 104 
6 หัวตะเกียงแอลกอฮอล ์ 24361 1 155 155 
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ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จ านวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
7 หลอดหยดยาว 11 cc 22120 10 15 150 
8 บีกเกอร์ 250 cc 22703 10 79 790 
9 ไม้บรรทัดยาว 100 cm 24264 1 142 142 
10 แท่งแก้วคนสาร 20 cm 22067 10 22 220 
11 ถ่านไฟฉายขนาด D 24471 1 28 28 
12 ไม้บรรทัดยาว 60 cm 24263 1 30 30 

รวมค่าวัสดุ 2,514 
 

รายละเอียดแนบวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จ านวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
1 คานและโมเมนต ์ 21334 1 1,550 1,550 
2 หม้อแปลง AC - DC ปรบัโวลต์ได ้ 21222 1 4,395 4,395 

รวมค่าวัสดุ 5,945 
 

รายละเอียดแนบวิชา ฟิสิกส์ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จ านวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
1 สปริงถาดคลื่น 21119 2 480 960 
2 ชุดทดลองการเบีย่งเบนของอิเล็กตรอน 

ในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า 21488 1 7,700 7,700 
รวมค่าวัสดุ 8,660 

 

รายละเอียดแนบวิชา ฟิสิกส์ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (สั่งจากหนังสือ CATALOGUE  GAMM) 
ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จ านวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
1 ชุดทดลองการเกดิกระแสไฟฟ้า 2014336 2 250 500 
2 เข็มทิศเล็ก 2011160 5 100 500 
3 แม่เหล็กแท่ง 20174021 5 220 1,100 

รวมค่าวัสดุ 2,100 
 

รายละเอียดแนบวิชา ฟิสิกส์ ม.4 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  (สั่งจากบริษัท ALLSTAR) 
ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จ านวนหน่วย ค่าวสัดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
1 มอเตอร์ 3 - 6 v   10 600 6000 
2 มอเตอร์ 12 - 24 v   10 800 8000 
3 RELAY   4 1,000 4000 
4 เซนเซอร ์   10 800 8000 

รวมค่าวัสดุ 26,000 
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รายละเอียดแนบวิชา เคมี ม.4 - 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จ านวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
1 กระบอกตวง 10 cc 22007 10 135 1350 
2 แท่งแก้วคนสาร 20 cm 22067 10 22 220 
3 หลอดทดลอง 15 x 150 mm 22092 50 12 600 
4 ฟีนอล์ฟทาลีน 0.1 % 23167 3 45 135 
5 ลูกโป่งเล็กเบอร์ 2 (40ใบ) 24284 2 69 138 
6 Dropper 50/กล่อง 24138 1 360 360 
7 ช้อนตักสาร 3 ขนาด 24374 2 77 154 
8 ตรวจสภาพการน าไฟฟ้า 21615 3 699 2097 
9 ไฮโดรเจนปอร์ออกไซด์ 12% 23113 3 65 195 
10 เฮกเซน 23110 2 135 270 
11 โพแทสเซียมไอโอไดด ์ 23174 2 750 1500 
12 ไอออน II ซัลเฟต 23119 2 48 96 
13 โซเดียมโพแทสเซียมทาร์เทรต 23217 2 70 140 
14 อลูมิเนียมฟรอยด ์ 24484 2 92 184 
15 ถุงมือยาง 24170 1 65 65 

รวมค่าวัสดุ 7,504 
 

รายละเอียดแนบวิชา ชีววิทยา  ม.4 - 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จ านวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
1 กระจกปิดสไลด ์ 22002 10 45 450 
2 ใบมีดโกนพร้อมด้ามพลาสติก 24482 5 205 1025 
3 ใบมีดโกนยลิเลต 24204 10 61 610 

รวมค่าวัสดุ 2,085 
 

รายละเอียดแนบวิชา ชีววิทยา  ม.4 - 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  (จัดซ้ือจาก MEGHASHOP) 
ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จ านวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
1 เครื่องช่ังดิจิตอล 7,500g/0.01g (BAL080)   1 2,800 2800 
2 เครื่องช่ังดิจิตอล 5,000g/0.01g (HSD008)   1 3,300 3300 

รวมค่าวัสดุ 6,100 
 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมอืที่ใช้ 
- นักเรียนและครูมสีื่อวัสดุอุปกรณ ์สารเคมีตามมาตรฐาน ร้อยละ 
100 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ และ มีคณุภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สูงขึ้น
ร้อยละ 80 

- วิธีการประเมิน ใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

     
 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ     
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1  นักเรียนและครูมสีื่อวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ และ มคีณุภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สงูขึ้นร้อยละ 80 

 
 
ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายประเสริฐ   แก้วมา)                      (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
      

 
ลงชื่อ          ผู้ตรวจสอบโครงการ        ลงชื่อ      ผู้รับรองโครงการ 
       ( นายวินัย     หาญพรม )             ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
          หัวหน้างานแผนงาน                ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 

      รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
      
 

          ลงชื่อ                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  การส่งนักเรียนร่วมการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ 

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะกำรท ำงำนที่จ ำเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2560 – ภาคเรียนที่ 1/2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพด้านผู้เรียน  
      ข้อที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 2   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

         ข้อที่ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 

     ข้อที ่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
        ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ ปี พ.ศ.2542  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา 24 (2) ก าหนดให้
จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะ  กระบวนการคดิ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  และ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดลุกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  นั่นคือการก าหนดคุณสมบัติของผลผลติทาง
การศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ไดร้ับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคณุภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  
และจิตใจ   
 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ จึงใช้มาตรา 24 เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อพฒันานักเรียนโดยด าเนินกิจกรรมการส่งนักเรียนร่วมการ
ประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. เพือ่ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการแก้ปัญหา 
2. สร้างสรรคผ์ลงานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆในรูปของการแข่งขันหุน่ยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อตัโนมตัิ และโครงงานหุ่นยนต์ 
3. เพื่อน านักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. 
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3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  
   นักเรียนท่ีทั่วไปสนใจในการแขง่ขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ และโครงงานหุ่นยนต์ จ านวน 6 ประเภท 
- ด้านเชิงคุณภาพ    

    ความรู้และผลงานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจีัดท าในรูปหุ่นยนต ์

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4 .ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

ต.ค. 2560  
- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินตามโครงการ  
4. ประเมินโครงการ 
5. รายงานผลการด าเนินการต่อผูบ้ังคับบัญชา 

พ.ย. 2560 
–  

ก.ย. 2561 

 
20,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการด าเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานโครงการ 

ก.ย. 2561  
- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

ก.ย. 2561  
- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณจาก (เงินอุดหนุน) ……………20,000……... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-……………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงนิ จ านวน จ านวนเงิน 

1 บอร์ดหุ่นยนต ์ 3,700 ช้ิน 2 7,400 - - 
2 ล้อยางหุ่นยนต ์ 130 ช้ิน 20 2,600 - - 
3 บอร์ดหุ่นยนต ์ 3,700 ช้ิน - - 2 7,400 
4 โครงหุ่นยนต ์ 1,000 ชุด - - 2 2,000 
5 แบต Li – po 600 ช้ิน - - 1 600 

รวม 10,000 10,000 
รวมทั้งสิ้น 20,000 

 
 



268 

 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. ฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ตามมาตรฐานสูงขึ้น 
ร้อยละ 80 
2. นักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ 
สสท. ตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 

หุ่นยนต์ที่นักเรยีนจัดท า 
รางวัลที่ไดร้ับจากการแข่งขัน 

 ช้ินงาน 
รางวัลที่ไดร้ับ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนสามารถผลิตผลงานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคณุภาพ 
2. พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การคดิวิเคราะห์ สังเคราะห ์
3. ตระหนักถึงความส าคญัของวิทยาศาสตร์ในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. สร้างเจตคติที่ดตี่อวิทยาศาสตร ์

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายประเสริฐ   แก้วมา)                      (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
     

ลงชื่อ          ผู้ตรวจสอบโครงการ        ลงชื่อ      ผู้รับรองโครงการ 
       ( นายวินัย     หาญพรม )          ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
          หัวหน้างานแผนงาน             ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที ่
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
   

    ลงชื่อ               ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา  

รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    นายประเสริฐ  แก้วมา 
ระยะเวลาด าเนินการ  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม  2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพด้านผู้เรียน  
      ข้อที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 1  ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ 
            แต่ละระดับชั้น 
ข้อที่ 2   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
         ข้อที่ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
         ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 

     ข้อที ่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย    

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
        ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
        ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
        ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ โดยครูเปน็ผู้วางแผนกิจกรรม
การเรยีนรู้ที่เอื้อให้ผูเ้รียนสามารถศึกษา สืบเสาะ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยเสริมใหผู้้เรยีนรู้จักคดิวางแผนการ
ท างานเป็นระบบ และท างานได้อย่างเต็มศักยภาพตามวัยของตนเอง ท้ังนี้การจัดกิจกรรมการทดลองและกิจกรรมเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนให้ดีขึ้นและมเีจตคติที่ดีและให้
ความสนใจต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งยังปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้กับผูเ้รียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้เรียนจะสามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีความสุข 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
 2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ์
 3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
 4. เพื่อให้นักเรียนไดร้่วมจดันิทรรศการและเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

  1. นักเรียนจ านวน 2,850 คน 
  2.  ครูจ านวน 30 คน 

-  ด้านคุณภาพ  
  1. นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการจัดนิทรรศการและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ และ มคีณุภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สงูขึ้น 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมคร ู
2. ครูส ารวจข้อมูล 
3. เขียนโครงการ 
4. เสนอโครงการ 

กุมภาพันธ์ 2561
กุมภาพันธ์ 2561 
กุมภาพันธ์ 2561
พฤษภาคม 2561 

- นายประเสริฐ  แก้วมา 
ครูทุกท่าน 

 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินการตามโครงการนิทรรศการสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์

พฤษภาคม 2561 
พฤษภาคม 2561 
สงิหาคม  2561 
สิงหาคม  2561 

30,005 นายประเสริฐ  แก้วมา 
ครูทุกท่าน 

 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ประเมินโครงการนิทรรศการสปัดาห์
วิทยาศาสตร ์

สิงหาคม 2561 - นายประเสริฐ  แก้วมา 
ครูทุกท่าน 

4.ประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

1. สรุปผลการจัดนิทรรศการสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์

สิงหาคม 2561 - นายประเสริฐ  แก้วมา 
ครูทุกท่าน 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณจาก (เงินอุดหนุน)  ………30,005……  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    …………-…………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี    …………-…………..  บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่2 ปี 2560 ภาคเรียนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ค่าเช่าเต้นท์ 800 หลัง - - 15 12,000 
2 ป้ายเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 และ 9 500 ป้าย - - 8 4,000 
3 ค่าดอกไม้และพานพุ่ม พวงมาลัย 1,000 ชุด - - 1 1,000 
4 ค่าอุปกรณ์แข่งขันจรวดกรวดน้ า       

- เครื่องสูบลม 750 อัน - - 5 3,750 
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ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่2 ปี 2560 ภาคเรียนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

- ตลับเมตร ยาว 100 เมตร 1,450 อัน - - 1 1,450 
- ดินน้ ามัน 5 ก้อน - - 40 200 
- ปูนขาว 10 ถุง - - 10 100 

5 ค่าอุปกรณ์แข่งขันวาดภาพระบายสี วัน
วิทยาศาสตร ์    

  
 

 - กระดาษ A4 600 กล่อง - - 1 600 
 - กระดาษ 100 ปอนด์ A 3 900 ห่อ - - 1 900 

6 กระดาษเกยีรตบิัตร 89 ห่อ - - 25 2,225 

7 หมึกเตมิ Epson สีด า สีเหลือง สฟี้า สีชมพู 285 ขวด - - 8 2,280 

8 ป้ายไวนิล กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ 1,000 ป้าย - - 1 1,000 

รวม - 29,505 
รวมท้ังสิ้น 29,505 

 

6. วิธีการประเมนิ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2. การประเมินโครงการ 

1. แบบสรุปผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
2. แบบประเมินโครงการ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีการจดันทิรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม มผีลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้นโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น ตามระบบการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษา 
และมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
 

ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายประเสริฐ   แก้วมา)                      (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
     

ลงชื่อ          ผู้ตรวจสอบโครงการ        ลงชื่อ      ผู้รับรองโครงการ 
       ( นายวินัย     หาญพรม )           ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
          หัวหน้างานแผนงาน               ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 

      รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
                                        
                                            ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม           การจัดนิทรรศการวิชาการ 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา  

รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภูมิปัญญา และ 
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม – ธันวาคม 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อที่  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ข้อที ่1 ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ 

                             ของแต่ละดับชั้น 
      ข้อที ่2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                                ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
      ข้อที่ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ข้อที ่4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ข้อที ่6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
 

1.   หลักการและเหตุผล 
 การเสริมทักษะการจัดนิทรรศการมีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยสนับสนุนครู 

และนักเรียนผลิตผลงานทางด้านการเรยีนการสอนเป็นผลดีก่อให้เกดิความคิดสรา้งสรรค์ ท าให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษามาก
ขึน้ เช่นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการซึ่งน าไปสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานต่อชุมชนและสังคม เตรียมความ
พร้อมของนักเรียนในการมีทักษะทางวิชาการของหน่วยงานการศึกษา และองค์กรต่างๆ นักเรียนไดร้บัประสบการณ์ตรงใน
การศึกษานอกห้องเรียนซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์ในการแก้ปัญหา และเกดิความเชื่อมั่นในตนเองต่อการก้าวสูโ่ลก
ภายนอก เกิดวุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม มีความเพียรพยายาม เสยีสละ อดทน รอบคอบ ท างานจนส าเรจ็อย่างมีความสุข  

 

 2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ครูและนักเรียนมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการเผยแพรค่วามรู้ต่อชุมชน และสังคม 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 3. สร้างความสามัคคี อดทน เสียสละ และมีทักษะในการท างานเปน็ทีม 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จ านวน 200 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่ม

สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 -  ด้านคุณภาพ  
  ครูและนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เผยแพรผ่ลงานต่อชุมชน และสังคม เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่าง

บุคลากร  ภายในสถานศึกษา 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน          
การด าเนินงาน 

ตุลาคม 2560 - - นายเอกชัย พันธุลี 
- คณะครูกลุ่มฯสังคมศึกษาฯ 
- หัวหน้าระดับช้ัน 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 
 

ด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน พฤศจิกายน 2560 
– กุมภาพันธ ์               

2561 

15,000 นายเอกชัย พันธุล ี
- คณะครูกลุ่มฯ 
สังคมศึกษาฯ 
- หัวหน้าระดับช้ัน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

ติดตาม – ประเมินผลการด าเนินงาน ธันวาคม 2560 
กุมภาพันธ ์

2561 

- -คณะครูกลุ่มฯสังคมศึกษาฯ 
 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

สรุปผล และรายงานผลการจดักิจกรรม กุมภาพันธ ์2561 - - คณะครูกลุ่มฯสังคมศึกษาฯ 
 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 15,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ       -       บาท 
 เงนิเรียนฟรี  15 ปี           -       บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อหน่วย หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล Best Practice 700 ป้าย 20 14,000 - - 
3 ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิล 65*122 ซม. 60 แผ่น 8 480 - - 
4 กระดาษส ี 52 แพ็ค 10 520 - - 

รวม 15,000 - 
รวมทั้งสิ้น 15,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ครู นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จ านวน  
200 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ จัด 
นิทรรศการวิชาการ          

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูและนักเรียนไดจ้ัดแสดงผลงานทางวิชาการ และนักเรยีนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายเอกชัย  พันธุลี)                                               ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ                            ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่         
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
          

 
 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มวิชาการแกะสลักผักผลไม้ 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา 

รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น                                 
ผู้รับผิดชอบ   นางกนกวรรณ   สวนใต้ 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 – ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 

    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
             ข้อที่ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
             ข้อที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

   ข้อที่ 3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
                              และมีประสิทธิภาพ   
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ .ารจัดรูปแบบการได้เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆด้านก๒๕๔๒ ศ.
เรียนการสอนต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ มีความคิด ที่สามารถน าไป
แก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงเป็นการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตเหมาะกับสังคมและ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน  
 ารเรียนรู้การงานอาชีพและกลุ่มสาระก เทคโนโลยี โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงไดต้ระหนักและเล็งเห็นความส าคญัของการ
พัฒนาผู้เรียนใหเ้กิดคณุสมบัตดิังกล่าว จึงได้จดัวิชาเลือกเสรีการแกะสลักผักผลไม ้

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากการปฏิบัติเรียนรู้จริง 
 2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนทางสังคม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 

 -  ด้านปริมาณ  
นักเรียน จ านวน 100 คน  ครูจ านวน 5 คน 

 -  ด้านคุณภาพ  
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ได้ประสบการณ์ตรง 

 

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม /วิธีการด าเนินการ  ระยะเวลา 
)วัน/เดือน/ปี(  

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
)บุคคล/กลุ่มงาน(  

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 

- ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 

ต .ค. 60 
 

- นางกนกวรรณ  สวนใต ้

2. ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการตามโครงการ พ .ย. 60 -.พค 61 9,000 นางกนกวรรณ  สวนใต ้

3. ตรวจสอบ 
(Check)  

-ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินตาม โครงการ 

มี .ค. 61 - นางกนกวรรณ  สวนใต ้

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action)  

-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ   
เม.ย 61 

 
- 

นางกนกวรรณ  สวนใต ้

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………9,000……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-……………….. บาท 
 

ดังรายการต่อไปนี้ 

 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ /รายการใช้เงิน  ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 แตงโม 25 กิโลกรมั 20 500 10 250 
2 แคนตาลูป 40 กิโลกรมั 30 1,200 20 800 
3 ฟักทอง 20 กิโลกรมั 40 800 10 200 
4 หัวผักกาด 15 กิโลกรมั 50 750 10 150 
5 แครอท 20 กิโลกรมั 50 1,000 10 200 
6 มะละกอฮอลแลนด ์ 25 กิโลกรมั 48 1,200 10 250 
7 เมล่อน 85 กิโลกรมั 10 850 10 850 

รวม 6,300 2,700 
รวมท้ังสิ้น 9,000 
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6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 ท่ีเรียนวิชาแกะสลักผลไม้
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ฝึกปฏบิัติแกะสลัก
ผลไม ้

3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาแกะสลักผลไม้ 

ตรวจสอบและประเมินผล การด าเนิน ตาม
โครงการ 

แบบประเมินโครงการ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากการปฏิบัติเรียนรู้จริง 
 2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนทางสังคม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. เพื่อให้นักเรียนได้แกะสลักผักผลไม้ในระดับพ้ืนฐานโดยใช้ผลไม้ในท้องถิ่น 

 
 
ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นางนิตยา   เคลือบวัง )                            (นายฉัตรชยั  วิเทศน์) 
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี           ครูช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 

     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

      
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ           ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                      (นายจักกฤษณ์   เรืองปรีชา) 
            หวัหน้างานแผนงาน                           ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

       รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มวิชาคหกรรม 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลัก

ศาสนา รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสิริมนัส   พุ่งโตมร 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 - ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อที่ 1 ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ 

ของแต่ละระดับช้ัน 
ข้อที่ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อที่ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
 ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
                    วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

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

การเรยีนวิชาทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี ต้องมีทักษะในการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องฝึกฝนตามความสนใจ 
ความถนัดของนักเรียนทางด้านงานบ้าน งานอาหาร งานประดิษฐ์ นกัเรียนต้องมีความรู้ และประสบการณเ์ป็นพื้นฐาน สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและเกิดคณุค่าต่อตนเองและครอบครัว  กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีจึงจ าเป็นต้องมีการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติจริง แต่กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยียังขาดวัสดุฝึก และ
อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอซึ่งมีความจ าเป็นในการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตัิ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จึงขอซื้อวัสดุ อุปกรณด์ังกล่าวเพื่อให้การเรียนการสอนประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน งานประดิษฐ์) 
2. เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน งานประดิษฐ์) 
3. เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
4. เพื่อให้มีวัสดฝุึกส าหรับฝึกในภาคปฏิบัต ิ
5. เพื่อการประกอบอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรยีน 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
    นักเรียนจ านวน 2700 คน  ครูจ านวน 5 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  
 1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยมีีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในด้านงานบ้าน งานประดิษฐ์  

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 

- ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 

ต.ค.60 
 

- นางสาวสิรมินัส  พุ่งโตมร 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

-ด าเนินการตามโครงการ พ.ย.60-ก.พ. 61 25,000 นางสาวสิรมินัส  พุ่งโตมร 

3. ตรวจสอบ 
(Check)  

-ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิน
ตามโครงการ 

มี.ค.61 - นางสาวสิรมินัส  พุ่งโตมร 

4.ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action)  

-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
เม.ย. 61 

 
- 

นางสาวสิรมินัส  พุ่งโตมร 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)       25,000    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2/2560 ภาคเรยีนที ่1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 น้ าปลา (ทิพรส) 400 โหล 1 400 1 400 
2 น้ ามันพืช (องุ่น) 700 โหล 1 700 1 700 
3 ซีอิ๊วขาว 360 โหล 1 360 1 360 
4 เกลือ (ปรุงทิพย์) 150 โหล 1 150 1 150 
5 น้ าตาลทราย 30 กิโลกรมั 10 300 10 300 
6 น้ ายาล้างจาน 380 โหล 2 760 2 760 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ท่ีเรียนวิชามีความรูค้วามเข้าใจใน
วิชาคหกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ฝึกปฏบิัติวิชาคหกรรม 
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนวิชาคหกรรม 

- ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินตาม
โครงการ 

แบบประเมินโครงการ 

 

 
 
 

7 สก็อตไบร ์ 220 โหล 1 220 1 220 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2/2560 ภาคเรยีนที ่1/2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
8 ฟองน้ า 70 โหล 3 210 3 210 
9 น้ ามันหอย 570 โหล 1 570 1 570 
10 แก๊ส 485 ถัง 6 2,910 6 2,910 
11 กาวสองหน้า(บาง) 360 โหล 1 360 1 360 
12 กาวUHU (ใหญ่) 70 หลอด 2 140 2 140 
13 สก็อตเทปใส(ใหญ่) 40 ม้วน 1 40 1 40 
14 กระดาษการ์ด 20 แผ่น 10 200 10 200 
15 ฟลอร่าเทป 250 โหล 1 250 1 250 
16 กาว TOA (ใหญ่) 80 ขวด 5 400 5 400 
17 ลวดดอกไม้เส้น 50 มัด 2 100 2 100 
18 กะทิกล่องใหญ ่ 750 โหล 2 1,500 2 1,500 
19 กระดาษสาสลี้วน 300 โหล 1 300 1 300 
20 ลูกปัดคละส ี 230 กล่อง 1 230 1 230 
21 เอ็นเส้นเล็ก 40 ม้วน 5 200 5 200 
22 ไม้บรรทัด 60 โหล 2 120 2 120 
23 ด้ายเย็บผ้า 200 โหล 1 200 1 200 
24 เข็มสอย 30 ห่อ 10 300 10 300 
25 เข็มร้อยมาลัย 120 โหล 4 480 4 480 
26 ผ้าขนหนูผืนเล็ก 250 โหล 2 500 - - 
27 ผงซักฟอก  100 ถุง 4 400 4 400 
28 น้ ายาเช็ดกระจก 50 ขวด 4 200 4 200 
29 สเปรย์เคลือบเงาใบตอง 500 กระป๋อง - - 1 500 

รวม 12,500 12,500 
รวมทั้งสิ้น 25,000 



281 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับความรู้ทางทฤษฏแีละสามารถฝึกปฏิบตัิงาน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้  
 2. นักเรียนสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3. นักเรียนสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้  

 
ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นางนิตยา   เคลือบวัง )                             (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี             ครูช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 

      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
  
    

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ           ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                      (นายจักกฤษณ์   เรืองปรีชา) 
            หวัหน้างานแผนงาน                            ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

       รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มวิชาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ 

และการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา 

รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตทักษะการท างานที่จ าเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสิริมนัส    พุ่งโตมร 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 

    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
             ข้อที่ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
             ข้อที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
     ข้อที่ 3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การเรยีนวิชาทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพและจดับริการอาหารและ
เครื่องดื่ม) ต้องมีทักษะในการปฏบิัติงานจึงจ าเป็นต้องฝึกฝนตามความสนใจ ความถนดัของนักเรียน นักเรียนต้องมีความรู้ใหม่ๆ  
และประสบการณ์เป็นพื้นฐาน สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และเกิดคณุค่าต่อตนเองและครอบครัวจึง
จ าเป็นต้องมีการฝึกฝน และลงมือปฏิบัติจริง แต่ยังขาดวัสดุฝึกและอปุกรณ์ยังไม่เพียงพอ ซึ่งมีความจ าเป็นในการสอนทั้งภาค
ทฤษฏี และภาคปฏิบัติ จึงขอซื้อวัสดุดังกล่าวเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากการปฏิบัติเรียนรู้จริง 

 2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนทางสังคม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1.  นักเรียน จ านวน 200คน  ครูจ านวน 5 คน 
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 -  ด้านคุณภาพ  
 1.  ผู้เรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ได้ประสบการณ์ตรง 

4. วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 

ต.ค.60 
 

- นางสาวสิรมินัส  พุ่งโตมร 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

- ด าเนินการตามโครงการ พ.ย.60-ก.พ. 
61 

8,000 นางสาวสิรมินัส  พุ่งโตมร 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิน
ตามโครงการ 

มี.ค.61 - นางสาวสิรมินัส  พุ่งโตมร 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action)  

-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
เม.ย. 61 

 
- 

นางสาวสิรมินัส  พุ่งโตมร 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  .........8,000…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ รายการชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 ข้าวสารหอมมะลิเบญจรงค์ (5 ก.ก.) 180 ถุง 3 540 3 540 
2 งาขาว 30 ถุง 1 30 1 30 
3 ปลาทับทิม 80 กิโลกรมั 15 1,200 15 1,200 
4 น้ าตาลมะพร้าวบ้านตาลปึก 50 กิโลกรมั 3 150 3 150 
5 มะพร้าวอ่อน 35 ลูก 10 350 10 350 
6 กะทิกล่อง (ใหญ่) 70 กล่อง 10 700 10 700 
7 แป้งสาลีบัวแดง 55 กิโลกรมั 6 330 6 330 
8 แป้งท้าวยายม่อม 50 กิโลกรมั 4 200 4 200 
9 น้ าตาลทราย 30 กิโลกรมั 10 300 10 300 
10 ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก 50 กิโลกรมั 4 200 4 200 

รวม 4,000 4,000 
รวมทั้งสิ้น 8,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

นักเรียนร้อยละ 90 ไดร้ับความรู้ความเข้าใจการจดัโครงการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้การท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ 
และการจัดบริการอาหารและเครือ่งดื่ม  

- ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินตาม
โครงการ 

แบบประเมินโครงการ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากการปฏิบัติเรียนรู้จริง 

 2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนทางสังคม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางนิตยา   เคลือบวัง )                 (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี          ครูช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
  
    

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ           ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                      (นายจักกฤษณ์   เรืองปรีชา) 
            หวัหน้างานแผนงาน                           ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

       รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มวิชาโครงงานอาชีพการท าน้ าพริกสมุนไพร 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา 

รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    นางสถิรดา   กิติเวียง 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อที่ 1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ข้อที่ 2  มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆด้านการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ มีความคิด ที่สามารถน าไป
แก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงเป็นการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตเหมาะกับสังคมและ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงไดต้ระหนักและเล็งเห็นความส าคญัของการ
พัฒนาผู้เรียนใหเ้กิดคณุสมบัตดิังกล่าว จึงได้จดัวิชาเลือกเสรีโครงงานอาชีพข้ึน 

2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากการปฏิบัติเรียนรู้จริงกลุ่มวิชาโครงงานอาชีพการ   
   ท าน้ าพริกสมุนไพร 

 2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนทางสังคม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1.  นักเรียน จ านวน 300 คน 
2.  ครูจ านวน 5 คน  

 -  ด้านคุณภาพ  
 1.  ผู้เรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ได้ประสบการณ์ตรง 
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3. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการแข่งขันทักษะการปฏิบัติงานด้านการแปรรูปอาหารการผลิตน้ าพริก
สมุนไพรเพื่อเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ 
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 

- ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 

ต.ค.60 
 

- นางสถิรดา  กิติเวยีง 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

-ด าเนินการตามโครงการ พ.ย.60-ก.พ. 61 7,000  นางสถิรดา  กิติเวยีง 

3. ตรวจสอบ 
(Check)  

-ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิน ตาม
โครงการ 

มี.ค.61 - นางสถิรดา  กิติเวยีง 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action)  

-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ เม.ย. 61 - นางสถิรดา  กิติเวยีง 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)           …………7,000........... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อพัสดุ / รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 หอมแดง 40 กิโลกรมั 10 400 10 400 
2 กระเทียม 120 กิโลกรมั 10 1,200 10 1,200 
3 พริกช้ีฟ้าแห้ง 120 กิโลกรมั 2 240 2 240 
4 น้ าตาลทรายขาว 30 กิโลกรมั 6 180 6 180 
5 น้ ามันถั่วเหลือง 55 ขวด 12 660 12 660 
6 เกลือป่น 12 กิโลกรมั 2 24 2 24 
7 ปลาทูเข่ง 40 ตัว 15 600 18 720 
8 น้ าปลา 35 ขวด 2 70 2 70 
9 มีดปลอก 46 ด้าม 1 46 1 46 
10 มีดหั่น 40 ด้าม 2 80 2 80 

รวม 3,500 3,500 
รวมท้ังสิ้น 7,000 
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6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 ท่ีเรียนวิชาโครงงานอาชีพการท า
น้ าพริก มีความรูค้วามเข้าใจในการจัดกิจกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ฝึกปฏบิัติวิชาโครงงานอาชีพการท า
น้ าพริก 

3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความพงึพอใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาวิชาโครงงานอาชีพการท าน้ าพริก 

-ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล การด าเนินตาม
โครงการ 

แบบประเมินโครงการ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากการปฏิบัติเรียนรู้จริง 
 2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนทางสังคม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพในระดับพื้นฐานโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

 

 

ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางนิตยา   เคลือบวัง )                (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี          ครูช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ           ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                      (นายจักกฤษณ์   เรืองปรีชา) 
            หวัหน้างานแผนงาน                           ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

       รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

                                     ลงชื่อ                       ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา 

รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    นางกนกวรรณ   สวนใต้ 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
 ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
                    วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

    มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ข้อที่ 2   การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

   ข้อที่ 1  การวางแผนและการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
          ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการเป็นรูปธรรม 

   ข้อที่ 4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ        
                     เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆด้านการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ มีความคิด ที่สามารถน าไป
แก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงเป็นการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตเหมาะกับสังคมและ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน  
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณสมบัติดังกล่าว จึงได้จัดวิชาเลือกเสรีการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากการปฏิบัติเรียนรู้จริงในวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 

 2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนทางสังคม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1.  นักเรียน จ านวน 200 คน 
2.  ครูจ านวน 5 คน 

 -  ด้านคุณภาพ  
 1.  ผู้เรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ได้ประสบการณ์ตรง 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 

- ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 

ต.ค.60 
 

- นางกนกวรรณ  สวนใต ้

2.ด าเนินการ 
(Do) 

-ด าเนินการตามโครงการ พ.ย.60-ก.พ. 61 20,000 นางกนกวรรณ  สวนใต ้

3. ตรวจสอบ
(Check)  

-ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินตามโครงการ 

ม.ีค.61 - นางกนกวรรณ  สวนใต ้

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action)  

-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
เม.ย. 61 

 
- 

นางกนกวรรณ  สวนใต ้

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน ) .........20,000…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………….. บาท 

ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ รายการชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 ผ้าลูกไม้โปร่ง 100 เมตร 6 600 6 600 
2 เทปใส 30 ม้วน 5 150 5 150 
3 กระดาษสาใยสังเคราะห ์ 300 ม้วนใหญ ่ 2 600 2 600 
4 ริบบิ้นผ้า 100 ม้วน 5 500 5 500 
5 ด้ายหลอดเล็กสีขาว 25 หลอด 10 250 10 250 
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ที ่ รายการชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
6 ด้ายหลอดใหญ่(ส าหรับจักรไฟฟ้า) 30 หลอด 12 360 12 360 
7 จักรโพ้ง 15,080 หลัง 1 15,080 - - 

รวม 17,540 2,460 
รวมทั้งสิ้น 20,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ท่ีเรียนวิชาตัดเยบ็เสื้อผ้าเบื้องต้น 
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ฝึกปฏบิัติตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนวิชาตัดเยบ็เสื้อผา้เบื้องต้น 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินตามโครงการ 

-วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ฝึกปฏิบัต ิ

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากการปฏิบัติเรียนรู้จริง 

 2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนทางสังคม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 

ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางนิตยา   เคลือบวัง )                 (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี          ครูช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ           ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                      (นายจักกฤษณ์   เรืองปรีชา) 
            หวัหน้างานแผนงาน                            ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

       รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มวิชาเกษตร 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา  

รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวเดือนเพ็ญ  วงศ์จันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 - ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 

    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
             ข้อที่ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
             ข้อที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
             ข้อที่ 3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
                              และมีประสิทธิภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนวิชาทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี ต้องมีทักษะในการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องฝึกฝนตามความสนใจ 
ความถนัดของนักเรียนทางด้านงานเกษตร นักเรียนต้องมีความรู้ และประสบการณ์เป็นพื้นฐาน สามารถน าความรู้ไปใช้ใน        
การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและเกิดคุณค่าต่อตนเองและครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
 จึงจ าเป็นต้องมีการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติจริง แต่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยียังขาดวัสดุฝึก และอุปกรณ์ยัง
ไม่เพียงพอซึ่งมีความจ าเป็นในการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
จึงขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้การเรียนการสอนประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 
2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 
3. เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิงาน 
4. เพื่อให้มีวัสดุฝึกส าหรับฝึกในภาคปฏิบัต ิ
5. เพื่อการประกอบอาชีพ และมรีายไดร้ะหว่างเรียน 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  1. นักเรียนจ านวน 850 คน 
  2. ครูจ านวน 2 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  
  1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยมีีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในด้านงานเกษตร 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 

- ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 

ต.ค. 60 
 

 
- 

นายพนัส  รามสูต 
นางสาวเดือนเพญ็  วงศ์
จันทร์ 2.ด าเนินการ 

(Do) 
-ด าเนนิการตามโครงการ พ.ย. 60 - ก.ย. 61 25,515 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

-ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิน
ตามโครงการ 

ก.ย. 61 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action)  

-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
ก.ย. 61 

 
- 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  .......... 25,515…………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ รายการช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2560 ภาคเรยีนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ถังใส่น้ ามีฝาปิด 220 กิโลกรมั 1 220 1 220 
2 ถาดเครื่องปั้นดินเผาส าหรับจัดสวนถาด  ขนาด  

13  นิ้ว 
150 ใบ 10 1,500 - - 

3 จอบ 7.5 นิ้ว พร้อมด้ามจับ 370 ด้าม 2 740 1 370 
4 เสียมหน้ากว้าง 3.0 นิ้ว พร้อมด้ามเหล็ก ยาว  

1.0 เมตร  
130 ด้าม 1 130 1 130 

5 ถาดเครื่องปั้นดินเผาส าหรับจัด สวนถาดขนาด  
15  นิ้ว 

450 ใบ 2 900 - - 

6 ปากคีบ (จับต้นไมจ้ัดสวนขวดโหล) 70 อัน - - 4 280 
7 กรรไกรตดัแต่งกิ่งไม้ใหญ ่ 650 อัน 1 650 - - 
8 บัวรดน้ า 95 ใบ 4 380 - - 
9 คัตเตอร ์ 50 อัน 4 200 - - 
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ที ่ รายการช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2560 ภาคเรยีนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

10 กรรไกร 25 อัน 4 100   
11 เมลด็พันธ์ุผัก 25 ซอง 10 250 10 250 
12 เมลด็พันธ์ุดอกไม ้ 25 ซอง 10 250 10 250 
13 กล่องโฟมขนาด 250 กิโลกรมั 2 500 - - 
14 ปุ๋ยเคมี สตูร 15-15-15 1,000 กระสอบ

เล็ก 
- - 1 1,000 

15 ดินด า (เพาะเมลด็) 20 ถุง 50 1,000 50 1,000 
16 แก้วใสแชมเปญปากกว้างจัดสวนแก้วขนาดกว้าง 7  

นิ้ว 
1,000 ใบ 2 2,000 - - 

17 ฟองน้ าหนาสี่เหลีย่มผืนผ้า 160 โหล 1 160 - - 
18 ทรายสีแบบละเอียดส าหรับจัดสวนแก้วแบบคละสี 100 ถุง 20 2,000 - - 
19 ต้นแคสตสั 120 ต้น - - 20 1,500 
20 ต้นไม้จดัสวนถาดชื้น 40 ต้น - - 50 2,000 
21 ช้อนปลูก 40 อัน 5 200 5 200 
22 แปรงปัดแก้ม(ปัดแต่งต้นไม้ในการจัดสวนขวดโหล) 50 อัน - - 4 200 
23 หินส ี 20 ถุง - - 20 400 
24 โหลแก้ว 65 ใบ - - 20 1,400 
25 กระดาษร้อยปอนด์ (วาดแบบ) 95 ห่อ 2 190 2 190 
26 สีไม ้ 160 กล่อง 2 320 - - 
27 ดินพีสมอส (เพาะเมล็ดและจดัสวนช้ืน) 400 กระสอบ 1 400 1 400 
28 กระบอกฉีดน้ า 2 ลิตร 150 อัน 2 300 - - 
29 ถาดพลาสติกเพาะเมล็ดผักและไมด้อก 25 อัน 15 375 - - 
30 ถุงด าใส่ต้นกล้า 65 กิโลกรมั 4 260 - - 
31 กระถางพลาสติกใสต่้นไม ้ 20 อัน 50 1,000 - - 
32 ปุ๋ยเร่งดอก 40 ถุง 10 400 - - 
33 ปุ๋ยน้ าสูตร A สตูร B 150 ขวด 4 600 - - 
34 ถุงมือยาง 35 คู ่ 10 350 - - 
35 ผ้าปิดจมูก 150 กล่อง 1 150 - - 
36 แป้นหมุนขนมเค้ก (ใช้รองจัดสวนถาดสวนแก้ว) 100 อัน 4 200 - - 

รวม 15,725 9,790 
รวมทั้งสิ้น 25,515 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ท่ีเรียนวิชางานเกษตรมีความรู้
ความเข้าใจในการจดักิจกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ฝึกปฏบิัติงานเกษตร 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินตามโครงการ 

แบบประเมินโครงการ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนวิชางานเกษตร 

 
7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1. นักเรียนได้รับความรู้ทางทฤษฏแีละสามารถฝึกปฏิบตัิงาน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 
   อาชีพและเทคโนโลยีได้ (งานเกษตร) 

 2. นักเรียนสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3. นักเรียนสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้  
 

 
ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางนิตยา   เคลือบวัง )                 (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี          ครูช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ           ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                      (นายจักกฤษณ์   เรืองปรีชา) 
            หวัหน้างานแผนงาน                           ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

       รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มวิชาช่าง 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา 

รักษาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    นายณรงค์ศักดิ์  สวนใต้ 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 

    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
             ข้อที่ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
             ข้อที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

   ข้อที่ 3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
                              และมีประสิทธิภาพ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตามความถนัดความสนใจของผู้เรียน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้และทักษะพื้นฐาน มีเจตคติ
ที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จึงขอจัดซื้อวัสดุฝึก เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดการเรียนรู้ในกลุ่มวิชางานช่าง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังกล่าว 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) 
 2. เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) 
 3. เพือ่ให้มีวัสดุฝึก เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน 
 4. เพื่อใหน้ักเรียนมีแนวทางในการประกอบอาชีพ 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

  นักเรียนจ านวน 150 คน ครูจ านวน 2 คน ได้ใช้เครื่องมือ และวัสดุ ในการจัดการเรียนรู้งานช่าง 
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 -  ด้านคุณภาพ  

  1. สามารถจดัการเรียนรู้ในกลุ่มงานช่างได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
   2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในด้านงานช่าง 

4. วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 

- ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 

ต.ค.60 
 

- นายอ านวย  อาจหาญ 
นายณรงค์ศักดิ์  สวนใต ้

2.ด าเนินการ 
(Do) 

-ด าเนินการตามโครงการ พ.ย.60-ก.พ. 61 27,307 นายอ านวย  อาจหาญ 
นายณรงค์ศักดิ์  สวนใต ้

3. ตรวจสอบ
(Check)  

-ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินตามโครงการ 

มี.ค.61 - นายอ านวย  อาจหาญ 
นายณรงค์ศักดิ์  สวนใต ้

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action)  

-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
เม.ย. 61 

 
- 

นายอ านวย  อาจหาญ 
นายณรงค์ศักดิ์  สวนใต ้

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  .......... 27,307…………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดของพัสดุ 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย 
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

งานช่างไม้   (รวมเงิน 18,028 บาท) ดังรายละเอียด 
1 เลื่อยวงเดือน Makita 7" 3,997 ตัว 1 3,997 - - 
2 ฉากช่างไม้ 12" 54 อัน 4 216 - - 
3 ปากกาตัว C จับไม้ 4" 145 ตัว 6 870 - - 
4 เครื่องขัดกระดาษทราย Makita รุน่ BO3711 (190w.) 4,050 ตัว 1 4,050 - - 
5 ไม้อัดยาง หนา 6 mm. 390 แผ่น 1 390 - - 
6 พาเลทไม ้ 320 อัน 4 1,280 4 1,280 
7 ตลับเมตร 5 m. 80 อัน 2 160 2 160 
8 หินเจียรม์ือ 4" Maktec 1,840 ตัว 1 1,840 - - 
9 กล่องเครื่องมือ 18" 626 กล่อง 2 1,252 - - 
10 คีมปากแหลม 6" 85 อัน 1 85 - - 
11 คีมปากแหลม 5" 75 อัน 1 75 - - 
12 คีมตัด 6" 74 อัน 1 74 - - 
13 คีมผูกลวด 43 อัน 1 43 - - 
14 คีมปากจิ้งจก 8 " 107 อัน 1 107 - - 
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ที ่ รายละเอียดของพัสดุ 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย 
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

15 ประแจเลื่อน 10" 170 ตัว 1 170 - - 
16 ค้อนหัวพลาสติก 32 mm. 192 อัน 1 192 - - 
17 ค้อนช่างทอง ด้ามไฟเบอร ์ 188 อัน 1 188 - - 
18 ค้อนหงอน ด้ามไมเ้กรด A 27 mm. 150 อัน 1 150 - - 
19 ตะไบกลมละเอียด 6" 85 อัน 1 85 - - 
20 ตะไบท้องปลิง 8" ละเอียด #233 112 อัน 1 112 - - 
21 ตะไบหยาบ 8" 95 อัน 1 95 - - 
22 ตะไบละเอียด 10" 134 อัน 1 134 - - 
23 เลื่อยลันดา 20" 161 อัน 1 161 - - 
24 เลื่อยตดัเหล็ก Solo No.229 209 อัน 1 209 - - 
25 ประแจจับแป๊บ Solo 1 1/2 นิ้ว 653 อัน 1 653 - - 
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  (รวมเงิน 4,478 บาท)  ดังรายละเอียด 
26 ตะกั่ว ขด SOL-3.5m. Toshino 91 ขด 2 182 2 182 
27 ตัวดูดตะกั่ว 268 อัน 2 536 - - 
28 น้ ายาประสานตะกั่วบัดกรี (Flux) 60 อัน 2 120 2 120 
29 แท่นวางหัวแร้ง 214 อัน 4 856 - - 
30 หัวแร้ง Jtech 179 ตัว 4 716 - - 
31 ดิจิตอลมัลติมิเตอร ์ 1,766 อัน 1 1,766 - - 
งานก่อสร้าง  (รวมเงิน 4,801 บาท)  ดังรายละเอียด 
32 ลูกดิ่ง 200 กรัม 43 อัน 1 43 - - 
33 เอ็น #80 13 ม้วน 4 52 - - 
34 อิฐมอญ 2 ก้อน 500 750 500 750 
35 อิฐบล็อค 6 ก้อน 50 275 - - 
36 ทรายละเอียด (คิว) 860 คิว 1.5 1,290 - - 
37 ปูนซีเมนต์ขาว (40 ก.ก./ถุง) 97 ถุง 5 485 - - 
38 เกียงสี่เหลี่ยม สีฟ้า 16 อัน 4 64 - - 
39 ฟองน้ าฉาบปูน 6 อัน 4 24 - - 
40 ถุงมือยาง สีส้ม 42 คู ่ 4 168 - - 
41 เกียงสามเหลีย่มก่อปูน แสตนเลสด้ามเขียว 54 อัน 4 216 - - 
42 เกรียงแสตนเลสสี่เหลี่ยม ขัดมัน 49 อัน 4 196 - - 
43 กะบะฉาบปูนยางไนล่อน G สีด า 27 อัน 4 108 - - 
44 เกรียงสามเหลี่ยมปาดปูด 1 m. 85 อัน 1 85 - - 
45 เกรียงสามเหลี่ยมปาดปูด 1.5 m. 134 อัน 1 134 - - 
46 เกรียงสามเหลี่ยมปาดปูด 1.8 m. 161 อัน 1 161 - - 
 รวม 24,815 2,492 
 รวมทั้งสิ้น 27,307 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ท่ีเรียนวิชางานช่างมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ฝึกปฏบิัติงานช่าง 

3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชางานช่าง 

- ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินตาม
โครงการ 

-รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์งานช่าง 

 2. นักเรียนสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3. นักเรียนสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้  

 
 
 

ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ( นางนิตยา   เคลือบวัง )                          (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี           ครูช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ           ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                      (นายจักกฤษณ์   เรืองปรีชา) 
            หวัหน้างานแผนงาน                           ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

       รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ             ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ศิลปะปริทรรศ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา  

รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณี
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม - กุมภาพันธ์   2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
           ข้อที่   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อที ่2.  ความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                             ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
       ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
           ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อที่ 1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 ข้อที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 ข้อที่ 3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
                             และมีประสิทธิภาพ   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบญัญัติการศึกษา  และหลักสตูรการศึกษาแกนกลางป ี 2551  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคดิ   
มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผดิชอบ  มีทักษะการปฏิบตัิงาน  มีจิตส านึกรักในความเป็นไทย  เพื่อสนองต่อความต้องการ
ของหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงได้จดัท าโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยจดักิจกรรมศิลปะปริทรรศ  
เป็นการเปดิโอกาสให้ผู้เรียนได้จัดแสดงผลงานของตนเอง  ของท้องถิ่น  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนให้เป็นไปตามที่
หลักสตูรต้องการ 

 

2.วัตถุประสงค์ 
 

 2.1 ส่งเสริม  สนบัสนุนใหผู้้เรยีนมคีวามรู้และทักษะ มีความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 2.2 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมสีุนทรียภาพทางศิลปะ 
 



300 

 

3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ    

นักเรียนท่ีเรียนวิชาศิลปะร้อยละ  80  มีความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
     -  ด้านคุณภาพ   
         1.  นักเรียนร้อยละ  80  แสดงออกด้านศิลปะอย่างเช่ือมั่น และเหมาะสม 
        2. นักเรียนทีเ่รียนวิชาศลิปะทุกดา้นและทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการด าเนิน
กิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

ตุลาคม 
2560 

- นางรักษ์สุมล  โกศล 

2.ด าเนินการ 
( Do) 

ด าเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั
กิจกรรมศลิปะปริทรรศ 

ม.ค. - ก.พ. 
2561 

10,000 นางรักษ์สุมล  โกศล 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ทดสอบความรู้ความสามารถจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ม.ค. - ก.พ.. 
2561 

- นางรักษ์สุมล  โกศล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดท าเอกสารสรุปการด าเนินกิจกรรมและ
รายงานผล 

ก.พ.  2561 - นางรักษ์สุมล  โกศล 

 

5.งบประมาณ 
          เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                  10,000      บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                     -        บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                                  -  บาท        
 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 กระดาษแก้วญีปุ่่น 10 แผ่น 100 1,000 - - 

2 กระดาษสาญี่ปุ่น 10 แผ่น 100 1,000 - - 
3 โฟมขนาด 3ส่วน4  นิ้ว 40 แผ่น 5 200 - - 
4 โฟมขนาดหนา 2  นิ้ว 90 แผ่น 10 900 - - 
5 สีสะท้อนแสงขวดใหญ ่ 150 ขวด 6 900 - - 
6 ค่าเช่าชุดการแสดงดนตรีประกอบแดนซ ์ 500 ชุด 20 5,000 - - 
7 ค่าป้ายไวนลิ 1,000 ผืน 1 1,000 - - 

รวม 10,000 - 
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6. วิธีการประเมิน 
 

          ตัวชี้วัดความส าเร็จ             วิธีการประเมิน               เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและนักเรียนท่ีร่วม
กิจกรรมร้อยละ 90 มีวัสดุอุปกรณส์ าหรับการ
สร้างงานตามกจิกรรม และสามารถจัดกิจกรรมได้
ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์

-สังเกต    
-สอบถาม   
 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนแสดงออกด้านศิลปะอย่างเช่ือมั่น และเหมาะสม 

           2. นักเรียนทีเ่รียนวิชาศลิปะทุกด้านและทุกคนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

   
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางกาญจนา   ชาญเชิงพานิช)                                       ( นายฉัตรชัย   วิเทศน์ )                                      
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                              ครู คศ.3  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
                      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )              ( นายจักกฤษณ์    เรืองปรีชา ) 
  หัวหน้างานแผนงาน                                 ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ   
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ค่ายภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษา 

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณี
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต และการท างานที่จ าเป็น 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนงคราญ  ก้อนจะรา    นางสาวสุทธิดา  ค าภีระ   
   นางสาวชญาณิศา  ฤทธิ์เจริญ   นางสาวมลฤดี  นิลทัพ  
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม- กุมภาพันธ์ 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ข้อที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
     ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

   ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้เข้าสูส่มาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) ฉะนั้นสถานศึกษาและครผููส้อนจะต้องมี
ความพร้อมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาให้กับนักเรยีนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งการ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ, จีน,พม่า และเกาหลเีพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมด้านการสื่อสารภาษาส าหรับอนาคตและก้าวไป
ข้างหน้าให้เท่าเทียมกับประเทศในสมาคมอาเซียนด้วยกัน 

 โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติจึงผลักดันการด าเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทยให้สอดรับต่อการ
เป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนาเยาวชนไทยให้มสีมรรถนะทีส่ าคญัส าหรับการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 พัฒนาศักยภาพการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน 

 2.2 นักเรียนมีโอกาสไดฝ้ึกทักษะการเรยีนรู้การสื่อสารภาษาต่างประเทศ  
 2.3 เพื่อเข้าสู่ สมาชิก AECอย่างมคีุณภาพ 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อภาษาต่างประทศ 
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3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- นักเรียนช้ัน ม.4 – ม.5 จ านวน 200 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

- นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการสือ่สารทางภาษา 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

วัน/เดือน/ป ี
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

-ประชุมครูและคณะท างาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ก าหนดเนื้อหา/หลักสูตร 
ในการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละฐาน 

- ก าหนดครูในการด าเนินการในแต่ละฐาน 

ธันวาคม 2560 - นายอ าพล  ยาโนยะ 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  

2. ด าเนินการ 
(Do) 

- ประชาสมัพันธ์โครงการค่าย 

- รับสมคัรนักเรียนระดับช้ัน ม. 4- 5 จ านวน 
200 คน 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ในแตล่ะฐานทั้ง 4 ภาษา 

- ด าเนินการคา่ยตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

มกราคม 2561 30,000 นายอ าพล  ยาโนยะ 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

- ท าแบบสอบถามนักเรียนถึงความพึงพอใจใน
การเข้าค่าย 

- ท าแบบสอบถามครูถึงความพึงพอใจในการ
เข้าค่าย และแนวทางแก้ไขและพฒันา 

กุมภาพันธ์ 2561 - นายอ าพล  ยาโนยะ 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  

4.ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action) 

-   เขียนรายงานสรุปผลการจดัท า 
กิจกรรม 
-   เสนอรายงานผลการจดักิจกรรม 

กุมภาพันธ์ 2561 - นายอ าพล  ยาโนยะ 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  30,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                 -  บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี                  -  บาท 
ดังรายการดังต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2/2560 ภาคเรยีนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 แป้งทานาคา 12 ขวด 25 300 - - 
2 กระดาษโอริกามสิ าหรับพับ 60 แพ็ค 10 600 - - 
3 ปากกาเคมี 2 หัวตราม้า 18 ด้าม 24 432 - - 
4 กระดาษท าเกยีรตบิัตรส ี 120 ห่อ 2 240 - - 
5 ปากกาไวท์บอร์ดตราม้าสดี า แดง น้ าเงิน 15 ด้าม 24 360 - - 
6 กระดาษปรู๊ฟยาว 31*43  3 แผ่น 35 105 - - 
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ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2/2560 ภาคเรยีนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

7 กระดาษขาวเทา 15 แผ่น 12 180 - - 
8 สีเทียนตราม้า 24 ส ี 35 กล่อง 14 490 - - 
9 กระดาษกาวย่นใหญ่”3x20y.สเนล 50 ม้วน 12 600 - - 
10 กรรไกรด้ามพลาสติก 6.5”  35 อัน 9 315 - - 
11 กระดาษมันปูคละสี 12 ส ี 5 แผ่น 36 180 - - 
12 เชือกม้วน 30 ม้วน 4 120 - - 
13 ค่าอาหาร /เบรค (มื้อกลางวัน 1 มื้อ , 

อาหารว่าง 2 มื้อ) 
200 คน 90 18,000 - - 

14 กาวหลอด 45 ขวด 3 135 - - 
15 แฟ้มซองพลาสติก 1 กระดุม  15 เล่ม 100 1,500 - - 
16 กาว UHU 99 หลอด 6 594 - - 
17 ปากกาลูกลื่นกด 0.5mm.  284 กระป๋อง 2 568 - - 
18 ค่าป้ายไวนลิโครงการ 500 แผ่น 1 500 - - 
19 พู่กันจีน 15 อัน 20 300 - - 
20 หมึกเขียนพู่กันจีน 20 ขวด 15 300 - - 
21 กระดาษโปสเตอรส์ีแดง 180 โหล 1 180 - - 
22 ไหมญีปุ่่น 50 ม้วน 10 500 - - 
23 กาวลาเทกช์ 50 ขวด 5 250 - - 
24 หมึกเตมิ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ 250 ขวด 4 1,000 - - 
25 ปากกาลูกลื่น 20 ด้าม 23 460 - - 
26 สร้อยลูกปัด 100 เส้น 10 1,000 - - 
27 ปืนกาวเล็ก 159 อัน 2 318 - - 
28 กาวปืนแท่งเล็ก 14 แพ็ค 2 28 - - 
29 ใบเมเปิ้ลปลอม 20 ช่อ 20 400 - - 
30 ปากกาเขียนซีด ี 45 แท่ง 1 45 - - 

รวม 30,000 - 
 30,000 

 

   6.วิธีการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนมีปัญหาของการเรียนภาษาต่างประเทศ
ลดลง 
2. ร้อยละของนักเรียนมีการสื่อสารทางภาษาต่างประเทศดีขึ้น 
3. ร้อยละของนักเรียนกล้าที่จะแสดงออกทางภาษามากยิ่งขึ้น 

1.นิเทศ ติดตาม ท าแบบสอบถาม 
2.สังเกตจากการเรยีนและท า
กิจกรรมทางภาษา 

- แบบติดตามการจัดกจิกรรม
ของครูผู้สอน 
- แบบสอบถามหลังจากท า
กิจกรรม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนได้พัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนจากการท ากิจกรรมตามฐาน 
7.2 นักเรียนกลา้แสดงออกทางภาษามากยิ่งขึ้น 
7.3 นักเรียนมีวัฒนาการที่ดีขึ้นจากค่ายทางภาษา 
7.4 นักเรียนมเีจตคติที่ดีต่อการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ 

 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอ าพล  ยาโนยะ)                                                (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 1                         ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ                  ผู้รับรองโครงการ     
           (นายวินัย  หาญพรม)                  (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                                  คร ูคศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 
           ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ การเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  วันตรุษจีน 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น  เข้าใจหลักศาสนา  รักษา

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรม 
 ในท้องถิ่น 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนงคราญ  ก้อนจะรา 
ระยะเวลาด าเนินการ   กุมภาพันธ์  2561 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที ่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ข้อที ่ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       ข้อที่  4 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
  ข้อที ่1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
        ข้อที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
        ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
    มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ข้อที ่3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด 

   การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ทางโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้เปิดท าการสอนโปรแกรมวิชาภาษาจีน ได้ลงนามความร่วมมือทาง ของ hanban ครู
อาสาสมัครจีน ของ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีการศึกษา 2555 ได้มีนักเรียนที่เรียนโปรแกรมวิชาภาษาจีนมากขึ้น   ใน
หลักสูตรโปรแกรมภาษาจีน   เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจีนได้ฉลองเทศกาลวันตรุษจีนประจ าปี 2561  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ของชาวจีน กับนักเรียนร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ ตามวัฒนธรรมของจีน ทางกลุ่มสาระต่างประเทศที่สอง (ภาษาจีน)   จึงได้
จัดท าโครงการงาน ฉลองเทศกาลวันตรุษจีนข้ึนเพื่อให้การฉลองเทศกาลดังกล่าวได้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 

 

2.    วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในดา้นวิชาการของนักเรียนโปรแกรมภาษาจีน 
 2.2  เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักเรยีนโปรแกรมภาษาจีน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการนอกสถานศึกษา 
 2.3 เพื่อในนักเรียนไดรู้้จัดที่มาของวันตรุษจีนและความส าคัญของวนัตรุษจีน 
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3.     เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนห้องเรียนภาษาจีน จ านวน 85 คน และครูกลุม่สาระภาษาต่างประเทศ และบุคคลากรใน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน   

 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจได้รับความรู้และเปิดโลกทัศนด์้านการศึกษาที่กว้างขึ้น 
  3.2.2 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนการสอนในห้องเรียนภาษาจีนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี
จัดการเรียนการสอนจากสถานศึกษาอ่ืน เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการโครงการห้องเรียนภาษาจีน 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.  เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

พ.ย. 60 
 

- ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

1. ด าเนินโครงการวันตรุษจีน ก.พ. 61 
 

15,000 นางสาวนงคราญ 
ก้อนจะรา 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

12 ม.ค. 61 - ฝ่ายบรหิารวิชาการ 
 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 26 ม.ค.61 - ศูนย์ภาษาจีน 

 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี  2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ค่าไวนิวส ์ 1,000 แผ่น 2 2,000 - - 
2 ซุ้มวัฒนธรรมจีน   500 ซุ้ม 7 4,000 - - 
3 เกียรติบตัร 15 แผ่น 10 1,500 - - 
4 ดอกไม้เทียม 30 บาท 10 300 - - 
5 ผ้าผูกสีแดง 200 บาท 10 2,000 - - 
6 โฟม 100 บาท 10 1,000 - - 
7 ส ี 150 บาท 5 750 - - 
8 เหล็กลวด 55 บาท 10 550 - - 
9 กระดาษแข็งส ี 20 บาท 10 200 - - 
10 บอร์ด 100 บาท 1 100 - - 
11 โคมไฟจีนสีแดง 550 บาท 2 1,100 - - 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี  2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

12 กระดาษสีอ่อน 15 บาท 10 150 - - 
13 กระดาษสีทอง 15 บาท 10 150 - - 
14 กาว 200 บาท 1 200 - - 
15 ชุดเช่าร าจีน 500 บาท 2 500 - - 

รวม 15,000 - 

รวมทั้งสิ้น 15,000 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ โปรแกรมภาษาจีนได้เข้า
ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาท่ีตนเองสนใจและรู้จัก
แนวทางการศึกษาในอนาคตร้อยละ 80  เปอร์เซ็นต ์

ประเมินผลการจดัโครงการ   มีเอกสาร
สรุปผลการด าเนินโครงการ รายงาน
ผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบภายหลังเสร็จสิ้น
โครงการ 

แบบประเมินโครงการ 
แบบสอบถาม 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีประสบการณ์ในการเปิดโลกทัศน์ดา้นการศึกษา 
 7.2 นักเรียนมีโอกาสเรยีนรู้แนวทางการศึกษาในอนาคตตามความสามารถและความถนดัของตนเองอย่างแท้จริง 

 
 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวรัชนี  นภาปทุม)                                             (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 2                         ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ                  ผู้รับรองโครงการ     
           (นายวินัย  หาญพรม)                  (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                                  คร ูคศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

           ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  การปัจฉิมนิเทศ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา 

รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ

ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น 

ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนว 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์  2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

      ข้อ 6   ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
  ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
     ข้อที่ 2   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     ข้อที่ 3   การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นนักเรียนช้ันสูงสุดของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งจะต้องส าเร็จการศึกษาและ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตอ่ไป  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ และเสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์ 
ซึ่งเคยอบรม สั่งสอนกันมา ให้นักเรียนมีความรัก ความภาคภมูิใจในสถาบัน และมีความสามัคคีในหมูค่ณะนักเรียนรุ่นเดียวกัน 

งานแนะแนว โรงเรียนสรรพวิทยาคม  ได้เล็งเห็นความส าคญัดังกลา่ว  จึงได้จัดโครงการปัจฉมินิเทศ ให้กับนักเรียนช้ัน ม.
6  ที่จบการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560   โดยมีผู้บริหาร และคณะครู ร่วมสร้างขวัญและก าลังใจอย่างพร้อมเพียง 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้และประสบการณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นต่อไป 
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภมูิใจในสถาบนัการศึกษา และคณาจารย์ 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

-  ด้านคุณภาพ  
  - นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจในสถาบันการศึกษา และคณาจารย์ 
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4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan)  
 

1.ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียน
โครงการ และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2. น าเสนอโครงการ 

ต.ค. 2560 - งานแนะแนว 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัด
กิจกรรม 
2. ด าเนินการจดัโครงการ 

ก.พ. 2561 11,290 งานแนะแนว 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินตาม
โครงการ 

ก.พ. 2561 - งานแนะแนว 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ ก.พ. 2561 - งานแนะแนว 

 

5.  งบประมาณ  

 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)       …….…..11,290…...... บาท 
เงินนอกงบประมาณ  .................................. บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี   ................................... บาท 

ดังรายการต่อไปนี ้
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที ่2/2560 ภาคเรยีนที่ 1/2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างท าป้าย 1 ผืน 1 1,000 - - 
2 จัดซุ้มแสดงความยินด ี 1,500 ชุด 2 3,000 - - 
3 ดอกไม้กลัดเสื้อ  15 ช้ิน 486 7,290 - - 

รวม 11,290 - 
รวมท้ังสิ้น 11,290 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมร้อยละ 90 
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรัก ความผูกพัน และ
ความภูมิใจใสถาบันการศึกษา และคณาจารย ์

ประเมินความพึงพอใจในการเข้ารว่ม
กิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณเ์พื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นต่อไป 

     2. นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจในสถาบันการศึกษา และคณาจารย ์
    3. นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ)                                            ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                      
      ครู คศ.3 หัวหน้างานแนะแนว                          ครู คศ.3  ปฏิบัติหนา้ที่ 
                                                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
 
  
 
                    

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )               ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
            หวัหน้างานแผนงาน                         ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  เพชรน้ าหนึ่ง แห่งซีกตะวันตก 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา 

รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญยา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการท างานที่จ าเป็น  
ผู้รับผิดชอบ   งานแนะแนว 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                ข้อที่ 4   ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                ข้อที่ 5   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

      ข้อที่ 6   ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การจบการศึกษาในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ม.6  ถือเป็นขั้นบันไดขั้นแรกสู่ความส าเร็จในอนาคต และเมื่อนักเรยีน
ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถสอบเข้าศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ตามที่ตนเองคาดหวังไว้  ถือเป็นความภูมิใจและความส าเร็จ
ขัน้ต้นของนักเรียนและยังแสดงใหเ้ห็นถึงการจัดเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนอีกด้วย  การไดร้ับความช่ืนชมจาก
คณะครู  เพื่อนๆ และรุ่นน้อง  โดยการมอบรางวัลหรือเกียรติบัตร  ถือเป็นการให้ก าลังใจต่อนักเรียนที่สามารถประสบความส าเร็จ
ไปได้อีกข้ันหนึ่ง  
 ดังนั้น งานแนะแนวโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จึงเสรมิสร้างก าลังใจและชื่นชม นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถ
สอบเข้าศึกษามหาวิทยาลยัต่างๆ ตามที่ตนเองคาดหวังไว้  โดยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสรมิสร้างก าลังใจและชื่นชมความสามารถ ต่อนักเรียนที่สอบเขา้มหาวิทยาลยั  
2. เพื่อให้รุ่นพ่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่รุน่น้องในรุ่นต่อไป 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 -  ด้านคุณภาพ  

- นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเอง 
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4.  วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน  
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ 
และแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
2. น าเสนอโครงการ 
 

ต.ค. 2560 - งานแนะแนว 

2. ด าเนินงาน 
(Do) 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
2. ด าเนินการจดัโครงการ 

พ.ค. – ก.ค 2561 12,050 งานแนะแนว 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินตาม
โครงการ 

ก.ค. 2561 - งานแนะแนว 

4.ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ ส.ค. 2561 - งานแนะแนว 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)      ...............12,050........... บาท 

เงินนอกงบประมาณ  ....................................... บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี   ....................................... บาท 

ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 เกียรติบตัร 15 แผ่น 170 2,550 - - 
2 ปกเกียรติบตัร 50 เล่ม 170 8,500 - - 
2 ค่าป้าย 1,000 แผ่น 1 1,000 - - 

รวม 12,050 - 
รวมทั้งสิ้น 12,050 

 

6.  วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินกิจกรรม 
2. นักเรียนในระดับชั้น ม.6 ร้อยละ 90 มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

ประเมินความพึงพอใจในการเข้ารว่ม
กิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับก าลังใจและชื่นชมความสามารถ จากคณะครูและรุน่น้อง 
2. รุ่นพี่เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่รุ่นน้องในรุ่นต่อไป 
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ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ)                                            ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                      
      ครู คศ.3 หัวหน้างานแนะแนว                          ครู คศ.3  ปฏิบัติหนา้ที่ 
                                                                              รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
  
 
                    

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )               ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
            หวัหน้างานแผนงาน                        ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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กลยุทธ์ที ่3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานที่ 2  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต ของ
ผู้เรียน 

  
 

 1.1 กิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคงานร้านค้าสวัสดิการ - ม.2.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1.2 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าสง่เสริมสุขภาพ 7,500 ม.1.1(6),ม.1.2(4) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1.3 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 23,947 ม.1.2(4) ,ม.4 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
1.4 กิจกรรมพัฒนาสุขาภิบาลโรงอาหารการพัฒนางาน
โภชนาการ 

150,000 ม.2.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 1.5 กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพ 8,553 ม.2.2(2.4) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1.6 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 15,000 ม.1.1(2,4,5,6) 

ม.1.2(4),ม.3.1,3.2 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

2 โครงการเสริมสร้างความมีสุนทรียภาพผู้เรียน    

 2.1 กิจกรรมละครมรดกใหม่ - ม.3.1 กลุ่มสาระภาษาไทย 

3 โครงการ To Be Number One    

 
3.1 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข 
(บ้านหลังเรียน) 

4,800 ม.1.2(1,2,3,4) ฝ่ายบริหารบุคคล 

 
3.2 กิจกรรม To Be Number Teen Dancercise Work 
Shop 

2,000 ม.1.2 (1,2,3,4) 
ม.3.1 

ฝ่ายบริหารบุคคล 

 3.3 กิจกรรม Re-X-Ray 3,000 ม.1.2(1,4),ม.3.1 ฝ่ายบริหารบุคคล  

 
3.4 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข(วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด) 

25,070 
ม.1.2(1,2,3,4) ฝ่ายบริหารบุคคล 

 
3.5 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 4,920 ม.1.2 (1,3,4), 

ม.2.3 
ฝ่ายบริหารบุคคล 

 รวม 244,790   
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต ของผู้เรียน 
กิจกรรม  การคุ้มครองผู้บริโภคงานร้านค้าสวัสดิการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ  

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที ่2 ส่งเสริมกิจกรรมตำมหลักศำสนำ  กำรรักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ    นางวนิดา   หล้าอ่อน 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560  -  กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2    กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อที่ 3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
  คุณภาพและได้มาตรฐาน 

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

ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีเปา้หมายในการพัฒนาสหกรณโ์รงเรยีน เพื่อน าไปสูโ่รงเรยีน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ระดับเพชร งานสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงท่ีจะท าให้โรงเรยีนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว   
เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี จึงมีแผนในการท างาน ที่ต้องปรับปรงุสหกรณ์ใหเ้ป็นระเบียบ  
มีอาหารที่สุขลักษณะ สะอาดปลอดภัย ไม่มีน้ าตาลมากเกินท่ีก าหนด และมีประโยชน์ มีแหล่งให้ความรู้ในการใช้บริการงานส าหรับ
ผู้บริโภคที่ดี มีการปรับรายการอาหารที่จ าหน่ายให้ถูกหลักโภชนาการและดูแลสุขอนามัยของผูจ้ าหนา่ยอาหาร 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้นักเรียน บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องมีสุขอนามัยที่ด ี
2.2 เพื่อให้สหกรณ์มบีริเวณที่สะอาด สวยงาม 

 

3.   เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
      - นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคม มสีหกรณ์ทีถู่กสุขลักษณะ 
    ด้านคุณภาพ 

  - นักเรียนและบุคลากรของโรงเรยีนสรรพวิทยาคม จ านวน 2,900  คน  มีสุขอนามัยที่ด ี
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

-จัดท าโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
 

ก.ย. –ต.ค.
2560 

- ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 

ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
-ด าเนินการตามโครงการ 

ต.ค.60 – ก.ย.  
61 

- นางวนิดา  หล้าอ่อน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ความต้องการรับการบริการของนักเรียนและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

ต.ค.60 – ก.ย.  
61 

- นางวนิดา  หล้าอ่อน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

-ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการด าเนินตามโครงการ 
-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

ต.ค.60 – ก.ย.  
61 

- นางวนิดา  หล้าอ่อน 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ……………-……………….. บาท 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร้อยละ 95 ของความพงึพอใจของบุคลากรทีร่ับการ
บริการของร้านค้าสวัสดิการภายในโรงเรียน  

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1. เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2. รายงานผู้บังคับบัญชา 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         คณะครูและบคุลากรทางการศึกษา  มีสหกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะ สะอาดปลอดภยั ไมม่ีน้ าตาลมากเกินท่ีก าหนด และมีประโยชน์ 
มีแหล่งให้ความรู้ในการใช้บริการงานส าหรับผู้บริโภคทีด่ี มีการปรับรายการอาหารที่จ าหน่ายให้ถูกหลักโภชนาการและดูแลสุขอนามัย
ของผู้จ าหน่ายอาหาร 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางวนิดา   หล้าอ่อน )                                              ( นางพัฒนา  ธรรมจักร์ ) 
    ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  
      
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                     ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
            หวัหน้างานแผนงาน                      ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 

 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรีภาพของผู้เรียน 
กิจกรรม  อบรมนักเรียนแกนน าส่งเสริมสุขภาพ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา 
   รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมทีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา  
   และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น    
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
ผู้รับผิดชอบ    นางวิมลณัฐ  กันทะท า 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560  -  กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ ห้องปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป/อาคารพยาบาล  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1    คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
            โรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพเป็นโรงเรยีนที่ใช้ศักยภาพท้ังหมดที่มีอยู่เพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 
ตลอดจนครอบครัวและชุมชน ใหม้ีความสามารถในเรื่องน าข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สามารถดูแล
สุขภาพของตนเองและผู้อื่น การตดัสินใจและควบคุมสภาวการณ์และสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
สามารถน าไปสู่การพัฒนานโยบาย การก าหนดระเบยีบ แนวทางปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพดีที่โรงเรียนและชุมชนสามารถด าเนินการ
ร่วมกัน เกิดการท างานเป็นทีมโดยมีผู้น าท่ีเข้มแข็ง ทุกคนมสี่วนร่วมแสดงความคดิเห็นและตกลงกันในเป้าหมายต่างๆ ภายใต้การ
ผสมผสานแนวคิดของการพัฒนาดา้นการศึกษาและด้านสุขภาพ 
            จากความส าคัญดังกล่าว ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรยีนสรรพวิทยาคมจึงเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นั้นจะต้อง
พัฒนาท้ังทางด้านสติปัญญาและพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี จึงจะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันอันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่กิดประโยชน์สูงสุด 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพท่ีดี ทั้งด้านร่างกาย  จติใจ และสังคมเตม็ตามศักยภาพ 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ข้อมูลด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2.3 เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพอย่างสม่ าเสมอเพื่อการมี
      สุขภาพดีของตนเอง 
 2.4 เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ นักเรียน  บุคลากรในโรงเรยีน  ผู้ปกครองและชุมชน 
 2.5 เพื่อให้โรงเรียนมสีภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อประโยชนต์่อการส่งเสรมิสุขภาพแก่บุคลากรในโรงเรียน  นกัเรียน  ผู้ปกครอง
       ต่างๆ  ตลอดจนชุมชน 
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3.   เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 
       1. นักเรียนสามารถปฏิบตัิกจิกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพได้ ร้อยละ 100  
       2. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ ครบทุกตัวช้ีวัด 
- ด้านคุณภาพ 

              คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคม มสีุขภาพกาย  สุขภาพใจ ท่ีดี ส่งผลให้การ
เรียนรู้ของนักเรียนและ การปฏิบตัิหน้าที่ของบุคลากรเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

-จัดท าโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม
คณะกรรมการ 

ก.ย.  60 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 

-ด าเนินการตามโครงการ 
-ประเมินโครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
-กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังตามวิถี
พอเพียง 
-กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคตามฤดูกาล 
-กิจกรรมยุวชนประกันภัย 

พ.ย.  60 – 
ก.ย.  61 

7,500 นางวิมลณัฐ กันทะท า 
นางสาวกรรณิการ์ ดิษชกรร 
นายศุภฤกษ์  พลังฤทธิ ์
นายอาทิตย์  ธรรมแสน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- การเร่งรัดการด าเนินงาน และรายงาน
ผล 
- ประเมินโครงการ 

พ.ย.  60 – 
ก.ย.  61 

- นางวิมลณัฐ กันทะท า 
นางสาวกรรณิการ์ ดิษชกรร 
นายศุภฤกษ์  พลังฤทธิ ์
นายอาทิตย์  ธรรมแสน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 
 

-เอกสารสรุปผลการด าเนิน 
-ร้อยละของจ านวนครู  นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ท่ีมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานโครงการ 

พ.ย.  60 – 
ก.ย.  61 

- นางวิมลณัฐ กันทะท า 
นางสาวกรรณิการ์ ดิษชกรร 
นายศุภฤกษ์  พลังฤทธิ ์
นายอาทิตย์  ธรรมแสน 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………7,500……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………-………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………-………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
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ที ่
ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 

 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2560 ภาคเรยีนที ่1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1.  ค่าอาหาร 45 มื้อ - -  50 2,250 
2.  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 25 มื้อ - -  130 3,250 
3.  ค่าวิทยากร 500 คน - - 2 1,000 
4.  ป้ายไวนิล 500 ผืน - - 2 1,000 

รวม - 7,500 
รวมทั้งสิ้น 7,500 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนที่เข้าอบรมร้อยละ 90 มีความรูเ้กี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพอนามัย 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มคีวามพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรม 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1.เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.รายงานผู้บังคับบญัชา 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   นักเรียน  และคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรยีนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง  สมบูรณ์  สามารถด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาพดีทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต  ส่งผลต่อคณุภาพการเรยีนรู้ของนักเรียนและคุณภาพการปฏิบตัิงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา        

 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นางวิมลณัฐ  กันทะท า )                                         (  นางพัฒนา  ธรรมจักร์  ) 
                  ต าแหน่งครู                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  
      
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                     ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
            หวัหน้างานแผนงาน                      ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่                                                                                    
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 

 
ลงชื่อ               ผู้อนุมัติโครงการ 

                 ( นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรีภาพของผู้เรียน 
กิจกรรม  งานอนามัยโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะที่จ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ  

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมตำมหลักศำสนำ  กำรรักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม  
ผู้รับผิดชอบ    นางวิมลณัฐ   กันทะท า 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560  -  กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ อาคารพยาบาล โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่1   คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที ่1.2    คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
มาตรฐานที ่4    ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
   การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น    
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นสถานท่ีทีร่วมของประชากรกลุ่มวยัเรยีนและเยาวชนซึง่อาศัยอยู่ในชุมชน ท่ีส าคัญเป็นประชากร
กลุ่มเป้าหมายส าคญัในการพัฒนาประเทศ โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องเปน็สถานท่ีที่มีความปลอดภยัจากการบาดเจ็บหรืออุบัตเิหตตุ่าง 
ๆ ตลอดระยะเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียน พร้อมท้ังส่งเสริมใหม้ีสุขภาพดีแบบองค์รวม  
      การบริการอนามัยโรงเรียนเป็นบริการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิ ป้องกันการเจ็บป่วยและแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการเรยีนของเด็กนักเรียน นอกจากน้ันยังเป็นการเสริมสร้างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเบีย่งเบนไปให้กลับมามี
พฤติกรรมที่ถูกต้อง นักเรยีนมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน แนวทางการแก้ไข การส่งเสรมิ ป้องกันจึงมีแนวทางในที่แตกต่างกันออกไป 
การจัดบริการสุขภาพในโรงเรียนหรือสถานศึกษาประกอบด้วยการจดับริการด้านสุขภาพ การศึกษา สิง่แวดล้อม มีการ
ประสานงานกันระหว่างโรงเรียน บ้านและชุมชนเพื่อเอ้ืออ านวยและสนับสนุนทรัพยากรให้งานบรรลุเป้าหมาย บุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขมีบทบาทหน้าท่ีมุ่งใหน้ักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีและมีการปฏิบัตตินที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
 งานอนามัยโรงเรียน จึงหมายถึง การด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ป้องกัน รักษา การส่งเสริมสุขภาพ
ของบุคคลากรทุกคนที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนเพื่อให้กลุ่มคนเหลา่นี้มีสุขภาพดี โดยการมสี่วนร่วมของโรงเรียน บ้านและชุมชน 
ครอบคลมุกิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพและการสอนสุขศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้นักเรียน ครูบุคลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคมไดต้ระหนกัถึงความส าคัญและเห็นประโยชน์ของกิจกรรมส่งเสรมิ 
      สุขอนามัย 
2.2 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีจิตส านึกเกี่ยวกับการดูแลรักษาอนามัยสุขภาพอนามัยของ 

                  ตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น 
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2.3 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมคีวามรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยของตนเองครอบครัว และชุมชน 
       2.4 เพื่อเป็นการสร้างทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยให้เกดิเป็นกิจนิสัย 
       2.5 เพื่อให้เกิดทักษะในการรักษาและป้องกันโรคต่างๆ ท่ีเกิดในเด็กวัยเรียน             

3.   เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 
       1. นักเรียน ร้อยละ 100 มีสขุภาพท่ีดี ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
       2. ครูและบุคลากรทางการศกึษา ร้อยละ 100   มีสุขภาพท่ีดี ทั้งทางด้านร่างกายและจติใจ 
       3. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพระดับเพชร ครบทุกตัวช้ีวัด 
- ด้านคุณภาพ 

              คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ   นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม มสีุขภาพกาย  สุขภาพใจ ท่ีดี ส่งผลให้การ
เรียนรู้ของนักเรียนและ การปฏิบตัิหน้าที่ของบุคลากรเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

4.  วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

-จัดท าโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย.  60 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 

ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
-ด าเนินการตามโครงการ 

พ.ย.  60 – 
ก.ย.  61 

23,947 นางวิมลณัฐ  กันทะท า 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

การเร่งรดัการด าเนินงาน และรายงานผล พ.ย.  60 – 
ก.ย.  61 

- นางวิมลณัฐ  กันทะท า 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

-เอกสารสรุปผลการด าเนิน 
-ร้อยละของจ านวนครู  นักเรียน และผูป้กครอง 
ที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 

พ.ย.  60 – 
ก.ย.  61 

- นางวิมลณัฐ  กันทะท า 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………23,947….….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………-………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   …………………-………….. บา             
ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1. ยาพาราเซตามอล 150 ขวด - - 1 150 
2. คลอร์เฟนริามีน 80 ขวด 1 80 1 80 
3. ยาธาตุน้ าแดง  ขนาดเล็ก 149 ขวด - - 1 149 
4. เบลสิก 75 ขวด 12 900 12 900 
5. หุ่นสมชายฝึกปฏิบตัิการช่วยชีวิต 1,500 ตัว - - 2 3,000 
6. ยาแก้ท้องเสีย 30 แผง 2 60 3 90 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

7. ยาธาตุน้ าขาวขวดเล็ก 25 ขวด 12 300 12 300 
8. ผงโออาร์เอส 250 กล่อง 1 250 1 250 
9. ยาลดกรดขับลม 45 ขวด 3 135 3 135 
10. ยาอมแก้ไอขับเสมหะมะขามป้อม 15 ซอง 12 180 12 180 
11. เบตาดีนขวดเล็ก 25 ขวด 10 250 10 250 
12. น้ าเกลือขนาดกลาง 55 ขวด 3 165 3 165 
13. น้ าเกลือขนาดเล็ก 25 ขวด 12 300 12 300 
14. มายบาซิน 45 หลอด 2 90 2 90 
15. แอมโมเนียขวดเล็ก 15 ขวด 24 360 24 360 
16. คาลามาย 25 ขวด 3 75 3 75 
17. เคาท์เตอรเ์พน 65 หลอด 3 195 3 195 
18. น้ ายาล้างตา 65 ขวด 2 130 2 130 
19. พลาสเตอร์ยา 45 กล่อง 2 90 2 90 
20. ส าล ี 20 ถุง 10 200 10 200 
21. ถุงมือ 180 กล่อง 2 360 2 360 
22. ผ้าปิดแผลขนาดกลาง 80 กล่อง 1 80 1 80 
23. ผ้าปิดแผลขนาดเล็ก 50 กล่อง 2 100 2 100 
24. เทปแต่งแผล 20 กล่อง 3 60 3 60 
25. ยาหยอดตา 25 ขวด 3 75 3 75 
26. ยาหม่องตราถ้วยทอง 25 ขวด 5 125 5 125 
27. ยาดม 5 หลอด 24 120 24 120 
28. หน้ากากอนามัย 130 กล่อง 10 1,300 10 1,300 
29. ผ้าอิลาสติกแบนเอด  2  นิ้ว 40 ม้วน 3 120 3 120 
30. ผ้าอิลาสติกแบนเอด  3  นิ้ว 45 ม้วน 2 90 2 90 
31. ผ้าปูท่ีนอน  3.5  ฟุต 350 ชุด - - 8 2,800 
32. หมอนหนุน 190 ใบ - - 8 1,520 
33. กระติกน้ าขนาดกลาง 350 ใบ 2 700 - - 
34. กระดาทิชชู  ขนาด 2 ช้ัน 180*120 25 ห่อ 12 300 12 300 
35. กระดาษทิชชูม้วนใหญ่ขนาด  330 ม. 1,100 ลัง 1 1,100 - - 
36. น้ ายาเช็ดกระจก 120 ขวด 1 120 1 120 
37. ไม้ถูพื้น 165 ขวด 1 165 1 165 
38. น้ ามันแก้ว แกลลอนเล็ก 350 แกลลอน 1 350 - - 
39. ผ้าถูพ้ืน 299 ผืน 2 598 - - 

รวม 9,523 14,424 
รวมทั้งสิ้น 23,947 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร้อยละ 95 ของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านอนามัยโรงเรยีน 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1.เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.รายงานผู้บังคับบญัชา 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน  และคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง  สมบูรณ์  สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
สุขภาพดีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและคุณภาพการปฏิบัตงิานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางวิมลณัฐ  กันทะท า )                                          ( นางพัฒนา  ธรรมจักร์ ) 
                 ต าแหน่งครู                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  
       
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                    ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
            หวัหน้างานแผนงาน                    ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                              รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ             ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต ของผู้เรียน 
กิจกรรม  พัฒนาสุขาภิบาลโรงอาหารการพัฒนางานโภชนาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะที่จ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ 

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมตำมหลักศำสนำ  กำรรักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ    นางนวลจันทร์   โคตะมี 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 - กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงอาหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2    กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อที่ 3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
  คุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
       นโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไทยเข้มแข็งด้านสุขภาพ (Healthy Thailand) ได้ใช้แนวคิด 

และกลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพ 6 อ. คือ การออกก าลังกาย อาหารปลอดภัย อนามยัสิ่งแวดล้อม อารมณด์ี ลดอบายมุขและ 
อโรคยาหรือการลดโรค เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วทุกภูมภิาค โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กร  
และสถาบันต่างๆ ในการพัฒนาดังกล่าว 
 การส่งเสริมสุขภาพของนักเรยีนนัน้นับได้ว่ามีความส าคัญและมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่ง การที่บุคคลหนึ่งๆ มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ีนั้น   จะสามารถท าบุคคลนั้นๆ ประกอบกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จ ซึ่งจะมีองค์ประกอบ
หลายดา้นด้วยกัน   ทั้งในด้านการอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดีและสวยงาม การให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องสุขภาพ  การรับประทานอาหารที่ดี
มีประโยชน์  การออกก าลังกายอยา่งสม่ าเสมอ เป็นต้น 

โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดต้ระหนกัถึงความส าคัญในการส่งเสรมิให้ทุกคนหันมาให้ความส าคัญกับสุขภาพและรู้จักปฏิบตัิตน
ในการดูแลรักษาสุขภาพ  ตลอดจนสามารถควบคุม  มลูเหตุปจัจัย และสภาวะแวดล้อมท่ีมผีลต่อสุขภาพ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัด
ให้มีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรยีนได้มสีุขภาพร่างกายที่สมบรูณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นักเรยีน
สามารถศึกษาเลา่เรยีนได้อย่างเตม็ที่  ตามสติปัญญาและความสามารถของตนเพื่อที่จะได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคณุภาพในอนาคตต่อไป
ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมมเีป้าหมายในการพัฒนางานโภชนาการ เพื่อน าไปสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อนามัยระดับเพชร งาน
โภชนาการเป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตรงท่ีจะท าใหโ้รงเรียนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้เพื่อให้นักเรยีน และบุคลากรภายในโรงเรียนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ี จึงควรมีแผนในการท างานท่ีต้องปรับปรุงโรงอาหารให้สะอาด สวยงาม มีแหล่งใหค้วามรู้ในการปฏิบัติงานส าหรับ
ผู้บริโภคที่ดี มีการปรับรายการอาหารที่จ าหน่ายให้ถูกหลักโภชนาการ และดูแลสุขอนามัยของผู้จ าหนา่ย 

2.  วัตถุประสงค์ 
           1.  แนะน า  ส่งเสริม  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามยัทั้งทางด้านร่างกายและจติใจของนักเรียน 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขาภิบาลสะอาดและปลอดภัยจากอุบัติเหตุและน่าอยู่ น่าใช้ 
 4. เพื่อให้นักเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีสุขภาพอนามัยที่ด ี
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3.   เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 
      นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม 
- ด้านคุณภาพ 

           นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคม จ านวน 2,950 คน มีสุขภาพอนามัยที่ดีมสีิ่งแวดล้อมทีถู่กสุขาภิบาล
สะอาดและปลอดภยัจากอุบัตเิหตแุละน่าอยู่ น่าใช้ 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

-จัดท าโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย.  60 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 

ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
-ด าเนินการตามโครงการ 

ต.ค. 60–ก.ย.  61 150,000 นางนวลจันทร ์
โคตะม ี

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ความต้องการรับการบริการของนักเรียนและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

พ.ย. 60–ก.ย.  61 - นางนวลจันทร ์
โคตะม ี

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการด าเนินตามโครงการ 
-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

พ.ย. 60–ก.ย.  61 - นางนวลจันทร ์
โคตะม ี

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………-………….. บาท 
            เงินนอกงบประมาณ (งบโภชนาการ) …………150,000………. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   …………………-………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 800 ป้าย 5 4,000 5 4,000 
2 ค่าหนังสือพิมพ์,วารสาร,นติยสาร 800 เดือน 5 4,000 5 4,000 
3 จ้างเหมาปรบัซ่อมบ ารุงโรงอาหาร 67,000 รายการ 1 67,000 1 67,000 

รวม 75,000 75,000 
รวมทั้งสิ้น 150,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ร้อยละ 95 ของความพึงพอใจของผู้รับบริการโรง
อาหารและงานโภชนาการของโรงเรียน 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1.เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.รายงานผู้บังคับบญัชา 
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7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมโีรงอาหารที่เพียงพอต่อการบริการ สะอาด สวยงาม 
2. นักเรียน แลบุคลากรที่เกีย่วข้องมีสุขภาพอนามัยทีด่ ี
3. โรงเรียนได้รบัรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารผ่านระดับเยีย่ม จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ 

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางนวลจันทร์   โคตะมี)                                            (นางพัฒนา  ธรรมจักร์) 
     ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  
      
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                      (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                      ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
                                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

                                 ลงชื่อ       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรีภาพของผู้เรียน 
กิจกรรม  งานส่งเสริมสุขภาพ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะที่จ ำเป็น เข้ำใจหลัก 
   ศำสนำรักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ 
   และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมกิจกรรมตำมหลักศำสนำ  กำรรักษำสุขภำพและส่ิงแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ    นางวิมลณัฐ   กันทะท า 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ ห้องปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป/อาคารพยาบาล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหาร 

     ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
        ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ  

   เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
             โรงเรียนเป็นสถานท่ีที่รวมของประชากรกลุม่วัยเรียนและเยาวชนซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชน ท่ีส าคัญเป็นประชากร
กลุ่มเป้าหมายส าคญัในการพัฒนาประเทศ โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องเปน็สถานท่ีที่มีความปลอดภยัจากการบาดเจ็บหรืออุบัตเิหตตุ่าง 
ๆ ตลอดระยะเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียน พร้อมท้ังส่งเสริมใหม้ีสุขภาพดีแบบองค์รวม  
              การบริการอนามัยโรงเรียนเป็นบริการที่จดัขึ้นโดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อส่งเสริม ป้องกันการเจ็บป่วยและแกไ้ขปัญหา
สุขภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของเด็กนักเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการเสรมิสร้างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปให้กลับมา
มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง นักเรียนมีพฒันาการที่แตกต่างกัน แนวทางการแก้ไข การส่งเสริม ป้องกันจึงมแีนวทางในที่แตกต่างกัน
ออกไป การจัดบริการสุขภาพในโรงเรียนหรือสถานศึกษาประกอบดว้ยการจัดบริการด้านสุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม มีการ
ประสานงานกันระหว่างโรงเรียน บ้านและชุมชนเพื่อเอ้ืออ านวยและสนับสนุนทรัพยากรให้งานบรรลุเป้าหมาย บุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขมีบทบาทหน้าท่ีมุ่งใหน้ักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีและมีการปฏิบัตตินที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
 งานอนามัยโรงเรียน จึงหมายถึง การด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ป้องกัน รักษา การส่งเสริมสุขภาพ
ของบุคคลากรทุกคนที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนเพื่อให้กลุ่มคนเหลา่นี้มีสุขภาพดี โดยการมสี่วนร่วมของโรงเรียน บ้านและชุมชน 
ครอบคลมุกิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพและการสอนสุขศึกษา 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคมไดต้ระหนักถึงความส าคัญและเห็นประโยชน์ของกิจกรรม              
ส่งเสริมสุขอนามัย 
 2.2 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีจิตส านึกเกี่ยวกับการดูแลรักษาอนามัยสุขภาพอนามัย              
ตนเองและส่งเสริมอนามยัของผู้อื่น 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมคีวามรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยของตนเองครอบครัวและชุมชน 
 2.4 เพื่อเปน็การสร้างทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยให้เกดิเป็นกิจนิสัย 
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 2.5 เพื่อให้เกิดทักษะในการรักษาและป้องกันโรคต่างๆ ท่ีเกิดในเด็กวัยเรียน             
 

3.   เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 
       1. นักเรียน ร้อยละ 100 มีสขุภาพท่ีดี ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
       2. ครูและบุคลากรทางการศกึษา ร้อยละ 100   มีสุขภาพท่ีดี ทั้งทางด้านร่างกายและจติใจ 
       3. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ ครบทุกตัวช้ีวัด 
- ด้านคุณภาพ 

              คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ   นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม มสีุขภาพกาย  สุขภาพใจ ท่ีดี ส่งผลให้การ
เรียนรู้ของนักเรียนและ การปฏิบตัิหน้าที่ของบุคลากรเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

4.  วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

-จัดท าโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
-ด าเนินการตามโครงการ 
-ประเมินโครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ก.ย.  60 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 

ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
-ด าเนนิการตามโครงการในการจดัซื้อเวชภัณฑ์ยา
และวัสดุสนับสนุนการด าเนินงาน 

พ.ย.  60 – 
ก.ย.  61 

8,553 นางวิมลณัฐ  กันทะ
ท า 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

การเร่งรดัการด าเนินงาน และรายงานผล พ.ย.  60 – 
ก.ย.  61 

- นางวิมลณัฐ  กันทะ
ท า 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-เอกสารสรุปผลการด าเนิน 
-ร้อยละของจ านวนครู  นักเรียน และผูป้กครอง ท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 

พ.ย.  60 – 
ก.ย.  61 

- นางวิมลณัฐ  กันทะ
ท า 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  8,553 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   - บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี    - บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
 
 
 
 
 



330 

 

ที ่
ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 

(ส่งเสรมิสุขภาพ) 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2560 ภาคเรยีนที ่12561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1.  แฟ้มเจาะรู 2 ห่วง 110 อัน 6 660 - - 
2.  แฟ้มเจาะรู 3 ห่วง 125 อัน 6 750 - - 
3.  กระดาษปกสี เอ4 95 แพ็ค 1 95 1 95 
4.  ลูกแม็ก เบอร์ 10 12 กล่อง 6 72 6 72 
5.  ลูกแม็ก เบอร์ 3 12 กล่อง 6 72 6 72 
6.  กาว 2 หน้าหนา 1 น้ิว 75 ม้วน 2 150 1 75 
7.  กาว 2 หน้าบาง 1 น้ิว 45 ม้วน 2 90 1 45 
8.  กาว 2 หน้าบาง 1.5 นิ้ว 55 ม้วน 2 110 1 55 
9.  กระดาษกาวย่น 25 ม้วน 4 100 - - 
10.  น้ ายาลบค าผิด 65 อัน 2 130 - - 
11.  หมึกปริ้นสีด า Epson 120 ขวด - - 1 120 
12.  หมึกปริ้นสี Epson 120 ขวด - - 3 360 
13.  กระดาษโฟโต ้ 235 แพ็ค 1 235 1 235 
14.  สติ๊กเกอร์ใส 25 แผ่น 5 125 5 125 
15.  ถุงขยะติดเช้ือสีแดง 65 แพ็ค 1 65 1 65 
16.  ถุงด าขนาดกลาง 89 แพ็ค 1 89 1 89 
17.  ถุงด าขนาดเล็ก 85 แพ็ค 1 85 1 85 
18.  กรรไกร ตราช้าง 220 อัน 2 440 - - 
19.  สติ๊กเกอรส์สีะท้อนแสง 35 ม้วน 2 70 2 70 
20.  กระดาษเกยีรตบิัตร 225 แพ็ค 1 225 1 225 
21.  กรอบเกียรติบัตร 80 อัน 4 320 - - 
22.  ใบมีดคัดเตอร ์ 90 กล่อง 1 90 - - 
23.  แผ่นใสเคลือบ 350 แพ็ค 1 350 - - 
24.  เข็มมุด 120 กล่อง 1 120 - - 
25.  ตะกร้าผ้า ขนาดกลาง 100 ใบ 1 100 - - 
26.  ผงซักฟอก 250 ถุง 1 250 - - 
27.  ถังน้ าหูหิ้ว  ขนาดกลาง 250 ใบ 1 250 - - 
28.  ถังลิตร ขนาด 10  ลิตร 1,100 ใบ 1 1,100 - - 
29.  ไม้พาย 142 อัน 1 142 - - 
30.  ชุดหัวเชื้อน้ ายาล้างมือ 50 ชุด 2 100 - - 
31.  ไมค์ตดิตัว 380 เครื่อง 1 380 - - 

รวม 6,765 1,788 
รวมทั้งสิ้น 8,553 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร้อยละ 90 มคีวามพึงพอใจของผู้รบับริการดา้นอนามัย
โรงเรียน 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1.เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.รายงานผู้บังคับบญัชา 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    นักเรียน  และคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง  สมบูรณ์  สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
สุขภาพดีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและคุณภาพการปฏิบัตงิานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา        

 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นางวิมลณัฐ  กันทะท า )                                         (  นางพัฒนา  ธรรมจักร์  ) 
                  ต าแหน่งครู                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  
      
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                     ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
            หวัหน้างานแผนงาน                      ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่                                                                                    
                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 

 
ลงชื่อ               ผู้อนุมัติโครงการ 

               ( นายสมศักดิ์    เลศิรัตนพันธุ์ ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตของผู้เรียน 
กิจกรรม  การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะที่จ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ  

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมกิจกรรมตำมหลักศำสนำ  กำรรักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
          ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

      ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
      ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนแลพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
      ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม    
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อที่ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 ข้อที่ 3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
                              และมีประสิทธิภาพ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

สมรรถภาพทางด้านร่างกายเป็นเครื่องวัดระดับความสามารถทางดา้นกลไกของนักเรยีน  เป็นระดับคณุภาพของ
กล้ามเนื้อ  ความแข็งแรง  ความอดทน  หรือ  ความอ่อนตัว   ของนักเรียนที่สามารถตรวจสอบได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มมีาตรฐานหรือ
มีปัญหาที่ต่ ากวา่มาตรฐาน  อันเกดิจากการด ารงชีวิตประจ าวันที่ปกติที่นักเรียนสามารถตรวจสอบได้เป็นรายบุคคล  ตลอดจนการ
เสรมิสร้างร่างกายเฉพาะบุคคลด้านการออกก าลังกาย และการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของนกัเรียนในการเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาในระดับต่างๆ  การทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกายของนักเรียนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่จะช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคญัของสุขภาพและการออกก าลังกาย 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการพัฒนาสมรรถภาพ ตรวจสอบสมรรถภาพนักเรียนท่ีมีมาตรฐาน 
2. เพื่อตรวจสอบระดับสมรรถภาพของนักเรียนทุกคน 
3. เพื่อน าผลการทดสอบสมรรถภาพไปแก้ไขนักเรียนท่ีระดับสมรรถภาพไมผ่่านเกณฑ์ 
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4. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในวิถีชีวิตที่มีสุขภาพ  อย่างมั่นคง  ถาวร 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคน ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ ไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมตรวจสอบ 
  ระดับสมรรถภาพทางกาย  

 -  ด้านคุณภาพ  
- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคนเกิดความตระหนักในวิถีชีวติที่มีสุขภาพ  อย่างมั่นคง  ถาวร 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan)  

- ประชุมครูในโครงการ  เพื่อจัดเตรียมการ
จัดท าโครงการ และเสนอขออนุมตัิ
โครงการ 
- เตรียมเนื้อหาในการจดัฝึกอบรม 

ก.ย. 2560 - ฝ่ายงานวิชาการกลุ่ม 
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา
และพลศึกษา 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

  

- กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
และพัฒนาจุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
- จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ การพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายและการทดสอบสมรรถภาพ
นักเรียน 
- พัฒนาเครื่องมือประเมินผล 
- จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ต.ค. – พ.ย.2560 
และ 

 
 
 

พ.ย. 2560 
– ส.ค. 2561 

15,000 ฝ่ายงานวิชาการกลุ่ม 
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา
และพลศึกษา 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ทดสอบนักเรียนหลังปฏิบตัิกิจกรรม ก.ย. 2561 - 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action)  

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดท ากจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 2561 
 
 

- 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณเงินอุดหนุน  ………15,000……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 
  ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อหน่วย หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 เครื่องวัดไขมันแบบดิจติอล 1,100 เครื่อง 2 2,200 - - 
2 สายวัดสนามแบบม้วน 100 เมตร 1,200 อัน 1 1,200 - - 
3 บาร์เบลเหล็ก 60 ปอนด์ 3,100 ชุด 1 3,100 - - 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อหน่วย หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

4 รีบาวเดอร ์ 4,000 ชุด 1 4,000 - - 
5 สายดึงรดัข้อเท้า fbt รหสั 32455 400 ชุด 4 1,600 - - 
6 นาฬิกาจับเวลา 850 เครื่อง 2 1,700 - - 
7 เครื่องช่ังน้ าหนักเข็ม 1,200 เครื่อง - - 1 1,200 

รวม 13,800 1,200 
รวมทั้งสิ้น 15,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1) นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม 
2) ครูและนักเรียนร้อยละ 100  มีความพึงพอใจ
ในโครงการ 

1) จดบันทึก การจัดกิจกรรม 
2) สังเกตจากการทดสอบสมรรถภาพของ
นักเรียน 

- แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 
ของครูผู้สอน 
- แบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 นักเรียนไดร้ับการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และมเีจตคติที่ดีต่อการพัฒนา   
      สุขภาพ 

 6.2 นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาสุขภาพ/สมรรถภาพได้ดีขึน้ 

 
 
ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์ )                                          (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                       ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ   
 
            

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                        ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ 

 
 

ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างความมีสุนทรียภาพผู้เรียน 
กิจกรรม  ละครมรดกใหม่ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ 

รกัษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมกิจกรรมตำมหลักศำสนำ  กำรรักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ   นางสุนีย์  ยะสุกิม และครูกลุ่มสาระภาษาไทยทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ข้อที่   1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต2ิ542ได้ก าหนดให้มีการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จติใจ สติปญัญา ความรู้และคณุธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขและความสามารถพิเศษของบุคคลเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการแสดงละครเป็นส่วนหนึ่งของ การอ่านหนังสือเป็น
ทักษะอย่างหนึ่งที่ให้ความรู้เพื่อมาถึงโครงการ “ละครมรดกใหม่” ระดับมัธยมศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ การแสดง
ละครยังให้ความเพลิดเพลินอีกด้วย แต่ปรากฏว่าคนไทยโดยทั่วไปสนใจการแสดงมากกว่าการอ่าน เปน็เหตุผลอย่างหนึ่งที่โรงเรียน
สรรพวิทยาคมต้องส่งเสรมิให้เกิดการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ จ าเป็นต้องมีการสนับสนนุหรือรณรงค์อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการแสดงละคร จึงเห็นว่าควรจัดโครงการ “ละครมรดกใหม่” เพื่อให้เกดิการ
พัฒนาและสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านมากยิ่งข้ึน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน 
2.2 เพื่อฝึกทักษะการแสดงละคร 
2.3 เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนให้กว้างขวางยิ่งข้ึนและสามารถน าไปสังเคราะห์ในการแสดงละครได้ 
2.4 เพื่อให้รู้จักเลือกการอ่าน ฟัง  ดู  ชมละคร ท่ีมีประโยชน์และสามารถน าสิ่งทไีด้รับไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
2.5 เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กรูจ้ักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

3.  เป้าหมาย 
       -  ด้านปริมาณ  
           นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จ านวน  2,800 คน  เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีถูกต้อง  มีคุณธรรม จริยธรรม      
   -  ด้านคุณภาพ  

นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมมคีวามเข้าใจกับหลักปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
8  ประการ 

 
4. วิธีการด าเนินการ 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อส ารวจ 
ความต้องการและวางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อ
พิจารณาและก าหนดแนวทางการด าเนินงาน   

มี.ค.2561 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 

 

3  . ด าเนินการจัดกิจกรรมตามก าหนดเวลา   
 4.จัดเตรยีมเอกสารที่เกีย่วข้อง 
 5.  จัดเตรียมสถานท่ี 
ประชาสมัพันธ์นักเรียน นัดหมายด าเนินการท า
กิจกรรมการแสดงละครคณุธรรม 

ก.ค.- ก.ย. 
2561 

- ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

6.  ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติกิจกรรม ก.ย.2561 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

7. จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ ก.ย.2561 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-……………….. บาท 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  นักเรียนร้อยละ 100 ท่ีได้ดูกิจกรรมการแสดงละคร
คุณธรรมและเรียนรู้ มคีวามเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ไทย  ประเพณีเป็นอย่างดี   และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
2.  เพื่อปลูกจิตส านึกท่ีถูกต้องแกน่ักเรียนให้มีคณุธรรม  
จริยธรรมที่มั่นคงให้แก่นักเรียนและเยาวชน นักเรียนเป็น
ผู้มีลักษณะอันพึงประสงค์ครบท้ัง  8  ประการตาม
หลักสตูรปี 2551  ก าหนดไว ้

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของการจัดกิจกรรม 
รายงานกิจกรรมแสดงละคร
คุณธรรม 

แบบประเมินผล 
จัดท ารายงานและสรุปผลเป็น
รูปเลม่ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภมูิใจรักในวัฒนธรรมขนบประเพณไีทย 
 7.2 ท าให้นักเรียนไดม้ีโลกทัศน์ท่ีกว้างขึ้นจากการชมละครมรดกใหม่ 
 7.3 ท าให้นักเรียนไดรู้้จักพิจารณาเลือกอ่านหนังสือวรรณคดีไทย 
 7.4 ท าให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางพรรณี   ดิษฐบรรจง)                                            ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                     
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่          

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
           (นายวินัย   หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์   เรืองปรีชา) 
            หวัหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนมุัติโครงการ 
                                       (นายสมศักดิ์   เลิศรัตนพันธุ์) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



338 

 

โครงการ  TO be Number One 
กิจกรรม  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข (บ้านหลังเรียน)                                                              
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ  

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมตำมหลักศำสนำ  กำรรักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อที่  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
 วัฒนธรรมอันดีของสังคม   
ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
 เยาวชนไทยสนใจและใช้เวลาไปกบักิจกรรมทีไ่ม่ก่อให้เกิดประโยชนท์ั้งต่อตนเองและสังคมเท่าไรนัก  โดยส่วนใหญห่มด
ไปกับการพูดคุยสังสรรค์กับเพื่อนฝูง เล่นเกม  คุยโทรศัพท์ และดูโทรทัศน์ประกอบกับการที่พวกเขาใช้เวลาหลังเลิกเรียนอยู่กับ
เพื่อน และบุคคลอื่นมากกว่าพ่อแม่ บางคนต้องอยู่คนเดียวเพราะพอ่แม่ยังกลับไม่ถึงบ้านก็ยิ่งน่าเป็นห่วงว่าเยาวชนเหล่านี้จะขาด
ความอบอุ่นขาดการสนับสนุนทางสังคม จิตใจ และขาดการชี้แนะทีถู่กต้อง บ้านหลังเรียนเป็นการจดัพื้นที่อันปลอดภัย  พร้อมด้วย
กิจกรรมอันหลากหลายตามความสนใจของเด็กและเยาวชน   ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีกิจกรรมภายในบ้านหลังเรยีนจะต้องเป็น
กิจกรรมที่อยู่ในความสนใจ หรือตรงกับความต้องการของเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 การด าเนินโครงการบ้านหลังเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปี 2556 เป็นโครงการที่มีแนวทางแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน 
โดยท ากิจกรรมที่หลากหลายตามความสมคัรใจของเด็กและเยาวชน กิจกรรม ของโครงการบ้านหลังเรยีน โรงเรยีนสรรพวิทยาคม 
ตัวบ่งช้ีที่ก าหนด คาดว่าเมื่อการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นลง จะท าใหเ้ด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ และเปน็ผลดตี่อสังคมและชุมชนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
       2.1  เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิกิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต ท่ีหลากหลายให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ เวลาว่างหลังเลิกเรยีนเข้าร่วม 
             กิจกรรมตามความสมัครใจให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
       2.2  เพื่อจัดตั้งกลุ่มบ้านหลังเรียนตามกลุม่กิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต    
      2.3  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ต่อเนื่องโดยใช้โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก 
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3.  เป้าหมาย 
      3.1  เป้าหมายด้านปริมาณ จัดตั้งกิจกรรมบ้านหลังเรียน  กลุม่  
 1)  กิจกรรมวิชาการ  ได้แก่  ท าการบ้าน สอนเสรมิ  สอนภาษาต่างประเทศสอนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ   
      กลุ่มละ 35 – 40 คน 
 2)  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ได้แก่ กีฬา แอโรบิค กลุม่ละ 50-60 คน 
 3)  กิจกรรมพัฒนาทักษะและการเรียนรูค้อมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลย ีได้แก่ สอนคอมพิวเตอร์ อินเตอรเ์น็ต  
                กลุ่มละ 60 – 100 คน 
 4)  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ดนตรไีทย  ศิลปะพื้นบ้าน  กลุ่มละ 35 – 40  คน  
 5)  กิจกรรมดนตรี กีฬา นันทนาการ ได้แก่   เซปักตะกร้อ  ฟุตบอล  เพลงลูกทุ่งกลุ่มละ 80 – 100 คน 
 7)  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม/จรยิธรรม ได้แก่  สวดมนต์  มารยาทไทย กลุ่มละ 80 – 100 คน 
      3.2  เป้าหมายด้านคุณภาพ    

1) นักเรียนให้ความสนใจ โดยเข้าร่วม กิจกรรมวิชาการ ท าการบา้น เรียนซ่อมเสรมิ เตมิเตม็ภาษาต่างประเทศ  
                วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ  กลุ่มละ 35 – 40 คน 
 2) นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพลานามยักีฬา  แอโรบิค กลุ่มละ 50-60 คน  
 3) มีนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาทักษะและการเรยีนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เนต็  
                กลุ่มละ  60 – 100 คน 
 4) มีนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมได้แก่ดนตรไีทย ศิลปะพื้นบ้านกลุ่มละ 35 – 40  คน  
 5) มีนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมดนตรี กีฬา นันทนาการ ได้แก่   เซปกัตะกร้อ  ฟุตบอล กรฑีา เพลงลูกทุ่ง  
               กลุ่มละ 80 – 100 คน 
 6) มีนักเรียนเข้าร่วม   กิจกรรมจติอาสา  เช่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปลูกป่า กลุ่มละ 80 – 100 คน 
           7) มีนักเรียนเข้าร่วม   กิจกรรมพัฒนาคณุธรรม/จริยธรรม  ได้แก่  สวดมนต์  มารยาทไทย กลุ่มท าความดีถวายในหลวง   
               กลุ่มละ 20 – 100 คน 

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
    - บ้านหลังเรียน 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 

ตุลาคม 60 
- 

  กันยายน 61 

- นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย ์

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 

1. ด าเนินการตามปฏิทิน 
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
3.  ด าเนินการตามปฏิทินงาน 

ตุลาคม 60 
- 

 กันยายน 61 

4,800 นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. รายงานการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  บา้นหลัง
เรียน  

ตุลาคม 60 - 
 กันยายน 61 

- นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานการสรุปปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ตุลาคม 60 
- 

 กันยายน 61 

- นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย ์
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5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)          4,800 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ           -        บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี           - บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล  1,000 ผืน 1 1,000 - - 
2 ปูนขาว 100 ถุง 10 1,000 - - 
3 ลูกฟุตบอล 700 ลูก 4 2,800 - - 

รวม 4,800 - 
รวมทั้งสิ้น 4,800 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

1. รายงานการ การเขา้ร่วมกิจกรรม 1. แบบบันทึกการสังเกต การ
สอบถาม  

  

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        7.1  เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกจิกรรมทีต่นเองเข้าร่วมได้อยา่งมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
        7.2  เด็กและเยาวชนไดเ้รียนรู้และฝึกปฏิบตัิจริงในชมรมบ้านหลังเรียน ไดร้ับความรู้และเกิดทักษะจนสามารถน าไปพัฒนาตนเอง  
        7.3  เด็กและเยาวชนไดเ้รียนรู้กระบวนการรวมกลุ่มแบบเพื่อนเรียนรู้และกล้าแสดงออกแบบสร้างสรรค์ และเป็นคนดมีี
 ความสามารถและเป็นคน 

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายณรงค์ชาญ  นุชารมัย์)               (นายจิระพงษ์ สุริยา) 
              ครูช านาญการ                    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคล   
 
      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                     ( นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา ) 

หัวหน้างานแผนงาน            ครู คศ.2 ปฎิบัติหน้าที่ 
                                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 

 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม       
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โครงการ  TO BE NUMBER ONE 
กิจกรรม  TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE WORK SHOP  
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษา

 สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาและประเพณี
 วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชญาณิศา  ฤทธิ์เจริญ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560  -  มีนาคม 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
         ข้อที่ 1.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
   วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
         ข้อที่ 1.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
         ข้อที่ 1.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
         ข้อที่ 1.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
          มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     ข้อที่  3.1  มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 
1.หลักการและเหตุผล 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ (TO BE NUMBER ONE) ในทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภายใต้ค าขวัญ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึง่ยาเสพตดิ” โดยมหีลักการและ
เหตุผล คือ ในยุคที่สังคมมีการเปลีย่นแปลงและเจรญิขึ้นไปอยา่งไม่หยุดยั้ง สิ่งที่ตามมาพร้อมกับความเจริญนั้นคือ อบายมุขท่ีมาจาก
หลายช่องทาง ท้ังทางตรงและทางอ้อม ท าให้เด็กและเยาวชนท่ีเปรียบเสมือนผ้าขาวอ่อนไหวไปกับสิ่งเร้าได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่
โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ท าทุกอย่างเพื่อหยุดยั้งปญัหาเหล่านั้น แต่พิษภัยของยาเสพตดิและอบายมุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกปี 
โครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จึงได้ถือก าเนิดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ด้วยการน าเสนอเยาวชนชาย-
หญิง ที่มีผลการเรียนดีและพฤติกรรมดี เหมาะสมท่ีจะเป็นตัวอย่างเพื่อให้เยาวชนท่ัวประเทศ ได้ตระหนักและน าวิถีชีวิต แนวคิด และ
พฤติกรรม จากบุคคลตัวอย่างไปปรับใช้ในแบบของตน  

ทั้งนี้ประกอบกับนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความสนใจในศิลปะการเต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถของ
นักเรียนและสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ทางชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมที่เป็นการหนุนเสริมความรู้และเพิ่มทักษะการเต้น
และการแสดงออกให้กับนักเรียนเพื่อน าไปพัฒนาตนเอง ตลอดจนน าไปสู่การประกวดแข่งขันในเวทีต่างๆ จึงด าเนินการจัดกิจกรรม 
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE WORK SHOP ขึ้นมา 
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2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อค้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดมีีความสามารถด้านการเต้น  
 2. เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบ พัฒนาคุณภาพของสมาชิกให้เป็นท่ียอมรับ และมีคณุค่าต่อสังคม 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก ปลูกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ 
 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน มีความกล้าแสดงออก หลีกเลีย่งพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม และเป็นเยาวชน
ต้นแบบให้เป็นที่ยอมรับ และมีคณุค่าต่อสังคม 
     -  ด้านคุณภาพ   
 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE WORK SHOP  ร้อยละ  80  มีความกล้า
แสดงออก หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และเป็นเยาวชนต้นแบบให้เป็นที่ยอมรับ และมีคุณค่าต่อสังคม 
 2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE WORK SHOP จ านวน  50 คน มีความ
กล้าแสดงออก และสามารถแสดงศักยภาพในด้านวิชาการ, ด้านการร้องเพลง, ด้านการเต้น, ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนา
บุคลิกภาพอย่างเหมาะสม 
 

4.ขั้นตอนการด าเนินการ 
 การด าเนินการของโครงการนีเ้ป็นการฝึกทักษะการเต้นให้กับนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE WORK SHOP  ในลักษณะการจัดอบรม โดยคณะท างานได้ด าเนินกิจกรรมตามล าดับขัน้ตอนดังนี้ 
 

 
5.งบประมาณ 
          เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                    2,000       บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                       -         บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                                -  บาท      

 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

ตุลาคม 2560 - นางสาวเดือนเพญ็ วงศจ์ันทร ์
 

2.ด าเนินการ 
( Do) 
 

ด าเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE WORK SHOP 2018 

พฤศจิกายน 
– ธันวาคม 
2560 

2,000 นางสาวเดือนเพญ็ วงศจ์ันทร ์
นางสาว ชญาณิศา  ฤทธิ์
เจริญ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ มกราคม 
2561 

- นางสาว ชญาณิศา  ฤทธิ์
เจริญ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

รายงานผลการจดัท าโครงการกับฝ่ายบรหิาร มีนาคม 
2561 

- นางสาวเดือนเพญ็ วงศจ์ันทร ์
นางสาว ชญาณิศา  ฤทธิ์เจริญ 
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ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่2 ปี 2560 ภาคเรียนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000  - - 
2 กระดาษเกยีรตบิัตร 200 แพ็ค 1 200  - - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร  400 คน 2 800  - - 

รวม 2,000 - 
รวมท้ังสิ้น 2,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

นักเรียน 50 คน  ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน มีความกล้าแสดงออก และ
สามารถแสดงศักยภาพในด้านวิชาการ,ด้านการร้องเพลง, ด้านการเต้น, ด้านการ
แสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม และนักเรยีนที่เขา้ร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการกิจกรรม 

- สังเกต    
- สอบถาม   
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ได้ตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี มีทักษะการเต้น  
 2. นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นท่ียอมรับ และมีคณุค่าต่อสังคม 
 3. นักเรียนมีความกล้าแสดงออก ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ ป้องกันและแกไ้ข ปัญหายาเสพตดิ 
 4. นักเรียนมีพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ด้านวิชาการ, ด้านการร้องเพลง, ด้านการเต้น, ด้านการแสดงรวมถึงการพัฒนา
    บุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเดือนเพ็ญ  วงศ์จันทร์)    (นายจิระพงษ์  สุริยา) 
                  ครูผู้ช่วย                                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
            

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
           (นายวินัย   หาญพรม)              (นายจักกฤษณ์   เรืองปรีชา) 
  หัวหน้างานแผนงาน          ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                         รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

             ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ                
                                                (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  TO BE NUMBER ONE 
กิจกรรม  Re –X - Ray 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ  

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ 
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมกิจกรรมตำมหลักศำสนำ  กำรรักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวเดือนเพ็ญ วงศ์จันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
         ข้อที่ 1.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
   วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
         ข้อที่ 1.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
          มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     ข้อที่  3.1  มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  จากสภาพการศึกษาในปัจจุบัน  การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า จ าต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง  
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนานักเรียน 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญและถือเป็นหน้าที่ ที่โรงเรียนจะต้องจัดกระบวนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีศักยภาพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งผู้เสพ ผู้จ าหน่าย และผู้ผลิตในปัจจุบัน ได้เพิ่มทวีความ
รุนแรงขึ้น โดยรัฐบาลได้มีมาตรการในการปราบปรามโดยประกาศสงคราม กับยาเสพติด ซึ่งการปราบปรามก็ได้ผลในระดับหนึ่ง 
แต่ยาเสพติดก็ยังได้แพร่ระบาดต่อไปอีก อย่างรวดเร็ว ตามสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ โรงเรียน
สรรพวิทยาคม ถือเป็นสถาบันทางการศึกษาของสังคมที่ได้ร่วมผลักดันและส่งเสริมให้เยาวชนอันเป็นรากหญ้าของประเทศชาติ               
ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน  

ดังนั้น โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้จัดโครงการ “Re –X - Ray” ขึ้น  ซึ่งลักษณะกิจกรรมเป็นการท าประชาคมส ารวจ
กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ค้นหาผู้เสพ ผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีคณะท างานประชาคม เข้าส ารวจ โดยการ
แจกแบบส ารวจให้กับนักเรียนเพื่อกรอกข้อมูล และสุ่มตรวจผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อท าบัญชีรายช่ือและด าเนินการแก้ไข
ต่อไป  ทั้งนี้เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีประสิทธิภาพ  สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ และสามารถอยู่ร่วมกันคน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 
 
 



345 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อท าประชาคมส ารวจกลุม่นักเรียนในสถานศึกษา ค้นหาผูเ้สพ ผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ โดยนักเรียน  

  2.2 เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ/ให้โอกาสนักเรียนท่ีหลงผิด ได้กลับตัวกลับใจ กลับมาเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน
และสังคมได้อย่างมีความสุข ไมเ่สพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา เครื่องดืม่แอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภยั และอุบัติเหตุ รวมทั้งปัญหาทางเพศ   

 

3. เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

             นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทุกคน   
-  ด้านคุณภาพ 
     นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม ไดรู้้เทา่ทันและมีแนวทางในการป้องกันจากภัยพิบัติของยาเสพตดิและเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์

ต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะกรรมการงานยาเสพติดเพื่อก าหนดปฏิทิน
การปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายให้ผูร้ับผดิชอบก าหนดวางแผนตามปฏิทิน 

  ตุลาคม 60 
- 

กันยายน 61 

- 

- นางสาวเดือนเพ็ญ  
วงศ์จันทร์ 
- คณะกรรมการ 
ฝ่ายบรหิารบุคคล 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติด าเนินการตามปฏิทิน 
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

พฤษภาคม 61 - 
มิถุนายน 61 

3,000 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน 
2. แบบสรุปความพึงพอใจ 

มิถุนายน 61 
มิถุนายน 61  

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. จัดสรุปผลการด าเนินกิจกรรม กันยายน 61 - 

 
 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)       3,000   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ            -         บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี                     -              บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่2 ปี 2560 ภาคเรียนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล  2 ป้าย 550 ผืน - - 2 1,100 
2 กระดาษการ์ดสี เอ 4  100 รีม - - 2 200 
3 กระดาษโฟโต้  150 แกรม (12 แผ่น) 100 ห่อ - - 1 100 
4 หมึกเตมิ Cannon  4  ส ี 250 ขวด - - 4 1,000 
5 กระดาษเกยีรตบิัตรขอบทอง A4 (50 แผ่น) 120 ห่อ - - 1 120 
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ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่2 ปี 2560 ภาคเรียนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

6 ฟิวเจอร์บอร์ด 40 แผ่น - - 12 480 
รวม - 3,000 

รวมท้ังสิ้น 3,000 
 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนที่เสีย่งด้านยาเสพตดิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ต่างๆ ลดลงร้อยละ 10 เปรียบเทียบจากปีท่ีผ่านมา 

1.สังเกตความสนใจและความร่วมมือ 
   จากนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 
2. สถิตินักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

1. แบบสอบถามการท าประชาคม  

 
 

 7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เสพหรือแสวงหา

ผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ รวมทั้ง
ปัญหาทางเพศ   

 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเดือนเพ็ญ  วงศ์จันทร์)            (นายจิระพงษ์    สุริยา) 
                   ครูผู้ช่วย                                              รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคล   
 
 
 
 
      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                       (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
  หัวหน้างานแผนงาน                            ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 
 
 
 



347 

 

โครงการ   To  be Number One 
กิจกรรม  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข (วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะที่จ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ  

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ
 ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อที ่1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
 วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพตดิ ทั้งผู้เสพ ผู้จ าหนา่ย และผู้ผลิตในปัจจุบัน ได้เพิม่ทวีความรุ่นแรงข้ึน 

โดยรัฐบาลได้มมีาตรการในการปราบปรามโดยประกาศสงคราม กับยาเสพตดิ ซึ่งการปราบปรามก็ไดผ้ลในระดับหนึ่ง แต่ยาเสพติด
ก็ยังได้แพรร่ะบาดต่อไปอีก อย่างรวดเร็ว ตามสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชนตา่งๆ  เพื่อเป็นการสกดักั้น
ไม่ให้ยาเสพตดิทุกชนิดเข้ามาแพรร่ะบาดในโรงเรยีนสรรพวิทยาคม  จึงจ าเป็นต้องแสวงหาความร่วมมอืกับนักเรียน  ผู้ปกครอง  
ชุมชน ทุกรูปแบบ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิให้หมดสิ้นไป  โรงเรยีนสรรพวิทยาคม จึงได้จัดท า 
โครงการเดินรณรงคต์่อต้านยาเสตดิขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อลดปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพติดในโรงเรยีน        
2.2 เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนท่ัวไป ได้ทราบถึงโทษ และผลเสียของยาเสพติด 
2.3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดด้วยตนเองของโรงเรยีน โดยให้นักเรยีน    
      ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ด าเนินการป้องกันและ แก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
2.4 เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับ เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ให้หันมาร่วมรณรงค์ต่อต้านการระบาดของยาเสพติด 
      ทุกชนิด แจ้งเบาะแส ผู้เสพ ผู้จ าหน่าย ผู้ผลิต รวมทั้งอาชญากรรมต่างๆ 
2.5 เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีต ารวจ กับเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และ ประชาชนท่ัวไป 
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3. เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

         นักเรียนได้ทราบถึงโทษ และผลเสยีของยาเสพตดิ มีผลท าให้ลดปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิในโรงเรียน  
          -  ด้านคุณภาพ 

  นักเรียนทุกคนได้ทราบ ทราบถึงโทษ และผลเสยีของยาเสพติด มผีลท าให้ลดปญัหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
               100 % 

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมคณะกรรมการงานยาเสพติดเพื่อก าหนดปฏิทิน
การปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายให้ผูร้ับผดิชอบก าหนดวางแผนตามปฏิทิน 

ตุลาคม 60 
- 

กันยายน 61 

- นางจรัสศรี ธรรมจิต 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติด าเนินการตามปฏิทิน 
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

พฤษภาคม 60 - 
มิถุนายน 61 

25,070 นางจรัสศรี ธรรมจิต 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. การส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน 
2. แบบสรุปความพึงพอใจ 

มิถุนายน 60 
มิถุนายน 61 

- นางจรัสศรี ธรรมจิต 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. จัดสรุปผลการด าเนินกิจกรรม ตุลาคม 60 
- 

กันยายน 61 

- นางจรัสศรี ธรรมจิต 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)   25,070  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ          -        บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี                 -             บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล  1,000 ผืน - - 7 7,000 
2 ค่าถ้วยรางวัล 500 ถ้วย - - 16 8,000 
3 ค่าวิทยากร  1 ท่าน 600 ช.ม. - - 2 1,200 
4 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 50 ชุด - - 100 5,000 
5 เกียรติบตัร 295 ห่อ - - 4 1,180 
6 กระดาษร้อยปอนด ์ 28 แผ่น - - 50 1,400 
7 สีไมย้าวเรนาซองซ์ระบายน้ า 12 ส ี 129 กล่อง - - 10 1,290 

รวม - 25,070 
รวมทั้งสิ้น 25,070 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีได้รับการเข้าร่วมกิจกรรม 
มีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

1.สังเกตความสนใจและความร่วมมือจาก
นักเรียนและผู้ปกครองผู้ปกครองนักเรียน 
2.แบบสอบถามความพึงพอใจ 

1. แบบบันทึกการสังเกต สอบถาม  

 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้ทราบถึงโทษภยั และผลเสยีของยาเสพติด มผีลท าใหล้ดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในโรงเรียน 100  % 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางจรัสศรี  ธรรมจิต)                (นายจิระพงษ์ สุริยา) 
          ครูช านาญการพิเศษ                      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคล   
 
      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                        (นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา) 
  หัวหน้างานแผนงาน                               ครู คศ.2 ปฎิบัติหน้าที่ 
                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  โครงการ To be Number One 
กิจกรรม  ห้องเรียนสีขาว 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะที่จ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ  

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ 
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมกิจกรรมตำมหลักศำสนำ  กำรรักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ    นางอรทัย   ยาโนยะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 60 – ก.พ. 61 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อที่1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ    

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย 
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อที่ 3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ในสภาพการศึกษาในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคณุธรรม  จริยธรรม มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีและ

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนด ารงตนอยู่ในสังคมได้อยา่งมีคุณค่าซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะร่วมในการพัฒนาตัวนักเรียน การเสรมิสร้างความเขม็แข็งให้กับนักเรียน การเฝ้าระวัง
ดูแลนักเรียน  โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญและถือเป็นหน้าท่ีที่โรงเรียนต้องจัดกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเท่าเทียมนักเรยีนคนอ่ืน ๆ และให้การช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีปญัหาในด้านสารเสพติดการด าเนินงานในทุกวิถีทางที่จะป้องกันและปราบปามมิใหม้ีการเสพ การซื้อขาย และการผลติ
ยาเสพตดิ แต่เนื่องจากปญัหายาเสพติดเป็นปัญหาใหม่ที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนต่อการด าเนินการ จ าจ าเป็นต้องวางแผน
ส าหรับด าเนินงานในแตล่ะดา้นอยา่งรอบคอบ 

ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดท าโครงการนีข้ึ้น โดยมุ่งเน้นให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการไดรู้้ถึงพิษภัย และรู้ถึงวิธีท่ีจะหลีกหนีให้
ห่างไกลจากยาเสพติดทั้งหลาย เพือ่จะได้น าความรู้ทีไ่ดร้ับไปเป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพตดิ ให้เป็นคน
ที่มีประสิทธิภาพ สมบรูณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อใหน้ักเรียนรู้โทษภยัและอนัตรายจากยาเสพติด  

            2.  เพื่อใหน้ักเรียนรู้วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
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            3.  เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพตดิ 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

นักเรียนจ านวน 2,730 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการดูแลแก้ไข ใหม้คีุณภาพและทั่วถึง เท่าเทียมกัน 
 -  ด้านคุณภาพ 

โรงเรียนมีระบบดูแลแก้ไขปญัหานกัเรียนที่มีประสิทธิภาพจนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง  ชุมชน และ 
สถานศึกษาต่างๆ 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1.ประชุมคณะกรรมการงานยาเสพติด เพื่อ
ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาส ารวจนักเรียนใน
ช้ันเพื่อจ าแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 

ต.ค.2560 - นางอรทัย    ยาโนยะ 
 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 

1. ขออนุมัติด าเนินการตามปฏิทิน 
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
3. ด าเนินการตามกิจกรรม 

พ.ย.2560 – 
ก.พ. 2561 

4,920 นางอรทัย    ยาโนยะ 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1.การส ารวจความพึงพอใจของ   
 ผู้ปกครองและนักเรียน 
2. แบบสรุปความพึงพอใจ 

ก.พ.2561 - นางอรทัย    ยาโนยะ 
 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ก.พ.2561 - นางอรทัย    ยาโนยะ 
 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 4,920 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ     - บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี     - บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1 ป้าย 1 1,000 - - 
2 แฟ้มตรามา้ 3 ห่วง 95  แฟ้ม 15 1,425 - - 
3 บอร์ดโฟมรณรงค์ต้านยาเสพติด 200 แผ่น 11 2,200 - - 
4 กระดาษเกยีรตบิัตร 295 แพ็ค 1 295 - - 

รวม 4,920 - 
รวมทั้งสิ้น 4,920 
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6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
จ านวนนักเรียน ปลอดสารเสพติดมีจ านวน 0 % แบบสรุปความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                  ผู้ปกครอง  ครู  นักเรียนมเีจตคติที่ดีต่อโรงเรยีนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางอรทัย  ยาโนยะ)               (นายจิระพงษ์ สุริยา) 
              ครูช านาญการ                    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคล   
 

 
      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                     ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 

หัวหน้างานแผนงาน             ครู คศ.2  ปฎิบัติหนา้ที่ 
                                                        รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 

 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม       
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กลยุทธ์ที ่3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
 1.1 กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ 1,000 ม.1.2(1,2,3) กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 
 1.2 กิจกรรมประเพณีแล้อุป๊ะตะก่า 1,800 ม.1.2(1,2,3) กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 
 1.3 กิจกรรมมารยาทดี รักษ์วิถีไทย น้อมใจศาสนา 10,000 ม.1.2(1,2,3,4) กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 
 1.4 กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา 10,000 ม.1.2(1,2,3,4) กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 

 
1.5 กิจกรรมการแข่งขันกระทงลอย 2,000 ม.1.1(4,5,6) 

ม.1.2(1,2) 
ม.3.1,3.2,3.3 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

2 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกความเป็นไทย    

 2.1 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 5,800 ม.1.2(1,2,3) 
ม.3.1 

กลุ่มสาระภาษาไทย 

 2.2 กิจกรรมนิทรรศการวันสุนทรภู่ 11,500 ม.1.2(1,2),ม.3.1 กลุ่มสาระภาษาไทย 

 
2.3 กิจกรรมพธิีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ 

7,000 ม.1.2(1,2) กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 

 2.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 6,500 ม.1.2(1,2) กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 

 2.5 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2,500 ม.1.2(1,2) กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 

 2.6 กิจกรรมวันปิยะมหาราช 7,000 ม.1.2(1,2) กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 

 รวม 65,100   
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
กิจกรรม  ตักบาตรเติมบุญทุกวันศุกร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา

รักษา สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ   
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นตามเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม – กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
         ข้อที่  1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ข้อที่ 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระพุทธศาสนานั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะเรื่องการท าบุญตัก
บาตร ในปัจจุบันนี้ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย ไม่ค่อยสะดวกเรื่องการท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ อันสืบเนื่องมาจาก
การประกอบอาชีพ เวลาท างาน สภาพการจราจร สถานที่ ตลอดจนพระสงฆ์ไม่สามารถไปรับบิณฑบาตได้ในทุกสถานท่ี เนื่องจาก
ไม่สัมพันธ์กับเวลาและสถานที่ของแต่ละบุคคล ดังนั้น โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และ
นักเรียน ได้มีโอกาสท าบุญตักบาตร ทั้งนี้ประสงค์ให้ตักบาตรเป็นข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องดื่ม เพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญ เป็น
การแสดงกตัญญูกตเวทิคุณแก่ บิดา มารดาผู้มีพระคุณต่อเรา และควรช่วยกันอนุรักษ์ เสริมสร้าง สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ อัน
เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงามของชาวพุทธ และให้เกิดความตระหนักและความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อรักษาประเพณีและอนุรักษว์ัฒนธรรมไทย  
 2. เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของการท าบุญในพระพุทธศาสนาและเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทีคณุแกบ่ิดา มารดาผูม้ีพระคณุ ด้วยการท าบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศล 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทกุคนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรของแห้งที่โรงเรียน 
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 -  ด้านคุณภาพ  
  นักเรียนและครมูีความตระหนัก ในการรักษาประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เห็นถึงคุณคา่และ
ความส าคญัของการท าบุญในพระพุทธศาสนาและเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน   
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมครูและแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ด าเนินงานเพื่อเสนอขออนุมัตโิครงการ 

มิถุนายน 2561 - หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษาฯ
และคณะครูในกลุ่ม
สาระสังคมฯ   

2. ด าเนินการ 
(Do) 

1. น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนดใน
ปฏิทิน 

มิถุนายน – 
กันยายน 2561 

1,000 ครูฤชุอร, ครูแมส่ี
ต่างๆที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

จ านวนนักเรียนปฏิบัติที่เข้าร่วมกจิกรรม  กรกฎาคม – 
กันยายน 2561 

- ครูฤชุอร  

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผล โครงการ 
2. สรุปผลการด าเนินการ 
3.รายงานผู้บังคับบญัชา 

กรกฎาคม – 
กันยายน  
2561 

- ครูฤชุอร 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 1,000      บาท 

เงินนอกงบประมาณ     -  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี                -   บาท 
 ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 ป้ายไวนิล 500 ป้าย - - 1 500 
2 ข้าวสาร 50 ถุง - - 10 500 

รวม -             1,000 
รวมทั้งสิ้น 1,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครูและผู้ปกครองได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครูและผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดี
ต่อการไปท าบญุ ฟังธรรมที่วัด 

1. ติดตามจากการจดักิจกรรม 
2. สังเกตจากเข้าร่วมกิจกรรม 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบติดตามการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เกิดความตระหนักรู้จักรักษาประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
 2. เห็นถึงคุณค่าและความส าคญัของการท าบุญในพระพุทธศาสนาและเกดิความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน 
 3. มีการท าบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลเพื่อแสดงกตัญญูกตเวทีคณุแก่บิดา มารดาผูม้ีพระคณุ 

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายเอกชัย  พันธุลี)                                               ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ                            ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่         
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 

 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
กิจกรรม  ประเพณีแล้อุ๊ป๊ะตะก่า 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา

รักษา สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ   
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นตามเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม – กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
            ข้อที ่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ข้อที่ 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตากเป็นอ าเภอชายแดนติดต่อประเทศพม่า จึงประกอบไปด้วยชนหลายเช้ือชาติคือคนไทย
เหนือ ไทยใหญ่ จีน พม่า กะเหรี่ยง อินเดีย ฯลฯ บุคคลเหล่านี้มีขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองไม่เหมือนกันแต่มีส่วน ที่
เหมือนกันคือทางด้านการนับถือศาสนาพุทธช่ึงชาวพม่า ชาวไทยใหญ่ ชาวไทยเหนือชาวกะเหรี่ยงหรือแม้กระทั่งชาวไทยเช้ือสาย
จีนเองเคร่งครัดเรื่องศาสนามาก จึงมีพิธีกรรมตลอดทั้งปี เช่นประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (ประเพณีแล้อุ๊ป๊ะตะก่า )  
ต่างซ่อมต่อโหลง ตลาดสวรรค์ ต๋านก๋วยสลาก  โคมลอย ฯลฯ ทางโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีนักเรียนหลายเช้ือชาติจึงได้เห็น
พิธีกรรมทางศาสนาพุทธที่หลากหลายด้วย 

ด้วยเหตผุลดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงได้จัดกจิกรรมประเพณีทอ้งถิ่นแม่สอด
ให้กับนักเรียน เช่น ตักบาตรเติมบญุ พ่อแม่ชวนลูกเข้าวัด ประเพณีแล้อุ๊ปะเพื่อใหผู้เ้รียนมี จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภมูิใจในประเพณีท้องถิ่นแม่สอด 

2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแม่สอด 
 3.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงค่านิยมประเพณีท้องถิ่นแม่สอดอันดีงาม 
 4.  เพื่อให้นักเรียนร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นแม่สอด 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จ านวน  2,800 คนเข้าร่วมประเพณีแล้อุ๊ปะตะก่า 
 -  ด้านคุณภาพ  
  นักเรียน ตระหนักถึงประเพณีท้องถิ่นแม่สอดที่ดีงาม แสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นแม่สอด 
 

4.  ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการจาก
ผู้บริหารโรงเรียน 
-  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนด าเนินการ 

มีนาคม 2561 - นางสาวจิตรา อยู่เจรญิ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

-  ด าเนินการตามกิจกรรม(จัดท าปฏิทิน) กรกฎาคม 
2561 

1,800  นางสาวจิตรา อยู่เจรญิ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กิจกรรม 

กันยายน 
2561 

- นางสาวจิตรา อยู่เจรญิ 

4. ประเมินผล
และรายงาน  
(Action) 

-  สรุปผลการด าเนินการตามกิจกรรมและรายงาน
ผู้บริหารโรงเรียน 

กันยายน 
2561 

- นางสาวจิตรา อยู่เจรญิ 

 

 

5.  งบประมาณ   
 งบประมาณ ( เงินอุดหนุน )    1,800   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                 -            บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี           -            บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย - - 1 1,000 

2 เครื่องไทยทาน (ข้าวสาร) 200 ถุง - - 4 800 

รวมทั้งสิ้น 1,800 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนและคณะครูบุคลากรโรงเรียน
สรรพวิทยาคมที่มีต่อกิจกรรมประเพณีแล้อุ๊ปะ๊ตะก่า  
2. ร้อยละ 90 ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

-ติดตามการมสี่วนร่วมกจิกรรม 
- สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. แบบสังเกต 
3.แบบสัมภาษณ ์
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนไดเ้กิดความภาคภูมิใจในประเพณีท้องถิ่นแม่สอด 

2.  เพื่อให้นกัเรียนไดเ้กิดความรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแม่สอด 
 3.  เพื่อให้นักเรียนไดเ้กิดความตระหนักถึงค่านิยมประเพณีท้องถิ่นแม่สอดอันดีงาม 
 4.  เพื่อให้นักเรียนไดร้่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นแม่สอด 
 
 

 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายเอกชัย  พันธุลี)                                               ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ                            ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่         
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 

 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน            ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
กิจกรรม  มารยาทดี รักษ์วิถีไทย น้อมใจในศาสนา  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลัก 

ศาสนารักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภูมิปัญญา  
และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นตามเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ     มิถุนายน – กรกฎาคม  2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
            ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ข้อที่ 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

             ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอน  
5 สาระวิชาประกอบด้วยสาระพระพุทธศาสนา  สาระหน้าที่พลเมือง  และการด าเนินชีวิตในสังคม  เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์  
และภูมิศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน  โดยสาระพระพุทธศาสนาได้บรรจุเรื่อง มารยาทชาวพุทธกับการสวดมนต์ไว้ในหลักสูตร  ประกอ บกับปัจจุบัน
สถานศึกษาต่างจัดการศึกษาตามแบบวิถีพุทธและโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นโรงเรียนแกนน าคุณธรรมในสถานศึกษา 
 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยธรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้มีมารยาทดีถูกต้องตามแบบแผน  มีสัมมาคารวะ มีการแสดงออกในทาง
ที่ดี รู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทยห่างไกลจากยาเสพติด มีสมาธิในการเรียนการท างาน   มีโอกาสสั่งสมบุญและนอบน้อมใน
พระพุทธศาสนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จึงจัดอบรมมารยาทไทยและสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย   
อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดจิตส านึกพัฒนาตนเองร่วมใจกันสืบสวนมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  และสามารถน าไปปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างในสังคมได้ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. ปลูกฝังค่านิยมทีด่ีงามแก่เยาวชนของชาติ 
 2. เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทย มีแนวทางการปฏบิัติมารยาทไทยที่ถูกต้องตามแบบแผน และกาลเทศะ 
 3. เพื่อฝึกสมาธสิั่งสมบญุแก่ผูเ้รียนอันจะช่วยให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
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3. เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ 
 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-5  จ านวน  120  คน เข้ารับการอบรมมารยาทไทยและสวดมนตส์รรเสริญ 
พระรัตนตรัย 

- ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนตร์ท านองสรภัญญะ ท าอาหารพื้นบ้าน เกิดจิตส านึกท่ีดีในการพัฒนาตนเอง  สามารถ
เผยแพรค่วามรูสู้่เพื่อนในห้องเรียนได้อย่างมีแบบแผนถูกต้อง  มีความอ่อนน้อม ยิ้มไหว้ ทักทาย ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
มีตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันสวดมนตฯ์ และมารยาทไทยในโอกาสต่อไป 
 

  4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. เสนอโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

มิถุนายน 2561 
 
 

- นางนาตยาณี  ไวว่อง 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

1.รับสมัครนักเรียนเข้าอบรม 
2. ด าเนินงานตามแผน 

มิถุนายน  
– 

กรกฎาคม  2561 

- 
 

คณะครูกลุม่สาระสังคม
ศึกษาฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- เข้าร่วมกิจกรรม กรกฎาคม 2561 10,000 นางนาตยาณี  ไวว่อง 
 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

-ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม 
-สรุปรายงานการด าเนินงาน 

กรกฎาคม 2561 - กรรมการประเมินผล 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)        10,000      บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      -      บาท 
 เงินเรียนฟรี  15        -      บาท 
 

ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ค่าวิทยากร  คน - - 1 1,000 

2 อาหารหลัก 1 มื้อ 45 ชุด - - 80 3,600 
3 อาหารรอง 2 มื้อ 25 ชุด - - 80 2,000 
4 กาวลาเท็ก 50 กระป๋อง - - 4 200 
5 ดอกรักพลาสติก 300 ถุง - - 2 600 
6 ตะปูเข็ม 20 กล่อง - - 5 100 
7 เข็มหมุด 100 กล่อง - - 4 400 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

8 กระดาษสา 90 แพ็ค - - 9 810 
9 กระดาษส ี 45 แพ็ค - - 10 450 
10 กระดาษว่าว 280 รีม - - 3 840 

รวม -              10,000 
รวมทั้งสิ้น 10,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-5  จ านวน  80  คน  
ทีเ่ข้ารับการอบรมมารยาทไทยและสวดมนต์สรรเสริญ 

พระรัตนตรัยมคีวามพึงพอใจร้อยละ 90 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม  เป็นผู้กิริยามารยาท สุภาพเรียบร้อย  รู้ จักกาลเทศะ  เป็นผู้มีสมาธิในการท างาน  
ห่างไกลยาเสพติด  สวดมนต์สรรเสรญิพระรัตนตรยัท านองสรภัญญะ  ได้ถูกต้องไพเราะ  และมีตัวแทนในการส่งประกวดแข่งขันใน
โอกาสต่อไป 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายเอกชัย  พนัธุลี)                                               ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ                            ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่          
                                                                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 

 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
  

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
กิจกรรม  แห่เทียนจ าน าพรรษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลัก 
                              ศาสนา รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภูมิปัญญา  
                              และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

          ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน –  กรกฎาคม  2561 
สถานที่ด าเนินการ วัดมณีไพรสณฑ์, วัดดอนไชย 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
           ข้อที ่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ข้อที่ 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

             ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 วันเข้าพรรษาคือการที่พระสงฆ์อยู่ประจ าที่ใดที่หนึ่งในช่วงฤดูฝน  พระสงฆ์จะต้องหยุดการเดินทางไปท่ีต่าง ๆ  และพัก
อยู่ท่ีใดท่ีหนึ่งโดยไม่ไปแรมคืนท่ีอื่นภายในก าหนด  3  เดือนเรียกว่าเข้า  วัสสา  ตั้งแต่วันแรม  1  ค่ า  เดือน  10  เหนือไปจนถึงวัน
ขึ้น  15  ค่ า  เดือนเกี๋ยง  (เดือน  11  ภาคกลาง) ชาวบ้านถือว่าเป็นวันส าคัญยิ่งวันหนึ่ง  เพราะเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมท าบุญเป็น
พิเศษ  เมื่อถึงวันนี้  ชาวพุทธทั้งหมดจะพากันไปใส่บาตร  รับศีลตอนกลางคืนมีการถวายเทียนเข้าพรรษา  ก่อนจะถึงหรือเวลา
ถวายเทียนเข้าพรรษา  มักจะมีการแห่เทียนจ าน าพรรษาไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ  เป็นที่สนุกสนาน  ในช่วงเข้าพรรษาชาวบ้านส่วน
ใหญ่จะไปท าบุญที่วัดกันทุกวันพระมีการฟังเทศน์  ฟังธรรม  คนเฒ่า  คนแก่จะมีการไปนอนวัดจ าศีล  ส าหรับคนทั่วไปบางคนก็
ตั้งใจในการงดเว้นบาปและถือศีล  มักจะมีทานขันข้าวหาคนตาย  รวมทั้งการทานแด่พ่อแม่  ปู่ย่าตายาย  ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย  เช่น  
รักษาอุโบสถศีลตลอดพรรษา  งดเว้นการดื่มสุรา  งดเว้นเนื้อสัตว์ตลอดพรรษา เป็นต้น  ทางราชการยังได้ถือเอาวันเข้าพรรษาทุกปี
เป็นวันต้นไม้แห่งชาติอีกด้วย ดังนั้น ทางโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงเห็นความส าคัญของวันเข้าพรรษา  จึงได้จัดกิจกรรมแห่เทียน
จ าน าพรรษาขึ้น 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และชาติไทยได้รับการ
ยกย่องด้านมารยาทที่มีความสง่างาม  มีเอกลักษณ์แบบไทยๆและนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญ  คือการสวดสรรเสริญพระ
รัตนตรัยที่ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาตามหลักพระพุทธศาสนา  นับว่าเป็นการท าความดีอย่างหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนได้ถือปฏิบัติกัน
มายาวนานเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่ดีงามให้สืบไป  ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้มีการจัด
กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษาข้ึน  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิต มีสมาธิ สามารถศึกษาเล่าเรียนและ
แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสืบไป 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสรมิและอนรุักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กบัคนไทยตลอดไป  
2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี ตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจกัน ระหว่างข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบล และภาคประชาชน  
3. เพื่อใหข้้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และภาคประชาชน ได้มโีอกาสท าบญุร่วมกนั  

3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

         -  นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
         -  ในปีการศึกษา  2561  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                       นักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคมได้ร่วมขบวนแหเ่ทียนจ าน าพรรษา จากองค์กรภาคราชการ และภาคประชาชน 
  อ าเภอแม่สอด 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมครูและแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที ่
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ด าเนินงานเพื่อเสนอขออนุมัตโิครงการ 

มิถุนายน 2561 - หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สังคม
ศึกษาฯและคณะครู
ในกลุ่มสาระสังคมฯ   

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 

1. น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนดในปฏิทิน 
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การตกแต่ง เทียนพรรษา 

กรกฎาคม  
2561 

10,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

จ านวนนักเรียนปฏิบัติที่เข้าร่วมกจิกรรม กรกฎาคม  
2561 

- ครูนิรันดร์  
รสสุขุมาลชาต ิ

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. ติดตาม  ประเมินผล โครงการ 
2. สรุปผลการด าเนินการ 3 เล่ม 
3.รายงานผู้บังคับบญัชา 

กรกฎาคม  
2561 

- ครูนิรันดร์  
รสสุขุมาลชาต ิ
  

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 10,000      บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      -      บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี      -             บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย - - 1 1,000 
2 เทียนพรรษา 1,500 เล่ม - - 2 3,000 
3 โอเอซีส 300 กล่อง - - 3 900 
4 ดอกพุดพลาสติก 300 ถุง - - 2 600 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

5 ดอกรักพลาสติก 300 ถุง - - 2 600 
6 เข็มหมุด 100 กล่อง - - 4  400 
7 ตะปูเข็ม 20 กล่อง - - 5 100 
8 เข็มร้อยมาลัย 50 กล่อง - - 5 100 
9 อาสนะ 200 ผืน - - 10 2,000 
10 ดอกไม้พลาสติก 20 มัด - - 65 1,300 

รวม - 10,000 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.ร้อยละ 75 ของนักเรียน ครูและผู้ปกครองได้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดการอนุรักษ์ประเพณแีละวัฒนธรรม  
2.ร้อยละ 75 ของนักเรียน ครูและผู้ปกครองเกิดการร่วม
แรง ร่วมใจที่ด ี

1. นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม 
2. สังเกตจากการเข้าร่วมกจิกรรม 

1. แบบติดตามการจัดกจิกรรม 
2. แบบสังเกตจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เกิดความตระหนักรู้จักรักษาประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
 2. เห็นถึงคุณค่าและความส าคญัของการการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี ตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจกันระหว่างข้าราชการ  

  
                          
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายเอกชัย  พันธุลี)                                                 ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ                            ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่          
                                                                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 

 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
กิจกรรม  การแข่งขันกระทงลอย 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา  

รกัษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสถิรดา   กิติเวียง 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 2560 –พฤศจิกายน 2560 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
             ข้อที่ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
             ข้อที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

   ข้อที่ 3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
                              และมีประสิทธิภาพ 
 
1.   หลักการและเหตุผล 
 ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณทีี่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานเป็นการแสดงความขอบคณุแม่พระคงคาท่ีให้น้ าแก่
มนุษย์ไดด้ื่มกิน อุปโภค บริโภคและขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกลูลงไป หรอืเป็นการลอยเคราะห์ ลอยโศกทิ้งไป และเนื่องด้วยกลุม่สาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยไีดเ้ปดิท าการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามหลักสูตรของสถาน ศึกษาประจ าปีการศึกษา2561 
ส าหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอน ปลายให้กับนักเรยีนจึงจัดกิจกรรมเพื่อแข่งขัน
การท ากระทงลอยเพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับนักเรียน และเป็นการปลูกฝังค่านยิม และปลูกจิตส านึกท่ีดีงาม
ให้แก่นักเรียน 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับฝีมือ(กระทงลอย)จากใบตอง ดอกไมส้ด และเศษวัสดุเหลือใช้ 
 2. เพื่อวัดทักษะฝีมือ ความสามารถของนักเรียน 

 3. เพื่อให้นักเรียนร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
     นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จ านวน 2,800 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกระทงลอย 
 -  ด้านคุณภาพ  
     นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน          
การด าเนินงาน 

ตุลาคม 2560 - 

นางสถิรดา  กิติเวยีง 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ตุลาคม - พฤศจิกายน 

2560 
2,000 

นางสถิรดา  กิติเวยีง 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม                                             
– ประเมินผลการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 2560 - 
นางสถิรดา  กิติเวยีง 

4.ประเมินผล 
(Action) 

-สรุปผลและรายงานผล การจัดกจิกรรม พฤศจิกายน 2560 - 
นางสถิรดา  กิติเวยีง 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 2,000 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   -       บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    -       บาท  
ดังรายการต่อไปนี้ 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 
2 กระดาษท าเกยีรตบิัตรกรอบทอง 180 ริม 2 360 - - 
3 ขนมปี๊บใหญ่  200 ป๊ีบ 3 600 - - 
4 ริบบิ้น 20 ม้วน 2 40 - - 

รวม 2,000 - 
รวมทั้งสิ้น 2,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

นักเรียนร้อยละ 100 ไดล้งมือปฏบิัติ และเรียนรู้จริงจาก
การท ากระทงลอย 

สังเกต แบบประเมินโครงการ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีทักษะปฏิบตัิการท ากระทงลอยจาก จากใบตอง ดอกไมส้ด และเศษวัสดุเหลือใช้ 
2.นักเรียนสามารถน าทักษะความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางนิตยา   เคลือบวัง )                 (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี          ครูช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ           ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                      (นายจักกฤษณ์   เรืองปรีชา) 
            หวัหน้างานแผนงาน                           ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

       รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
   

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกความเป็นไทย 
กิจกรรม  วันภาษาไทยแห่งชาติ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ 

รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญำ และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นตำมเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบ   นางสุมาลี  บุญมาก 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนกรกฎาคม  2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 ข้อที่   1.2  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ข้อที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

    มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อที่   1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ชาติไทยเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมเป็นของตนเองมาแต่โบราณกาล เอกลักษณ์ของไทยมีหลายด้านด้วยกัน ไม่
ว่าจะเป็นการพูด การไหว้ การแต่งกาย ฯลฯ อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมไทยที่อ่อนช้อยยากที่ชาติใดจะเหมือน  ส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์
ด้านภาษาไทยยังได้มีการแตกแขนงออกไปให้เห็นอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นอักขระ สุนทร บทกวีและบทกลอน  ฯลฯ  สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ล้วนช้ีให้เห็นความเจริญและงอกงามของเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย 

อนึ่งภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค  ประเทศไทยมีภาษาไทย
เป็นของตนเองมานานกว่า  700  ปี  นับตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  ทรงประดิษฐ์อักษรไทยข้ึน  เมื่อปี พ.ศ. 1826  และ
จารึกประวัติศาสตร์สุโขทัยบนแท่งศิลา  หรือที่เราเรียกว่า  “ศิลาจารึก”  นับตั้งแต่อดีตพระมหากษัตริย์  นักปราชญ์  ราชบัณฑิต
ของไทยก็ใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร  ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนสืบทอดต่อกันมา 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากข้ึนท าให้ภาษาไทยที่เป็นภาษาประจ าชาติได้รับ
ผลกระทบจากเทคโนโลยีนี้ด้วยภาษาไทยท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนก็เริม่มีการเปลีย่นแปลงไป  มีการน าส านวนภาษาต่างประเทศ
เข้ามาพูดปะปนในภาษาไทยค าอังกฤษค า ปัญหาเหล่านี้หากไม่เร่งแก้ไข นับวันภาษาไทยก็เริ่มจะเสียหายมากยิ่งขึ้นและที่ส าคัญคน
ปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบที่มาที่ไปของวันภาษาไทยแห่งชาติ  ดังนั้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงอยากให้นักเรียนหันมาให้
ความส าคัญกับวันภาษาไทยแห่งชาติมากยิ่งขึ้นมีความตระหนักในความเป็นไทยตลอดจนมีจิตส านึกที่ดีในความเป็นไทยตราบนาน
เท่านาน 
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ตามที่ได้กล่าวมาให้ทราบนั้นท าให้ทราบว่าวันภาษาไทยมีความส าคัญกับคนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียน  ทั้งนี้
ผู้รับผิดชอบโครงการได้สอนรายวิชาภาษาไทยจึงอยากให้นักศึกษาทุกคนมีความตระหนักในความเป็นไทยตลอดจนส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรักและสนใจในภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาของชนชาติไทย 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติ และความส าคญัของวันภาษาไทยแห่งชาติ 
2.2  เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทย  มคีวามตระหนักและมีจติส านึกท่ีดีในความเป็นไทย  

โดยรูจ้ักรัก  และภูมิใจในความเปน็ไทย 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

นักเรียนและได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติวันภาษาไทยและเห็นคณุค่าของภาษาไทย   
 -  ด้านคุณภาพ  

               นักเรียนและได้รับสารัตถประโยชน์จากกิจกรรมนี้อยา่งน้อย  2,800 คน  

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อส ารวจความต้องการ
และวางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 
ซึ่งประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อ
พิจารณาและก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

มี.ค.- พ.ค. 
2561 

- ครูสุมาลี  บุญมาก 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
- กิจกรรมแข่งทักษะค าคม 
- กิจกรรมการพดูสุนทรพจน ์
- กิจกรรมคัดไทย 
- กิจกรรมเขียนไทย 
- จัดบอร์ดกิจกรรมวันภาษาไทย 

29 ก.ค.2561 5,800 ครูสุมาลี  บุญมาก 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม ส.ค.2561 - ครูสุมาลี  บุญมาก 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

 จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ ส.ค.2561 - ครูสุมาลี  บุญมาก 
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5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………5,800………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-……………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 กระดาษชารจ์ท าบอร์ด 10 แผ่น - - 10 100 
2 กระดาษโฟโต ้ 450 ห่อ - - 2 900 
3 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย - - 1 1,000 
4 ป้ายสามเหลีย่ม 200 ชุด - - 12 2,400 
5 กระดานค าคม 550 ชุด - - 2 1,100 
6 ดอกไม้ประดับบอร์ด 30 ชุด - - 10 300 

รวม - 5,800  
รวมทั้งสิ้น 5,800  

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนและไดค้วามรูเ้กี่ยวกับประวัติวันภาษาไทย
และเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
2. นักเรียนและไดร้ับสารัตถประโยชน์จากกิจกรรมนี ้

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของการจัดกิจกรรม 
รายงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

แบบประเมินผล 
จัดท ารายงานและสรุปผลเป็นรูปเล่ม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนให้ความส าคัญเกีย่วกบัวันภาษาไทยแห่งชาตติระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ 

 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางพรรณี  ดิษฐบรรจง)                                          ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                     
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่          

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกความเป็นไทย 
กิจกรรม  นิทรรศการวันสุนทรภู่ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา  

รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นตามเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบ    นางอรทัย  ยาโนยะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนมิถุนายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
          ข้อที่  1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ข้อที่ 1   การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระสุนทรโวหารหรือท่ีเรยีกกันท่ัว ๆ ไปว่า  “สุนทรภู่”  เป็นรัตนกวี 4 แผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์ ไดส้ร้างผลงานด้าน

วรรณคดีไทยเป็นจ านวนมาก  ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ าค่าของแผ่นดินชาวไทยเรายกย่องสุนทรภู่ว่าเป็นเลิศแห่งการแต่งกลอนสภุาพ
นอกจากน้ีแล้วท่านยังไดส้ร้างสรรค์ผลงาน  อันมีค่าไว้อย่างมากมายหลายประเภทล้วนแล้วแต่น าความภาคภมูิใจมาให้คนไทยท้ัง
ชาติผลงานของท่านทันสมัยมีความคิดที่แปลกใหม่มีความไพเราะและน าความสนุกสนานเพลิดเพลินจนได้รับความยกย่องจาก
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งชาติหรือองค์การยูเนสโกว่าเป็นบุคคลที่มผีลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของโลกผลงาน
ของท่านเป็นวรรณคดีมรดกอันล้ าค่าของชาติไทยควรแก่การส่งเสริมและรักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงในคุณความดีที่ท่านได้
สร้างไว้นีเ้ป็นแบบอย่างให้กวีรุ่นตอ่ ๆ มาด าเนินรอยตามจนท่านไดร้ับสมญานามว่า  “บิดาแห่งนักกลอน”  เมื่อถึงวันท่ี  26  
มิถุนายน  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน  หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งกลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมได้จัดงานเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคณุและเป็นการสดดุีเทดิเกียรติรตันกวีเอกของชาติจึงได้จดักิจกรรม  “วันสุนทรภู่” 
ขึ้นทุก ๆ ป ี

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเป็นการสดดุียกย่องเกียรติคุณและร าลึกถึงกวีเอกของโลก “สุนทรภู่” 

 2.2 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วรรณคดีที่เป็นมรดกแห่งชาต ิ
 2.3 เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ประวัติและผลงานของกวีให้เป็นท่ีประจักษแ์ก่บุคคลทั่วไป 
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 2.4 เพื่อเป็นกิจกรรมเสรมิสร้างหลักสูตรในวิชาวรรณคดีทุกระดับชัน้ 
 2.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางด้านนาฏศิลป์ 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้ความรูเ้กี่ยวกับประวตัิและผลงานอันยอดเยี่ยมของ  “สุนทรภู่”  กวีเอกของโลก 
 -  ด้านคุณภาพ  

 นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้รบัสารตัถประโยชน์จากกิจกรรมนี้อย่างน้อย  2,800 คน  
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อส ารวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อพิจารณาและ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  

มี.ค. – พ.ค. 
2561 

 
 
 
 
 

- ครูอรทัย  ยาโนยะ 
 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ นิทรรศการ  บอรด์ชีวิต
และผลงานสุนทรภู่  ผลงานการแข่งขันทักษะอ่าน  ฟัง  
พูด  เขียน  เช่น การประกวดคดัลายมือ  การประกวดแต่ง
กลอนสุภาพ  การประกวดเขียนไทย  การประกวดอ่าน
ท านองเสนาะ  การประกวดวาดภาพตามจินตนาการ  การ
ประกวดพูดสุนทรพจน์  และการประกวดแผ่นผับ “ชีวิต
และผลงานของสุนทรภู่  ครูกวีสี่แผ่นดิน” 

มิ.ย.2561 11,500 ครูอรทัย  ยาโนยะ 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม มิ.ย.2561 - ครูอรทยั  ยาโนยะ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ ก.ค.2561 - ครูอรทัย  ยาโนยะ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………11,500………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ………………-…………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 กระดาษชารจ์ท าบอร์ด 10 แผ่น - - 10 100 
2 กรอบรูปโลเ่กียรติบัตร 100 อัน - - 12 1,200 
3 รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย(สมุดโรงเรยีน) 150 โหล - - 35 5,250 
4 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย - - 1 1,000 
5. ดอกไม้ท าบอรด์ 30 ชุด - - 100 3,000 
6. กระดาษท าเกยีรตบิัตร 350 รีม - - 2 700 

รวม - 11,250 
รวมทั้งสิ้น 11,250  

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.  นักเรียนร้อยละ 100 เรียนรู้อย่างมีความสุข  
มีความสามารถ ทักษะ และคณุลกัษณะตามจุดเน้น 
2.  นักเรียนร้อยละ 90 ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของการจัดกิจกรรม 
รายงานกิจกรรมวันสุนทรภู ่

แบบประเมินผล 
จัดท ารายงานและสรุปผล
เป็นรูปเล่ม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนและบคุคลทั่วไปไดร้ับความรู้เกี่ยวกับประวตัิและผลงานสุนทรภู่ เกดิความซาบซึ้ง ความภาคภูมิใจหวงแหน

และอนุรักษไ์ว้ซึ่งวัฒนธรรมทางวรรณคดีมรดกอันเป็นผลงานของชาติพร้อมที่จะสืบทอดให้เห็นมรดกทางวัฒนธรรม  เผยแพร่
ประวัติและผลงานของกวีให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อไป 

7.2  นักเรียนและเยาวชนกล้าแสดงออกทางด้านทักษะทุกด้านอ่าน  ฟัง  พูด  เขียน 

 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางพรรณี  ดิษฐบรรจง)                                           ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                     
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่         
                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
           (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
   ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  
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โครงการ  ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกความเป็นไทย 
กิจกรรม  พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็น เข้าใจหลัก 

ศาสนา รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภูมิปัญญา  
และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นตามเขต 
   เศรษฐกิจพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ระยะเวลาด าเนินการ  12 สิงหาคม 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
        ข้อที ่  1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

      ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบรมราชินีนาถ ซึ่งถือว่าเป็น “แม่แห่งชาติ” ของ
ประชาชนชาวไทย ดังนั้นในวันส าคัญดังกล่าว ปวงชนชาวไทยจะจัดพิธีถวายเครื่องสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 พร้อมกันทั่วประเทศ ท้ังนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โรงเรียน
สรรพวิทยาคม ได้จัดให้มีการถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561  

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   

เนื่องในวนัแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  
2.  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน  ได้แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวที  และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
   ตัวแทนนักเรียนคณะสี   จ านวน  700  คน คณะครู 120  คนได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพร 
 -  ด้านคุณภาพ   
  -นักเรียนทุกระดับชั้น 80% ข้ึนไปเกิดจิตส านึกในการมคีวามกตญัญตู่อผู้มีพระคณุและเป็นการสานสัมพันธ์ คืน
ความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวและแสดงความจงรักภักดตี่อสถาบัน 
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2. นัดหมายกิจการ 
3. ขออนุมัติด าเนินการ 

กรกฎาคม 2561 - น.ส.นวรัตน์ เหลือศรี
จันทร์ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจดักิจกรรมตาม
ก าหนดการ 

สิงหาคม 2561 - นางสาวนวรัตน ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรม สิงหาคม 2561 7,000 นางสาวนวรัตน ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 
 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิ
โครงการ 
2. สรุปการด าเนินการ 

สิงหาคม  2561 - นางสาวนวรัตน ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 7,000   บาท 

เงินนอกงบประมาณ                      -           บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี               -           บาท 
 

ดังรายการต่อไปนี ้
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ไวนิลนิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ  
ขนาด 9x175 cm 

520 แผ่น - - 5 2,600 

2 พุ่มฝ้าย ขนาด 18 นิ้ว 950 พุ่ม - - 2 1,900 
3 พุ่มฝ้าย ขนาด 20 นิ้ว 1,250 พุ่ม - - 2 2,500 

รวม - 7,000 
รวมทั้งสิ้น 7,000 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
นักเรียนทุกระดับช้ัน 80% ข้ึนไปเกิดจิตส านึกในการมีความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคณุและเป็นการสานสมัพันธ์ คืนความอบอุ่น
ให้แก่ครอบครัวและแสดงความจงรักภักดตี่อสถาบัน 

1. ติดตาม ก ากับ  การจดักิจกรรม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรยีนสรรพวิทยาคม ไดร้่วมกันแสดงออกถึงความ 

   จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
2. นักเรียน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความจงรกัภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  
   ในรัชกาลที่ 9  ผู้ที่เป็นแม่ของแผ่นดิน 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายเอกชัย  พันธุลี)                                               ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ                            ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่         
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 

 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
    
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกความเป็นไทย 
กิจกรรม  วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 
 ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็น เข้าใจหลัก 

ศาสนา รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภูมิปัญญา  
และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรม 
ในท้องถิ่นตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  27  กรกฎาคม 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
         ข้อที่  1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไดเ้สด็จขึ้น
ครองราชย์สมบัติพระองค์ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกจินานับการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนได้เสด็จพระราช
ด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ ท้ังในเมืองและชนบท     ไม่ว่าจะเปน็ท่ีทุรกันดารเพียงใด ในการ
เสด็จพระราชด าเนินทุกครั้งทรงทราบถึงความเป็นอยู่ของราษฎรเหล่านั้นอย่างถ่องแท้จึงทรงพระราชทานพระราชด าริตั้งโครงการ
ต่างๆ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น  โดยยึดหลักการให้ประชาชนมีส่วนได้ช่วยเหลือตนเอง 

  

เนื่องจากในวนัท่ี 28  กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันท่ีพสกนิกรชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภกัดี และส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณที่ทรงมตี่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศด้วยความรักประดุจดังพ่อของแผ่นดินในโอกาสนี้ชาวไทยยังได้
แสดงออกถึงความรักท่ีมีต่อพ่อของตนเองไปพร้อมๆกัน  ทางโรงเรียนจึงได้จัดงานวันพ่อขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครูอาจารย์และ
บุคลากรได้แสดงออกถึงความจงรกัภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รวมถึงกิจกรรม
ที่แสดงออกถึงความกตัญญตู่อพ่อผู้มีพระคุณของทุกคนอีกด้วย เป็นประจ าทุกปี กิจกรรม และภารกิจที่จัดท าข้ึนจะสอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 1 ข้อ 12 ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย ส านึกในความเป็นท้องถิ่น ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ และวิธีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ขอ้ 3 ส่งเสริมค่านยิมที่ดีงามตามอตัลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ประชาชนได้ได้ส านึกในพระมหากรุณาธคิุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
2.  เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ร่วมกนัแสดงออกถึงความจงรักภักดตี่อสถาบันชาติ      
    ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
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3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         -  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนไดเ้ข้าร่วมพิธีถวายพระพร 
  3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์ตามหลักสูตร (ซื่อสัตย ์มีวินัย 
มุ่งมั่นในการท างาน อยู่อย่างพอเพียง ใฝ่เรียนรู้ รักชาติ รักความเปน็ประชาธิปไตย และมีจิตสาธารณะ) เห็นคุณคา่ในตนเอง เอื้อ
อาทรผู้อื่น และกตัญญตู่อผู้มีพระคุณ 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2. นัดหมายกิจการ 
3. ขออนุมัติด าเนินการ 

มิ.ย. 2561 - นายจรลั  กอบฝั้น 
นางสาวนงนภสร องค์การ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจดักิจกรรมตามก าหนดการ 

ก.ค. 2561 - นายจรลั  กอบฝั้น 
คณะครูกลุม่สาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษา ฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. ครู – บุคลากรและนักเรียนปฏบิัติ
กิจกรรม 

27ก.ค.  2561 6,500 นายจรลั  กอบฝั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิ
โครงการ 
2. สรุปการด าเนินการ 

ก.ค.  2561 - นายจรลั  กอบฝั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ฯ 

 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  6,500  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ     -   บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี         -             บาท 
ดังมีรายการต่อไปนี ้
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2/2560 ภาคเรยีนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายโครงการ 1,000 ป้าย - - 1 1,000 
2 รูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 2,000 ป้าย - - 1 2,000 
3 ดอกไม้ประดิษฐ ์ 3,200 ชุด - - 1 3,200 
4 โอเอชิส 20 ก้อน - - 15 300 

รวม - 6,500 
รวมทั้งสิ้น 6,500 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

- คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน
สรรพวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม รอ้ยละ 90 
- คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน
สรรพวิทยาคม มีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

1. ติดตาม ก ากับ  การจดักิจกรรม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรยีนสรรพวิทยาคม ไดร้่วมกันแสดงออกถึงความ 

   จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
 2. นักเรียน มีเจตคตติ่อการเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุ 

 
 
  
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายเอกชัย  พันธุลี)                                               ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ                            ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่         
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกความเป็นไทย 
กิจกรรม  พิธีไหว้ครู 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา  

รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นตามเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

1.   หลักการและเหตุผล 
 การไหว้ครูเป็นวัฒนธรรม ประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน เป็นประเพณีที่ศิษย์มี โอกาสได้แสดง
ความคารวะ ยอมรับนับถือครูอย่างจริงใจ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู และเอื้ออาทรต่อคุณครู จึงได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นเพื่อ
เป็นการปลูกฝังค่านิยม และปลูกจิตส านึกท่ีดีงามให้แก่นักเรียน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจประเพณีไหว้คร ู
 2. เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียนรู้จกัความเอื้ออาทร และกตัญญูต่อผูม้ีพระคณุ 
 3. เพื่อให้นักเรียนร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
     นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จ านวน 2,500 คน ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 
 -  ด้านคุณภาพ  
     นักเรียนตระหนักถึงประเพณีที่ดีงาม อันแสดงถึงความกตญัญูต่อคณุครผูู้ถ่ายทอดความรู้ 
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ(บุคคล/
กลุ่มงาน) 

1. วางแผน
(Plan) 
 
 

-จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

พฤษภาคม2561 - -นายพัสกร 
-คณะครูกลุ่มฯสังคม
ศึกษาฯ 
-หัวหน้าระดับช้ัน 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน มิถุนายน 2561 2,500 -คณะครูกลุ่มฯสังคม
ศึกษาฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม – ประเมินผลการด าเนินงาน มิถุนายน 2561 - -คณะครูกลุ่มฯสังคม
ศึกษาฯ 

4.ประเมินผล
(Action) 

สรุปผล และรายงานผลการจดักิจกรรม กรกฎาคม 2561 - -คณะครูกลุ่มฯสังคม
ศึกษาฯ 

 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 2,500  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   -       บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    -       บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล     950 ป้าย - - 1 950 
2 กระดาษท าเกยีรตบิัตรกรอบทอง 250 ห่อ - - 2 500 
3 ดอกไมส้ด 250 มัด - - 3 750 
4 ริบบิ้นคละสีขนาด 2ml. 20 ม้วน - - 15 300 

รวม - 2,500 
รวมทั้งสิ้น 2,500 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 90 โรงเรยีนสรรพวิทยาคมทุกคน
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามประเพณีการไหว้คร ู
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความพอใจต่อการจัดกจิกรรมไหว้
คร ู

สังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

-แบบประเมินโครงการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมโีอกาสเรียนรู้ และปฏิบตัิจริงในวัฒนธรรม ประเพณีการไหว้ครู และนักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู 
และร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย 

 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายเอกชัย  พันธุลี)                                               ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ                            ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่         
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 

 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
            (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
            หวัหน้างานแผนงาน           ครชู านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกความเป็นไทย 
กิจกรรม  วันปิยมหาราช 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา  

รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภูมิปัญญา และ 
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  23 ตุลาคม 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
        ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ได้ก าหนดใหเ้ห็นวันปิยมหาราช เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรณุาธคิุณ ของ

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช และยังแสดงความจงรักภักดตี่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้นักเรยีน 
นักศึกษาเข้าร่วมประกวดการจัดท าพวงมาลา และวางพวงมาลาถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริยไ์ทยรวมถึง
กิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อพ่อผู้มีพระคุณของทุกคนอีกด้วย เป็นประจ าทุกปี กิจกรรม และภารกิจที่จัดท าขึ้นจะ
สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี 1 ข้อ 12 ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย ส านึกในความเป็นท้องถิ่น ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ข้อ 3 ส่งเสริมคา่นิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ประชาชนได้ได้ส านึกในพระมหากรุณาธคิุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
2.  เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ร่วมกนัแสดงออกถึงความจงรักภักดี 

                ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมพิธีว่างพวงมาลา 
3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์ตามหลักสูตร (ซื่อสัตย ์มีวินัย 
มุ่งมั่นในการท างาน อยู่อย่างพอเพียง ใฝ่เรียนรู้ รักชาติ รักความเปน็ประชาธิปไตย และมีจิตสาธารณะ) เห็นคุณคา่ในตนเอง เอื้อ
อาทรผู้อื่น และกตัญญตู่อผู้มีพระคุณ 
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4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2. นัดหมายกิจการ 
3. ขออนุมัติด าเนินการ 
 

ตุลาคม 2560 - นายธานินทร์  
ศรีมหาดไทย 
และคณะครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สังคมศึกษาฯ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจดักิจกรรมตามก าหนดการ 

ตุลาคม 2560 7,000 นายธานินทร์  
ศรีมหาดไทย 
และคณะคร ู

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ครู บุคลากร นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  23 ต.ค. 2560 - ผู้บริหาร  คณะครู 
นักเรียน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิโครงการ 
2. สรุปการด าเนินการ 

ตุลาคม  2560 - นายธานินทร์  
ศรีมหาดไทย 
 
และคณะ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  7,000        บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                           -          บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี                 -           บาท 
  ดังรายการต่อไปนี ้
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 โฟมหนา 1 นิ้ว  100 แผ่น 5 500 - - 
2 ผ้าสดี า - ผ้าลูกไม้- ผ้าสักราด 1.5 เมตร 300 ผืน 2 600 - - 
3 ดอกกล้วยไม ้ 70 มัด 10 700 - - 
4 สีอะครลิิคพลาสติก (สีทอง) 120 กระป๋อง 1 120 - - 
5 กาว 50 กระป๋อง 1 50 - - 
6 ตะปูเย็บดอกไม ้ 60 แพ็ค 3 180 - - 
7 ไม้อัด ขนาด 0.8 ซ.ม 865 แผ่น 2 1,730 - - 
8 ดอกไม ้ 60 มัด 50 3,000 - - 
9 สีพลาสติก (สีแดง) 120 กระป๋อง 1 120 - - 

รวม 7,000 - 
รวมทั้งสิ้น 7,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร้อยละ75  ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมพิธีว่างพวงมาลา 

1. ติดตาม ก ากับ  การจดักิจกรรม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรยีนสรรพวิทยาคม ไดร้่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ   
    สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ ์

 2. นักเรียน มีเจตคตติ่อการเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุ 

 
  
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายเอกชัย  พันธุลี)                                                 ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ                             ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่           
                                                                              รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 

 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
            (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
            หวัหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสากล 

 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนอง
มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพ
เป็นพลโลก   

 

 
1.1 กิจกรรมเวทีน าเสนองานวิจยัในชั้นเรียน และสื่อการ
เรียนรู้ของคณะครู 

10,000 ม.3.1,3.2,3.3 ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 

1.2 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏบิัติตามกลยทุธ์สถานศึกษา 35,000 ม.2.1, 
ม.2.2 (2.1,2.2, 
2.3,2.4) 
ม.2.3, ม.2.4 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ 

 
1.3 กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร (การศึกษาดูงานภายใน
และภายนอกประเทศ) 

1,200,000 ม.2.2(2.2) ฝ่ายบริหารบุคคล 

 

1.4 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาหนังสอื ต าราและสื่อเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

5,000 ม.1.1(1,2,3, 
4,5,6) 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

2 โครงการพัฒนาระบบบรหิารและการจัดการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

   

 2.1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ และการ
ประชาสัมพนัธ์ในเว็ปไซต ์

30,000 ม.2.2(2.3,2.4) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

รวม 1,280,000 
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โครงการ  พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กิจกรรม  เวทีน าเสนองานวิจัยในชั้นเรียน และสื่อการเรียนรู้ของคณะครู 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นครูมืออาชีพ  

มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร  ครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และสมรรถนะเหมาะสมกับการจัด 
การศึกษาตามมาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบ    นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค.2560 – ก.ย. 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ข้อที่ 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ข้อที่ 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ข้อที่ 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
   และมีประสิทธิภาพ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ครูเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในแต่ละวิชาหรือแต่ ละหน่วย
ของการเรียนรู้ ครูมีบทบาทส าคัญทั้งในข้ันเตรียมการ ข้ันด าเนินการ ข้ันประเมินและขั้นในผลการประเมิน โดยขั้นเตรียมการผู้สอนต้อง
ศึกษาค้นคว้าแหล่งความรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนกิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด การเผชิญปัญหา 
สอดคล้องกับธรรมชาติ สัมพันธ์กับสังคมและตรงตามความสนใจของผู้เรียน ทางโรงเรียนเห็นความส าคัญสิ่งเหล่านี้จึงเน้นให้ครูผู้สอน
ผลิตสื่อการสอน และส่งเสริมให้เกิดสื่อการสอนที่ดี  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง   การผลิตสื่อการสอน
ที่มีคุณภาพ จะท าให้การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ ดีไปด้วย และส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
  จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคม พบว่า นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหดไว้ สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะครูผูส้อนขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมยั  ใช้สื่อเก่าที่มีจ านวนน้อย ไม่เพยีงพอกับ
จ านวนเด็ก  ไมเ่ร้าความสนใจของผู้เรยีนและไมส่่งเสริมใหผู้้เรยีนได้เลือกตามความสนใจไมไ่ดฝ้ึกให้นักเรียนได้ปฏิบตัิจริง นักเรียนจึงไม่
สามารถค้นพบความรูไ้ดด้้วยตนเอง  

 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของครูเปน็วิธีการอย่างหน่ึงในการกระตุ้นและสง่เสรมิให้ครไูด้พัฒนาผลิตสื่อการเรยีนการสอน
ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้  ในการผลิตสื่อน้ันครูสามารถผลิตทั้งสื่อสิ่งพิมพ์  

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบจ าลอง เกมต่าง ๆ ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งจะท าให้
ครูเกิดความมั่นใจ และมีแรงจูงใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนที่เน้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและค้นพบความรู้ด้วย
ตนเองโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 1. ครูทุกคนในท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีงานวิจัยในช้ันเรียน และสื่อการสอน อย่างน้อย 2 ช้ิน 
 -  ด้านคุณภาพ  
 1. ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาการการเรยีนรู้ของผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจในการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร
โรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. 2560 
 

ต.ค. 2560 
ต.ค. 2560 

- ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 
 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 

1. ประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการให้ท้ัง 
8 กลุ่มสารฯ 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์

พ.ย. 2560 
 

พ.ย.2560 -ก.ค.2561 

 
10,000 

ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. นิเทศการใช้สื่อการสอน 
2. ประเมินผลการจัดท าโครงการ 

ส.ค. 2561 
ก.ย. 2561 

- ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานผลการจัดท าโครงการกบัฝ่าย
บริหาร 

ก.ย. 2561 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 
 

 
5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ........10,000………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   …………………………….. บาท 
 
ที ่
 

ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ค่าจัดท ารูปเล่ม 100 10 - - 10 1,000 
2 ค่าเกียรติบัตร พร้อมกรอบรปู(Google for Education) 150 30 30 4500 - - 
3 ค่าเกียรติบัตร พร้อมกรอบรปู(S.W. Research) 150 30 - - 30 4500 

รวม 4,500 5,500 
รวมทั้งสิ้น 10,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ครูไดม้ีผลงานวิจัย และสื่อการเรยีนการสอนที่
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี 

1. การประเมินโครงการ 1. เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

 
7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ครูได้รับการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียนและสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายฐาปนะพงษ์   ทะนันชัย)             (นายฉัตรชัย    วิเทศน์) 
ครู คศ.3 ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                       ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                    ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
  หัวหน้างานแผนงาน                                 ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาครูและบุคลากรตามกลยุทธ์สถานศึกษา 
กิจกรรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการตามกลยุทธ์สถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะ  

เหมาะสมกับการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
 พอเพียง  

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ โดยยึดหลักตาม
   มาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย  หาญพรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2560  -  กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ข้อที่ 1   การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      ข้อที่ 2.1  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
   ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
      ข้อที่ 2.2 การวางแผนการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      ข้อที่ 2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
      ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
   อย่างมีคุณภาพ  
 ข้อที่ 3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
   ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 ข้อที่ 4  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก เป็นโรงเรยีนในโครงการมาตรฐานสากร ตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และยังเป็นหน่วยเบิก จ่ายเงินงบประมาณตา่งๆ ให้แก่
โรงเรียนซีกตะวันตก ของจังหวัดตาก ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทางฝ่ายบริหารธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การเปิดโอกาสให้บุคลากรของฝ่าย ได้ ไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพื่อน ามา
ประกอบ การพัฒนาการท างาน ขององค์กร เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์โดยตรง ในการท างาน มีประสิทธิภาพท่ีดี 
และเกดประสิทธิผล รองรับความเป็นโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
 ทั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่ดี ส าหรับครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนาศกัยภาพของบุคลากร ให้ดยีิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพครแูละบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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       2. เกิดวิสัยทัศน์ในการท างาน น ามาพัฒนาระบบ ข้ันตอนการปฏิบตัิงาน ให้เกิดผลดีต่อ องค์กร 
       3  สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับครูและบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

3. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 
          ครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม จ านวน  200   คน   

 ด้านคุณภาพ 
        ครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รบัจากการประชุมเชิงปฏิบัตติามกลยุทธ์
สถานศึกษามาพัฒนางานในหน้าท่ี เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

-จัดท าโครงการ 
 

ก.ย. 60 - นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 

ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
-ด าเนินการตามโครงการ 

พ.ย. 2560 – 
พ.ค. 61 

35,000 นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา 
และบุคลากรฝ่ายธุรการ ฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการด าเนินตามโครงการ 

มิ.ย. 2561 - นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ ก.ย. – ต.ค. 
2561 

- นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……… 35,000..……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-……………….. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 คา่อาหารกลางวัน 60 คน - - 200 12,000 
2 ค่าอาหารรอง 2 มื้อ 40 คน - - 200 16,000 
3 ค่าป้ายไวนลิ/ค่าโฟมบอรด์ 1,000 ผืน - - 1 1,000 
4 ปากกาเจลโล่พลัสควอนตัม้ 240 กล่อง - - 5 1,200 
5 แฟ้มซองพลาสติก 1 กระดุม A4 15 เล่ม - - 199 2,985 
6 กระดาษปรุ๊ฟขาว 4 แผ่น - - 20 80 
7 ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า สีน้ าเงิน ด า แดง 180 โหล - - 3 540 
8 กระดาษเกยีรตบิัตรขอบทอง ขนาด B5 239 ห่อ - - 5 1,195 

รวม - 35,000 
รวมท้ังสิ้น 35,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้เข้ารับการประชุมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ
ในการด าเนินงาน 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1.เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.รายงานผู้บังคับบญัชา 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรสามารถน าองค์ความรูท้ี่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลขององค์กร 
 2. บุคลากรและนักเรียนได้รับคณุภาพในการบริการของฝ่ายบริหารทั่วไปในด้านต่างๆ ท่ีมีคณุภาพมากข้ึน  
 

 
 

ลงชื่อ                     ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายววิัฒน์  แสนค านาค)                                            (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา)                                                 
                ครู คศ.2                                 ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
                     

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา)          
           หวัหน้างานแผนงาน                                                ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กิจกรรม  งานพัฒนาบุคลากร (การศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศ) 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นครูมืออาชีพมี

สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพและมีสมรรถนะ
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

ผู้รับผดิชอบ    นายประดับ  เบ็ญมาตร์  
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.2560 – ก.ย.2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      ข้อที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
         ข้อที่ 2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

   

1.  หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จในด้านต่าง ๆ ของโรงเรยีน  เพราะบุคลากรในโรงเรียนจะเป็นพลังในการ

ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่คณุภาพไดต้ามวัตถุประสงค์  และควรไดร้ับการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย  อาทิเช่น  การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  การประชุม  อบรมสมัมนา  การศึกษาดูงานกับโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในเรื่องต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากการระบุไว้
อย่างชัดเจนในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด้านการบริหารจัดการไว้ถึง  8  มาตรฐาน  โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม  เป็นโครงการหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   กอปรกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  และฉบับปรับปรุง 2545  ได้ระบุไว้ว่าหน่วยงานต้องมีการพัฒนา  โดยเฉพาะครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมและมีความเขม้แข็งในการจัดการศึกษาใหม้ีคณุภาพไดม้าตรฐานการศึกษา
และตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  ที่ได้ก าหนดให้มีการปฏิรูประบบบริหาร ให้จัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูที่ต้องผ่านกระบวนการประเมิน    ดังนั้น   ผู้บริหารและครูผูส้อน จะต้องมี
ความรู้  ความเข้าใจ  พร้อมทั้งมเีทคนิค  แนวทางในการพัฒนางาน  พัฒนาการเรียนการสอน  และพฒันาตนเอง  ตลอดจนมีทิศ
ทางการบริหาร ไปในแนวเดียวกัน  การสร้างทีมงาน  การมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาจะท าให้การพัฒนาการศึกษามีประสิทธิภาพ  
เข้าสู่มาตรฐานและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จึงก าหนดให้มีการประชุม อบรม สัมมนา  เพื่อสรุปผล
การปฏิบัติงาน  ปัญหาและอุปสรรค   ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น และเสริมสร้าง
ความรู้และประสบการณ์ดา้นการจัดการเรียนการสอน โดยการศึกษาดูงานในสถานศึกษาต้นแบบ  แล้วน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป  

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบสอน 
2. เพื่อให้บุคลากรได้น าเอาความรูท้ี่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรภายใน  สถานศึกษา  และนักเรียน 
3. เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดตี่อการพัฒนาตนเอง 
4. สร้างขวัญและก าลังใจท่ีดตี่อบุคลากรในโรงเรียน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1.  บุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จ านวน  150  คน  ได้รับการพฒันาตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยการเข้าร่วม
ประชุม สมัมนา อบรม อย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง ตลอดจนไปศกึษาดูงานในโรงเรียนต้นแบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  2.  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ท้ังหมด ไดร้ับความรู้ใหม่ ๆ จากการสอนของคร ู

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ า ลกูจ้างช่ัวคราว  ได้รับความรู้  ความเข้าใจ  และ เทคนิคในการพัฒนางาน   มี
ประสบการณ์  จากการประชุม   อบรม  และศึกษาดูงาน   สามารถน าไปพัฒนางาน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  2. บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและสามารถน ามาขยายให้กับบุคลากรคนอื่น
ให้ได้รับความรูต้่อ ซึ่งท าให้เกิดแนวทางในการพัฒนาความคิดที่สร้างสรรค์ต่อไป 

       3. บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคตทิี่ดีต่อการพัฒนาตนเอง ปฏิบัติหนา้ที่เต็มก าลังความสามารถ 
      4. นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากบุคลากรทีม่ีคุณภาพ 

4.   วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1.  จัดท าโครงการ 
2.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.  ประชุมบุคลากร 
4.  จัดท าแผนการด าเนินงาน 

ต.ค. 60 
 

- นายประดับ   
เบ็ญมาตร ์

 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 
 
 

1.  ส ารวจแหล่งความรู้ที่เปดิอบรม สัมมนา 
     1.1 ส่งบุคลากรไปอบรมสัมมนาตามที่หน่วยงานอ่ืนจัด 
     1.2  โรงเรียนจัดประชุม อบรม สัมมนา 
 -  ติดต่อวิทยากร 
 -  แต่งตั้งคณะท างาน 
            -  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 -  ด าเนินการจัดประชุม อบรม สมัมนา 
          - เจ้าหน้าท่ีด าเนินการขออนุญาตไป 

1 ต.ค. 60 – 
30 ต.ค. 61 

1,200,000 
 

นายประดับ   
เบ็ญมาตร ์

 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

2.  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  ก.พ. 61 - นายประดับ   
เบ็ญมาตร ์

4.ประเมินผล 
(Action) 

3.  ประเมินและรายงานการปฏิบตัิงาน (Action) มี.ค. 61 - นายประดับ   
เบ็ญมาตร ์

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………1,200,000….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 
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 ดังรายละเอียดดังนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 ส่งบุคลากรไปอบรม สัมมนาตามที่หน่วยงานอ่ืนจัด    500,000  340,000 
2 โรงเรียนจัดประชุม อบรม สัมมนา    60,000  60,000 
3 การศึกษาดูงาน    200,000  40,000 

รวม 760,000 440,000 
รวมทั้งสิ้น 1,200,000 

 
 

6.  วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 

1.  บุคลากรร้อยละ 90 ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2.  บุคลากรร้อยละ 100 ในโรงเรยีนมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

การสังเกต แบบสังเกต 

3.  บุคลากรร้อยละ 100 ในโรงเรยีนมีเจตคติที่ดตี่อภาระหน้าที่ในการ
จัดการศึกษา 

การสังเกต ,  ส ารวจ ,  
สอบถาม 

แบบส ารวจ  แบบสอบถาม 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของตนเอง  
2.  บุคลากรที่ไดไ้ปอบรมหรือศึกษาดูงาน สามารถน ามาขยายผลให้กับผู้อื่นต่อไปได้ 
3.  บุคลากรมีแนวทางและเทคนิค ในการพัฒนางาน และพัฒนาการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน 
    เข้าสู่ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 
4.  บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

 5.  บุคลากรมีขวัญและก าลังใจดีขึน้ 
 

ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ                              
         ( นายประดับ  เบ็ญมาตร์ )                        (นายจิระพงษ์  สุริยา ) 
       ครู คศ.2 หัวหน้างานบคุลากร              รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล  

 
 
  

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                     ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
  หัวหน้างานแผนงาน                           ครู คศ.2  ปฎิบัติหน้าที่ 
                                                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
         ( นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์ ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กิจกรรม  จัดซื้อ/จัดหาหนังสือ ต าราและสื่อเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน 
   การสอน ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นครูมืออาชีพมี

สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพและมีสมรรถนะ
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย  แขวนโพธิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2560  -  กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่านเขียนกรรสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

 ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนแลพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

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

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์มากขึ้นจึงได้จัดท าโครงการห้องสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นเพื่อที่จะให้
นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   คาดว่าเมื่อได้
ด าเนินงานตามโครงการนี้แล้ว โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ โดยเพิ่มผลสัมฤทธิ์และ
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
      1. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
      2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณติศาสตร ์
     3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 
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     4. เพื่อจัดท าสื่อการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

             - นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ได้ใช้สื่อการเรยีนการสอนที่ทันสมยัและมีประสิทธิภาพ 
             - ครูทุกคนในกลุ่มสาระคณติศาสตร์มสีื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

      3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                   - ครูคณิตศาสตรม์ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
                   - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูงข้ึน 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมครูกลุ่มสาระ ฯ 
2. ครูส ารวจข้อมูล 
3. เขียนโครงการ 
4. เสนอโครงการ 

ก.ย. 2560 - กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ประเมินโครงการ 
5. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ต.ค.  60 – 
มี.ค. 61 

5,000 นายวินัย  แขวนโพธ์ิ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

ใบตรวจรับพสัด ุ
ลงบัญชีจ านวนหนังสือ/ต าราเรียนภายในห้องสมดุ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

ต.ค.  60 – 
มี.ค. 61 

- นายวินัย  แขวนโพธ์ิ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 
 
 

1. แบบสังเกต 
2. บันทึกการใช้สื่อ 
3. ทะเบียนคุมสื่อ 
4. แบบสรุปผลสมัฤทธ์ิ 
5. แบบประเมินโครงการ 

ต.ค.  60 – 
มี.ค. 61 

- นายวินัย  แขวนโพธ์ิ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………5,000…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1.  หนังสือต าราแบบฝึก/แบบฝึกหดั/
คู่มือครูคณิตศาสตร ์

250 เล่ม 10 2,500 10 2,500 

รวม 2,500 2,500 
รวมทั้งสิ้น 5,000 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. จ านวนช้ินสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนมเีพียงพอ 

2. จ านวนนิทรรศการ/การร่วมกิจกรรม 
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ของมุมหนังสือกลุ่มสาระคณติศาสตร ์

1. บันทึกรายการ 
2. รางวัลที่ไดร้ับ 
3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4. การประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบสังเกต ุ
2. บันทึกการใช้สื่อ/ทะเบียนคมุสือ่ 
3. แบบสรุปผลสมัฤทธ์ิ 
4. แบบประเมินโครงการ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีคณุภาพการศึกษา
สูงขึ้น ตามระบบการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาและมีคณุภาพตามาตรฐานสากล 
 
 
 
 

ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวจันแก้ว  ชัยรตัน์)                   ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                       ครู คศ.3  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
      

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ       ผู้รับรองโครงการ 
         ( นายวินัย  หาญพรม )          ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
          หัวหน้างานแผนงาน                                 ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
    ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรม           พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ มี

สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และมีสมรรถนะเหมาะสมกับการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบ    นายบุญธรรม   บุญนายืน 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  -  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหาร 

     ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       ข้อที่  2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
        ข้อที ่2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ  
  เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  
1.  หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรยีนมีการใช้งาน เพื่อบริหารงานโรงเรยีน การจัดการเรยีน การสอน 
โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังอยู่ในวงจ ากัดไม่ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งโรงเรียน 
และการประชาสัมพันธ์การจดักิจกรรม ข้อมลูของโรงเรียนผ่านระบบเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานราชการ ชุมชน และผู้ปกครอง
ได้เข้าใจและรับรู้ข้อมลูการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแนวทางการปฏิบตัิงานและทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียน จึงควรให้มี
การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของโรงเรียน และพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนให้มเีนื้อหาครบ
ทุกกิจกรรมต่อไปรวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีของโรงเรียน 
2. เพื่อตอบสนองบุคลากร นักเรียน และประชาชนท่ัวไป ในการค้นควา้ข้อมูลการเรียน การสอน จากระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์
3. เพื่อพัฒนาระบบ E-Learning และเว็บไซต์ของโรงเรยีนในการเผยแพร่กิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนสูผู่้ที่

เกี่ยวข้อง 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  

3.1.1 นักเรียน ครู และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 สามารถค้นคว้าข้อมูลจากระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตใน
การจัดการเรยีน การสอน 

3.1.2 นักเรียน ครู ร้อยละ 80 สามารถเข้าใช้งานระบบ E-Learning ของโรงเรียนได ้
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3.1.3 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 สามารถรับรู้ข้อมลูสารสนเทศ และข่าวสาร
กิจกรรมของโรงเรียนผ่านเว็บไซตโ์รงเรียน 

          3.2 ด้านคุณภาพ  
3.2.1 นักเรียน ครู สามารถค้นคว้าข้อมูลจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรยีน การสอน 
3.2.2 นักเรียน ครู สามารถเข้าใช้งานระบบ E-Learning ของโรงเรยีนได ้
3.2.3 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถรบัรู้ข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารกิจกรรมของ

โรงเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียน 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

ต.ค. 2560 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 

-ขออนุมัติ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ 
-ด าเนินการตามโครงการประเมินโครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ต.ค. 2560 
พ.ค. 2561 

30,000 นายบุญธรรม   
บุญนายืน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-การเร่งรดัการด าเนินงานตามโครงการ และรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ 

มี.ค. 2561 
ต.ค. 2561 

- นายบุญธรรม   
บุญนายืน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ มี.ค. 2561 
ต.ค. 2561 

- นายบุญธรรม   
บุญนายืน 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………30,000.…….. บาท 
 เงนินอกงบประมาณ   …………………-………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี             …………………-………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 D-Link DGS-1024D 10/100/1000 4,902 เครื่อง 1 4,902 - - 
2 ตู้ Rack Mount 9u 3,900 เครื่อง 2 7,800 - - 
3 ปรับซ่อมบ ารุงสายเนต็เวริ์ค 2,883 จุด 3 8,649 3 8,649 

รวม 21,351 8,649 
รวมทั้งสิ้น 30,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียน ครู และหน่อยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สามารถค้นคว้าข้อมูลจากระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ได้ 100% 

เอกสารแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 

1.เอกสารแบบประเมินความพึงพอใจ 
2. เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมรีะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานได้ครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณโรงเรียน 
2. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สามารถรับรู้ขอ้มูลสารสนเทศ และข่าวสารกจิกรรมของโรงเรียน

ผ่านระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน 

 
 
ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายบุญธรรม  บุญนายืน)                                           (นางพัฒนา  ธรรมจักร์) 
      ต าแหน่งครูช านาญการ                                        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  
    
      
ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบโครงการ        ลงชื่อ         ผู้รับรองโครงการ 
       (นายวินัย  หาญพรม )                 (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
        หัวหน้างานแผนงาน                          ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

          รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 

 
ลงชื่อ    ผู้อนุมตัิโครงการ 

     (นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



403 

 

กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย 
ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 1  พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดี    

 
1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารวิชาการ 70,000 ม.2.2(2.3),ม.2.4 

ม.3.2 
ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 
1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานศูนยป์ฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

122,877 ม.1.1(3) ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 1.3 กิจกรรมพัฒนาส านักงานห้องสมุด 10,000 ม.2.2(2.4) งานห้องสมุด 

 1.4 กิจกรรมงานบา้นพักครู 10,000 ม.2.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 1.5 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุส านกังานฝา่ยบริหารทั่วไป 35,000 ม.2.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 1.6 กิจกรรมซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 200,000 ม.2.2(2.4) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1.7 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 100,000 ม.2.2(2.3,2.4) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1.8 กิจกรรมพัฒนางานพสัดุ-งานการเงินโรงเรียน 40,000 ม.2.2(2.4),ม.2.3 ฝ่ายธุรการ นโยบายฯ 

 
1.9 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส านักงานธุรการ
โรงเรียน 

35,000 ม.2.2(2.4),ม.2.3 ฝ่ายธุรการ นโยบายฯ 

 
1.10 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุส านักงาน/การซ่อมบ ารุง 
(งานบุคลากร) 

34,325 ม.2.2(2.3,2.4) ฝ่ายบริหารบุคคล 

 
1.11 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุส านักงาน/การซ่อมบ ารุง  
(งานปกครอง) 

25,309 ม.2.2(2.4) ฝ่ายบริหารบุคคล 

 
1.12 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุส านักงาน และซ่อมแซมดูแล
รักษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ (งานสภานักเรียน) 

20,000 ม.2.2(2.1,2.4) ฝ่ายบริหารบุคคล 

 
1.13 กิจกรรมการพัฒนาส านักอ านวยการ 50,000 ม.2.1,2.2 

(2.3,2.4) 
ส านักอ านวยการ 

 1.14 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 28,686 ม.2.2(2.4) กลุ่มสาระภาษาไทย 

 
1.15 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

40,005 ม.2.2(2.4),ม2.3 กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

 
1.16 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

50,198 ม.2.2(2.4),ม.2.3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

 1.17 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุส านักงาน – การซ่อมบ ารุง 37,590 ม.2.2(2.3,2.4) กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 
 1.18 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงาน 15,000 ม.3.1 กลุ่มสาระศิลปะ 
 1.19 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 30,000 ม.2.2(2.4) กลุ่มสาระ
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ภาษาตา่งประเทศที่ 1 ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 5(ต่อ) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียน 
เครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 1  พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 1.20 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

7,760 ม.2.2(2.3) กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

 1.21 กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 

25,000 ม.2.2(2.3) กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

 1.22 กิจกรรมพัฒนางานบริการแนะแนว 2,900 ม.2.2(2.3,2.4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 1.23 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 19,230 ม.2.2(2.4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษา    
 2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนนักเรียน 45,532 ม.1.1(1,2,3, 

4,5,6) 
ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 2.2 กิจกรรมการจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 3,820 ม.2.2(2.3) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 2.3 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพระบบงานประชาสัมพันธ์ตาม

กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
25,000 ม.2.2(2.3,2.4) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 2.4 รายงานคุณภาพ และจัดท ารายงานประจ าปี (SAR)ของ
สถานศึกษา 

20,000 ม.4 ส านักอ านวยการ 

3 โครงการส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน 

   

 3.1 กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผนงาน 30,000 ม.2.1,ม.2.2(2.4) 
ม.2.3,ม.2.4 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ 

4 โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร    
 4.1 กิจกรรมงานสวัสดิการโรงเรียน 150,000 ม.2.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 4.2 กิจกรรมจัดท าเข็ม เกียรติบัตร และป้ายนิเทศ 

สภานักเรียน 
8,000 ม.1.1(6), 

ม.1.2(1,3) 
ฝ่ายบริหารบุคคล 

 รวม 1,291,232   
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาระบบบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและ 
โรงเรียนเครือข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็น 
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนำระบบ กำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 
ผู้รับผิดชอบ    นางวิไลพร   ศรีนิล 
ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
     ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
        ข้อที่ 2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
     ข้อที ่4  การก ากับติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
              ข้อที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ในการจัดการศึกษาปัจจัยทีส่ าคัญอย่างหนึ่งของความส าเร็จ คือการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหารการศึกษา การจดัหา
จัดท าป้ายนิเทศ จดัหาโต๊ะท างานในส านักงาน จึงถือว่าเป็นส่วนส าคญัที่จะท าให้รู้ว่าการจัดสรรงบประมาณให้พอเหมาะสมควรกับ
จ านวนผลผลติ จะน าไปสู่การได้ผลผลิตที่มีคณุภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนั้นเองและบรรลตุาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ท าให้การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปได้อย่างมรีะบบ และประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจดัการงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
  2.  เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณส์ านักงานใช้อย่างเพียงพอ 
  3.  เพื่อให้มีการใช้วัสดุ อุปกรณส์ านักงานอย่าคุ้มค่า และประหยัด 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
วัสดุของหน่วยงานภายในส านักงานฝ่ายวิชาการ 
 -  ด้านคุณภาพ  
การด าเนินงานของงานต่างๆในฝา่ยวิชาการ มีสื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในส านักงานท่ีมีคุณภาพมีระบบประสิทธิภาพ และเกดิ
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1.ส ารวจความต้องการวสัดุอุปกรณ ์
2. เสนอรายการจัดซื้อ ตรวจราคาและน าเสนอ
โครงการจดัซื้อ 

ต.ค. 2560 
ต.ค. 2560 

 

- ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและกรรมการ
ตรวจสอบ 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์

พ.ย.-ธ.ค. 2560 
 

ม.ค.–ก.ย. 2561 

70,000 ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. จัดท าแบบสอบถามประเมินโครงการ 
 

ก.ย. 2561 - ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

1. สรุปรายงานการจัดซื้อ 
 

ต.ค. 2561 - ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ........70,000………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   …………………………….. บาท 
 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ หน่วย 

นับ 
ภาคเรียนที ่2/2560 ภาคเรียนที ่1/2561 

หน่วย จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 Toner HP 85A 2,590 ตลับ 3 7,770 3 7,770 
2 Toner Canon 325 2,590 ตลับ 2 5,180 2 5,180 
3 ตลับหมึก Canon 810 840 ตลับ 1 840 1 840 
4 ตลับหมึก Canon 811 940 ตลับ 1 940 1 940 
5 หัวพิมพ ์Printer Epson-L220 ยกชุด 2,900 ชุด 1 2,900 0 0 
6 หัวพิมพ ์Printer Brother-J200 ยกชุด 2,600 ชุด 0 0 1 2,600 
7 หมึกเตมิ EPSON L220 ของแท้ EPSON BK T6641 

70ml. 
250 ขวด 1 250 2 500 

8 หมึกเตมิ EPSON L220 ของแท้ EPSON C T6642 70ml. 250 ขวด 0 0 1 250 
9 หมึกเตมิ EPSON L220 ของแท้ EPSON M T6643 

70ml. 
250 ขวด 0 0 1 250 

10 หมึกเตมิ EPSON L220 ของแท้ EPSON Y T6644 70ml. 250 ขวด 1 250 1 250 
11 หมึกเตมิ Brother BK 100ml.  120 ขวด 0 0 2 240 
12 หมึกเตมิ Brother C 100ml.  120 ขวด 0 0 1 120 
13 หมึกเตมิ Brother M 100ml.  120 ขวด 0 0 1 120 
14 หมึกเตมิ Brother Y 100ml.  120 ขวด 0 0 1 120 
15 Flash Drive 16 GB.  "Apacer" (AH334) Blue  300 อัน 1 300 0 0 
16 Flash Drive 16 GB.   "Apacer" (AH334) Pink 300 อัน 1 300 0 0 
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ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ หน่วย 

นับ 
ภาคเรียนที ่2/2560 ภาคเรียนที ่1/2561 

หน่วย จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
17 USB Optical Mouse NUBWO (NM-18 PHELAN)  300 อัน 3 900 0 0 
18 เทปใส แกน 3 นิ้ว   1นิ้วx 36หลา 45 ม้วน 6 270 6 270 
19 ลวดเสียบกระดาษ/หัวกลม/500ตวั 65 กล่อง 5 325 5 325 
20 กระดาษการ์ดสี A4 120g. (แพ็ค 200 แผ่น) สีชมพู วีนัส 130 ห่อ 6 780 6 780 
21 กระดาษการ์ดสี A4 120g. (แพ็ค 200 แผ่น) สีฟ้า วีนัส 130 ห่อ 2 260 2 260 
22 กระดาษการ์ดสี A4 120g. (แพ็ค 200 แผ่น) สีเขียวอ่อน 

วีนัส 
130 ห่อ 2 260 2 260 

23 กระดาษการ์ดหอม A4 180g.  สีครีม 120 ห่อ 2 240 2 240 
24 กระดาษการ์ดหอม A4 180g.  สีชมพูอ่อน 120 ห่อ 2 240 2 240 
25 กระดาษการ์ดหอม A4 180g.  สีขาว 120 ห่อ 2 240 2 240 
26 กระดาษ A4 ท าเกียรติบตัรขอบทอง ครีม 390 ห่อ 2 780 2 780 
27 กระดาษ A4 ท าเกียรติบตัรขอบทอง ขาว 390 ห่อ 2 780 2 780 
28 แผ่นใส A4  120 ห่อ 1 120 0 0 
29 สติกเกอร์กระดาษขาวมัน A4 (แพ็ค 100 แผ่น) 300 ห่อ 1 300 1 300 
30 สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 (แพ็ค 100 แผ่น) 300 ห่อ 1 300 1 300 
31 กระดาษ PHOTO GLOSSY A4  180แกรม  450 ห่อ 2 900 2 900 
32 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. น้ าเงิน  ควอนตั้ม  114 CANDLE 240 กล่อง 2 480 2 480 
33 ปากกาลบค าผิด 7 มล.  ลิควิดเปเปอร์ 80 ด้าม 4 320 4 320 
34 ปากกาลูกลื่น 0.3 มม. ควอนตัม้ Skate 300 สีแดง 20 ด้าม 4 80 4 80 
35 ดินสอ 2B  ตราม้า (กล่อง 12 แท่ง) 90 กล่อง 5 450 5 450 
36 คลิปด า 1 นิว้ ตราม้า 111 (กล่อง 12 ตัว) 40 กล่อง 5 200 5 200 
37 คลิปด า 40 มม ตราม้า 109 (กล่อง 12 ตัว) 50 กล่อง 2 100 2 100 
38 แผ่น CD-R Princo 200 กล่อง 0 0 1 200 
39 ปากกาไฮไลท์ สีเหลือง 30 ด้าม 2 60 2 60 
40 โพสต์-อิท โน้ต 3x3  (100 แผ่น) สีเหลือง 40 ห่อ 3 120 3 120 
41 เทปเยื่อกาว 2 หน้า 12 มม. X 10 หลา 150 ม้วน 2 300 2 300 
42 เทปโฟม 21มม x 5ม. 170 ม้วน 2 340 2 340 
43 ปากกาสีน้ า ตราม้า H-110 (แพ็ค 12 ด้าม) สีแดง 80 กล่อง 1 80 1 80 
44 ปากกาสีน้ า ตราม้า H-110 (แพ็ค 12 ด้าม) สีน้ าเงิน 80 กล่อง 1 80 1 80 
45 ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม PILOT  (กล่อง 12 ด้าม)   

สีน้ าเงิน 
240 กล่อง 1 240 1 240 

46 ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม PILOT  (กล่อง 12 ด้าม)  สีแดง 240 กล่อง 1 240 1 240 
47 ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม PILOT  (กล่อง 12 ด้าม)  สีด า 240 กล่อง 1 240 1 240 
48 ไม้บรรทัด พลาสติก 8 นิ้ว  10 อัน 2 20 0 0 
49 ซองเอกสารน้ าตาลขยายข้าง 350 ห่อ 2 700 2 700 
50 ซองเอกสารน้ าตาล A4 300 ห่อ 1 300 1 300 
51 ลวดเย็บ แม็กซ์ 10-1M (แพ็ค 24 กล่อง) 230 กล่อง 2 460 1 230 
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ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ หน่วย 

นับ 
ภาคเรียนที ่2/2560 ภาคเรียนที ่1/2561 

หน่วย จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
52 ลวดเย็บ แม็กซ์ 1213-FA-H (23/13) 120 กล่อง 5 600 5 600 
53 รางปลั๊กไฟ 5 เมตร 300 อัน 3 900 0 0 
54 รางปลั๊กไฟ 10 เมตร 400 อัน 2 800 0 0 
55 ป้ายอะคิลิค A4 แนวตั้ง 200 อัน 10 2,000 0 0 
56 แฟ้มสันกว้าง 3" 3 มิติ ม่วง(3เล่ม/แพ็ค) ตรามา้ H-

407F/C 
275 แพ็ค 5 1,375 5 1,375 

57 กล่องวางเอกสาร 500 อัน 5 2,500 0 0 
รวม 38,410 31,590 

รวมท้ังสิ้น 70,000 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนมรีะบบการบรหิารจดัการงานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพร้อยละ  90 
2. ครู นักเรียนและผูป้กครอง ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ
ในการบริการหางานบริการวิชาการ 

1. การประเมินโครงการ 1. เอกสารสรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ภายในส านักงานฝ่ายบรหิารวิชกาการ มีวัสดุ อุปกรณส์ านักงานใช้อย่างพอเพียง มีการใช้งานอย่างประหยัด และคุ้มคา่ 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นางวิไลพร  ศรีนิล)               (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
 ครูช านาญการพิเศษ                   ครูช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
       
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
           (นายวินัย   หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์    เรืองปรีชา) 
  หัวหน้างานแผนงาน                          ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาระบบบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ ข้อที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชน

และโรงเรียนเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนงานโรงเรียน แผนงานที่ 1 พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

       ข้อที่1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          ข้อที่ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยศูนย์ปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ได้เปิดสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ตามหลักสตูรของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2560 และปีการศึกษา 2561 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
รายละเอียดดังนี ้

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 บังคับเรียนทุกห้องเรียน จ านวน 13 ห้องเรียน 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 บังคับเรียนทุกห้องเรียน จ านวน 11 ห้องเรียน 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 บังคับเรียนทุกห้องเรียน จ านวน 11 ห้องเรียน 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 บังคับเรียนทุกห้องเรียน จ านวน 15 ห้องเรียน 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 บังคับเรียนทุกห้องเรียน จ านวน 15 ห้องเรียน 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 บังคับเรียนทุกห้องเรียน จ านวน 15 ห้องเรียน 
ในกระบวนการจดัการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาแตล่ะระดับช้ัน ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้องเรียน มี

รายละเอียดดังนี ้
1. ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ 1 (เปิดสอนในระดับชั้น ม.1,ม.4) ประกอบด้วย 

- เครื่องคอมพิวเตอร ์   27 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์      3 เครื่อง 
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ADSL 

2. ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ 2 (เปิดสอนในระดับชั้น ม.3,ม.6) ประกอบด้วย 
- เครื่องคอมพิวเตอร ์   25 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย       5 เครื่อง  
- เครื่องพิมพ์      4 เครื่อง 
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ADSL 

3. ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ 3 (เปิดสอนในระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5,ม.6) ประกอบด้วย 
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- เครื่องคอมพิวเตอร ์   42 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย       1 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์      4 เครื่อง 
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ADSL 

4. ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ 4 (เปิดสอนในระดับชั้น ม.4 และ ม.5) ประกอบด้วย 
- เครื่องคอมพิวเตอร ์   26 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์      2 เครื่อง 
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ADSL 

จากการด าเนินงานดังกล่าวไปแล้วนั้น จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการใช้งบประมาณในการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียน 
การสอน และปรับซ่อมบ ารุงห้องปฏิบัติการทั้งหมด 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดการเรียน การสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนในแต่ละระดบัช้ันเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง 
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอรต์ามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
3. เพื่อปรับซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ของศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อวัดทักษะความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 
5. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1. นักเรียน ครู และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ร้อยละ 100 มีเจตคติที่ดีในการน าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการเสรมิสร้างทักษะ
กระบวนการเรียนรู ้

2. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้เรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา และตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

3.   การให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 80 ท้ังหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียนเป็นไดด้้วยความ
รวดเร็ว ในการใช้ห้องศูนย์ปฏิบัตกิาร 

 -  ด้านคุณภาพ  
1. นักเรียน ครู สามารถค้นคว้าข้อมลูจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ในการจัดการเรยีน การสอน 
2. นักเรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ได้ศึกษา ไปใช้เปน็พ้ืนฐานในการเรียนระดับทีสู่งขึ้น และประกอบ

อาชีพต่อๆ ไป 
3. นักเรียน ครู มีทัศนะแลเจตคติที่ดใีนการน าคอมพิวเตอรไ์ปใช้ในการเสรมิสร้างทักษะกระบวนการเรยีนรู้ 
4. การให้บริการกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ใน

การใช้ห้องศูนย์ปฏิบัติการ 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

- ประชุมครภูายในกลุม่งาน เพื่อจัด
เตรียมการจดัท าโครงการ และเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 

- เตรียมเนื้อหาในการจัดการเรยีนการสอน 

ก.ย. 2560 
 

- - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานศูนย์ปฏิบัติการฯ 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

- พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- จัดหาอุปกรณ์/ครุภณัฑ์ ส าหรับการ

พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ ส าหรับจัดการเรียน 

การสอน 
- จัดกิจกรรมการเรียน การสอน 

ต.ค. 2560 
พ.ค. 2561 

122,877.00 - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานศูนย์ปฏิบัติการฯ 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

 
 
 

- ประเมินผลการเรียนของนักเรยีนทุกๆ 
คน เมื่อสิ้นภาคเรยีนที่ 2/2558 และ 
1/2559 

- ประเมินผลจากแบบประเมินความพึง
พอใจของครูภายในกลุ่มงาน 

มี.ค. 2561ต.ค. 
2561 

 

- - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานศูนย์ปฏิบัติการฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดท ากิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจดักิจกรรม 

มี.ค. 2561ต.ค. 
2561 

 

- - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานศูนย์ปฏิบัติการฯ 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)        122,877       บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ หน่วย ภาคเรยีนที ่2/2560 ภาคเรยีนที ่1/2561 

หน่วย นับ จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 Minboard Socket 1151 4,290 แผง 2 8,580  - 
2 Nvidia Geforce 730 2,500 แผง 5 12,500  - 
3 Harddisk 1TB 7,200 3,100 ไดรฟ ์ 2 6,200  - 
4 Ram DDR4-2133/8GB 2,600 แผง 2 5,200  - 
5 CPU intel Core i7 8,600 แผง 2 17,200  - 
6 Powerspply 650W 690 กล่อง 2 1,380  - 
7 Case ATX 1,500 เส้น 2 3,000  - 
8 DVD-RW 16X 900 ไดรฟ ์ 2 1,800  - 
9 Keyboard USB 259 ตลับ 15 3,885 5 1,295 
10 Mouse USB 199 ตลับ 15 2,985 5 995 
11 Switch Hub D-Link DGS-1024D 10/100/1000 4,500 กล่อง - - 1 4,500 
12 ปรับซ่อมอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 5,000 ห้อง 2 10,000 2 10,000 
13 Harddisk Extranal 2 tb 3,190 ไดรฟ ์ - - 1 3,190 
14 ตลับหมึก Laser XEROX CT201609 1,100 ตลับ 1 1,100 1 1,100 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ หน่วย ภาคเรยีนที ่2/2560 ภาคเรยีนที ่1/2561 

หน่วย นับ จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

15 หมึก Laser XEROX Phaser 3435 CWAA0762 1,900 ตลับ 2 3,800 2 3,800 
16 ไมค์โครโฟนไรส้าย Mastech U-28 4,800 ชุด 1 4,800  - 
17 กระดาษโปสเตอรส์ี 2 หน้า 15 แผ่น 24 360 24 360 
18 แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง A4 160 แฟ้ม 15 2,400 15 2,400 
19 ใส้แฟ้มสอด A4 80 ถุง 10 800 10 800 
20 หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ PILOT 70 ขวด 2 140 2 140 
21 ปากกาเขียนไวท์บอรด์ Pilot (หัวกลม 2 กล่อง) 270 กล่อง 1 270 1 270 
22 เทปกาวสองหน้าบาง 1" Max 26 ม้วน 6 156 6 156 
23 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1" (สีชมพู) 28 ม้วน 6 168 6 168 
24 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1" (สีฟ้า) 28 ม้วน 6 168 6 168 
25 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 2" (สีชมพู) 48 ม้วน 3 144 3 144 
26 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 2" (สีฟ้า) 48 ม้วน 3 144 3 144 
27 โฟมเทป 3M 21mm.x5 เมตร 260 ม้วน 3 780 3 780 
28 สันรูด 5 มม. คละสีใส (แพ็ค12อัน) ออร์ก้า 60 แพ็ค 2 120 2 120 
29 กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ "TOA" 60 ขวด 2 120 2 120 
30 ไม้บรรทัดเหล็ก 12" 310 โหล 1 310 - - 
31 แปลงลบกระดานพลาสติก 14 แปรง 12 168 - - 
32 กล่องแฟ้ม 3 ช่อง 12 นิ้ว 280 กล่อง 12 3,360 - - 
33 แฟ้มเสนอเซ็นปกธรรมดา 189 แฟ้ม 1 189 - - 

รวม 92,227 30,650 
รวมทั้งสิ้น 122,877 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียน ครู และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ร้อยละ 100 มี
เจตคติทีด่ีในการน าคอมพิวเตอรไ์ปใช้ในการ
เสรมิสร้างทักษะกระบวนการเรยีนรู้ 

2. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้เรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

3.   การให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 80 ท้ัง
หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรยีน
เป็นไดด้้วยความรวดเร็ว ในการใช้ห้องศูนย์ปฏิบัติการ 

- นิเทศ ติดตาม การจดักิจกรรม 
- ผลการประเมินผลการเรยีนของ

ผู้เรยีน 
- สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบติดตามการจดั
กิจกรรม 

- สมุด ปพ.๕ 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีงบประมาณในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีศักยภาพ ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรยีน การสอน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 
3. ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีวสัดุ อุปกรณ์ อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 
4. การให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการ

ใช้ห้องศูนย์ปฏิบัติการ 
5. นักเรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายบุญธรรม  บุญนายนื )                                             (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                      
ครู คศ.2 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                              ครู คศ. 3 ปฏิบัติหน้าที่ 

                      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
                
 
 
            

ลงชื่อ      ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
         ( นายวินัย  หาญพรม )                           (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                                 ครู คศ. 2 ปฏิบัติหน้าที่ 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและ
งบประมาณ 

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายสมศักดิ์   เลิศรัตนพันธุ์) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาส านักงานห้องสมุด 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและ 

โรงเรียนเครือข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนำ ระบบ กำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี ,นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ต.ค. 2560   -  30 ก.ย. 2561 
สถานที่ด าเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      ข้อที่ 2.4   การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
  อย่างมีคุณภาพ 

 
1.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสรมิ
การด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรูต้ลอดชีวิตทุกรูปแบบ ห้องสมุดเป็นแหล่งเรยีนรู้ที่ส าคญัของโรงเรียน เป็นแหล่ง
วิทยาการทางการศึกษาส าหรับผู้เรียนเพื่อสร้างความรู้ ความคิดในการน าไปพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีต่อไปในภายภาคหน้า 
งานห้องสมุดจึงจัดท าโครงการนี้ขึน้เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้มีคณุภาพ และมีประสิทธิภาพในการบริการมากยิ่งข้ึน 

ในการด าเนินงานรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของห้องสมดุ มีความจ าเป็นท่ีต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน
ในการจัดด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ การพิมพ์งาน รายงานต่างๆ ซึ่งเป็นของใช้วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่อการจัดเก็บและ
ด าเนินงานได้อย่างมีระบบ และมปีระสิทธิภาพ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวร เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับครู 
2.2 เพื่อให้การด าเนินงานในห้องสมุดฯ มรีะบบ และประสิทธิภาพ 

 

3.เป้าหมาย  
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   ครูผูร้ับผดิชอบงานห้องสมุดโรงเรยีน จ านวน 2 คน  
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

   ครูผูร้ับผดิชอบงานห้องสมุดโรงเรยีน มีสื่อ อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องใช้ส านักงานท่ีมีคุณภาพ สามารถน ามาใช้ใน
การจัดกิจกรรมของห้องสมดุตลอดจนจัดการเรยีนการสอนอย่างมีระบบ เกิดประโยชน์ในวงกว้าง และมีประสิทธิภาพ 
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4.วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน
(Plan) 

- ส ารวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ ์
- เสนอรายการจัดซื้อ ส ารวจราคา 
และน าเสนอโครงการจัดซื้อ 

1- 10 ต.ค. 60 
 
 

- 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา   บุญมา 
 

2. ด าเนินการ 
 (Do) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ และ 
กรรมการตรวจสอบ  
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์
- ตรวจสอบการจัดซื้อ 

1  พ.ย. 60  -           
30  ก.ย. 61 

 

10,000 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา   บุญมา 
 

3. ตรวจสอบ 
 (Check) 

- สรุปรายงานการจัดซื้อ  
 

1 - 10  ก.ย. 61 
 

- 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา   บุญมา 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
 (Action) 

- สรุปและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

10 - 15  ก.ย. 61 
 

- 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา   บุญมา 

 
5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………10,000…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ………………-…………….. บาท 
 

ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 เครื่องดูดฝุ่น 3,000 เครื่อง 1 3,000 - - 
2 เครื่องปริ้นส์ EPSON L 220 4,500 เครื่อง 1 4,500 - - 
3 หมึกปริ๊นเตอร์ EPSON L 220 (4 สี )                         2,500 ชุด - - 1 2,500 

รวม 7,500 2,500 
รวมทั้งสิ้น 10,000 

 
6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ครู นักเรียน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ
การบริการของห้องสมุด 

1. ติดตาม ตรวจสอบสรุปรายงานการจัดซื้อ 
2. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

1.แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
2. เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
3. รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูผูร้ับผดิชอบงานห้องสมุดโรงเรยีน มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน ในการจัดโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ และใช้ใน
การเตรียมการสอนได้อย่างเพียงพอ และเกิดประโยชน์กับนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมอย่างคุ้มค่า 

 
 
 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ             
           ( นายณรงค์  คงมี )                               ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                                  
 ครู คศ. 2 หัวหน้าบรรณารักษ์ห้องสมุด                              ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
                      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ      ลงชือ่    ผู้รับรองโครงการ 
         ( นายวินัย    หาญพรม )                                        ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา )                                   
           หวัหน้างานแผนงาน                                             ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่   
                             รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
  
       

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  งานบ้านพักครู 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับ 
   ชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อม
   ที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    นายสมาน  โตสิงห์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560  -  กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ บ้านพักครูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหาร 
ข้อที่ 3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

 

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน มีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษาและให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยองค์กรภายนอกในทุก ๕ ปี จากการประเมินภายในโดยต้น
สังกัด พบว่า โรงเรยีนมีการจัดการศึกษา โดยชุมชนยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง นอกจากน้ีโรงเรียน
ยังขาดการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ อย่างชัดเจน และไม่
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง ส่งผลให้โรงเรียนได้รบัความร่วมมือ
จากชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังได้ไมด่ีเท่าท่ีควร การท างานของบุคลากรของโรงเรยีนไมเ่ป็นไปในทางเดียวกัน โดยทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดัการศึกษาต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพือ่ให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีให้
ชัดเจน และบุคลากรสถานศึกษาตอ้งร่วมมือกันด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา
การศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานอย่างแท้จริง ที่ผ่านมาชุมชนไดม้ีโอกาสร่วมคดิ ร่วมท า ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่าง
ด ีจนโรงเรียนสามารถพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาดีขึ้นตามล าดบั การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบผลส าเร็จได้นั้น ต้อง
อาศัยปัจจัยหลายๆ ด้าน ปัจจัยด้านชุมชนก็เป็นสิ่งส าคญัอีกประการหนึ่งที่จะสานความร่วมมือ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสู่ผลส าเร็จตาม
เป้าหมายและจดุมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ๒๕๔๒ การประชาสมัพันธ์การด าเนนิงานของสถานศึกษา การให้
ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โดยเปดิโอกาสให้ชุมชนและโรงเรียนได้มคีวามสัมพันธ์อันดตี่อกัน การ
จัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้ค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั การปฏริูปการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรยีนก็
จะประสบผลส าเร็จและส่งผลให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถในการด ารงชีพและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยเหตุนีโ้รงเรียน
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นโครงการต่อเนื่อง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อจัดซื้อ อุปกรณ์  วัสดสุิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับคณะครูและ   
      บุคลากรที่อาศัยบ้านพักครูของโรงเรียน 
2.2  เพื่อให้การด าเนินงานบ้านพัก ให้มีระบบระเบียบ และประสิทธิภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
    -  ด้านปริมาณ  
            1. โรงเรียนได้จัดท าการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ3 หลัง 
            2. โรงเรียนจัดการประชุมครูที่พักอาศัยบ้านพักอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 
            3. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
     -  ด้านคุณภาพ  
             บุคลากรในโรงเรียนมบี้านพักอาศัยที่แข็งแรงสะอาด ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทุกครัวเรือน 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

-จัดท าโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย.  60 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 

ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
-ด าเนินการตามโครงการ 

พ.ย.  60 –ก.ย.  
61 
 

10,000 นายสมาน  โตสิงห์  

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ความต้องการรับการบริการของนักเรียนและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

พ.ย.  60 –ก.ย.  
61 

- นายสมาน  โตสิงห ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการด าเนินตามโครงการ 
-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

พ.ย.  60 –ก.ย.  
61 

- นายสมาน  โตสิงห ์

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………….10,000…….. บาท 
           เงินนอกงบประมาณ   …………………-………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………-………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1. วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงบ้านพักครู 1 รายการ 1 10,000 - - 
รวม 10,000 - 

รวมทั้งสิ้น 10,000 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร้อยละ 85 ของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
บ้านพักครูของโรงเรียน 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1.เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.รายงานผู้บังคับบญัชา 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมบี้านพักครูที่เพียงพอต่อการบริการ สะอาด สวยงาม 
2.  บุคลากรที่อาศัยอยู่ทุกครัวเรือนมีสุขภาพอนามยัที่ดี  ท าให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายสมาน   โตสิงห์)                                              (นางพัฒนา  ธรรมจักร์) 
         ต าแหน่งครูช านาญการ                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
       
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย  หาญพรม)                      (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                      ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับ 
   ชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อม
   ที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    นางอังคนา  โชติถวิลภักดี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560  -  กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ ห้องปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหาร 

        ข้อที่ 3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน มีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาและให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยองค์กรภายนอกในทุก ๕ ปี จากการประเมินภายในโดยต้น
สังกัด พบว่า โรงเรยีนมีการจัดการศึกษา โดยชุมชนยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง นอกจากนี้โรงเรียน
ยังขาดการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ อย่างชัดเจน และไม่
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง ส่งผลให้โรงเรียนได้รบัความร่วมมือ
จากชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังได้ไมด่ีเท่าท่ีควร การท างานของบุคลากรของโรงเรยีนไมเ่ป็นไปในทางเดียวกัน โดยทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดัการศึกษาต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพือ่ให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีให้
ชัดเจน และบุคลากรสถานศึกษาตอ้งร่วมมือกันด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา
การศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานอย่างแท้จริง ท่ีผ่านมาชุมชนไดม้ีโอกาสร่วมคดิ ร่วมท า ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่าง
ดี จนโรงเรียนสามารถพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาดีขึ้นตามล าดบั การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบผลส าเร็จได้นั้น ต้อง
อาศัยปัจจัยหลายๆ ด้าน ปัจจัยด้านชุมชนก็เป็นสิ่งส าคญัอีกประการหนึ่งที่จะสานความร่วมมือ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสู่ผลส าเร็จตาม
เป้าหมายและจดุมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ๒๕๔๒ การประชาสมัพันธ์การด าเนนิงานของสถานศึกษา การให้
ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โดยเปดิโอกาสให้ชุมชนและโรงเรียนได้มคีวามสัมพันธ์อันดตี่อกัน การ
จัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้ค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั การปฏริูปการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรยีนก็
จะประสบผลส าเร็จและส่งผลให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถในการด ารงชีพและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยเหตุนีโ้รงเรียน
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นโครงการต่อเนื่อง  รวมถึงการเตรยีมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์  เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับคณะครูและ

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป 
2.2 เพื่อให้การด าเนินงานในฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีระบบ และประสิทธิภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
            1. โรงเรียนจัดป้ายนิเทศเผยแพร่ข่าวสารโรงเรียนเป็นประจ า 
            2. โรงเรียนจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรยีนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 
            3. โรงเรียนจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯอยา่งน้อยภาคเรยีนละ ๒ ครั้ง 
            4. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
 -  ด้านคุณภาพ  

             บุคลากรในโรงเรียน/ชุมชน /ผูป้กครองนักเรียน /คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคคลภายนอก  
มีสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน และมีสว่นรว่มในจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคณุภาพได้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน   
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ  
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน  

ต.ค.-  พ.ย.  60 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. ก าหนดขอบเขตแบ่งหน้าท่ีรับผดิชอบและ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
ของโรงเรียนตามโครงสร้างการบรหิาร 
2. มอบหมายการตัดสินใจและความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ี โดยมลีายลักษณ์อกัษร 
3. ก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินการเพื่อการบรรลุ
ความส าเร็จตามทิศทางที่ก าหนด 
4. ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในรอบปีท่ี
ด าเนินการโดยใช้ฐานข้อมูล 
ของผลการด าเนินการในรอบปีท่ีผา่นมา ก าหนด 
5. ด าเนินการจดัซื้อ- จัดจ้าง 

พ.ย. 60  – ม.ค.
61 

35,000 นางอังคนา   
โชติถวิลภักด ี
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ตรวจสอบจ านวนวสัดุ-ครภุัณฑ์ ที่ขอจัดซื้อและ
ลงบัญชีพัสดเุป็นลายลักษณ์อักษร 

พ.ย. 60   – 
ม.ค.61 

- นางอังคนา  
โชติถวิลภักด ี

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 
 
 
 
 

1. ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ท่ี
ก าหนด 
2. จัดท าแบบประเมินโครงการ  
3. จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4. ประเมินผลโครงการ 
5. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
6. สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ก.ย. 61 - นางอังคนา  
โชติถวิลภักด ี
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5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ (อุดหนุน)  ……..35,000……………      บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………………………... บาท 
    ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1. เครื่องปริ้นเตอร์ HP LaserJet Pro M 12 a 4,000 เครื่อง 1 4,000 - - 
2. หมึกเครื่องปริ้น HP LaserJet Pro M 12a 2,100 ตลับ 1 2,100 2 4,200 
3. โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 1,750 ชุด 3 5,250 - - 
4. ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้น 1,500 รายการ 1 1,500 1 1,500 
5. กระดาษสติ๊กเกอร์เอสี่(ชมพู,เขยีว,ส้ม) 180 ห่อ 3 540 3 540 
6. กระดาษ Photo   120  แกรม 200 แพ๊ก 1 200 - - 
7. กระดาษ Photo   150  แกรม 220 แพ๊ก 1 220 - - 
8. กระดาษ Photo   180  แกรม 250 แพ๊ก 3 750 - - 
9. กาวสองหน้าแบบหนา  ม้วนใหญ ่ 120 ม้วน 4 480 - - 
10. แลคซีน ขนาด  2  นิ้ว 35 ม้วน 5 175 - - 
11. เทปใสม้วนใหญ่ ขนาด  2  นิ้ว 75 ม้วน 5 375 - - 
12. เทปใส UNITAPE 1 IN * 36 YDS. 45 ม้วน 12 540 - - 
13. กาวสองหน้าแบบบาง 75 ม้วน 6 450 - - 
14. เครื่องคิดเลข  Canon ws141ot 699 เครื่อง 2 1,398 - - 
15. สมุดบญัชีมีเลขหน้า 210*320 99 เล่ม 12 1,188 12 1,188 
16. กระดานไวท์บอร์ด 60*80 369 แผ่น 1 369 - - 
17. มีดคัตเตอรส์แตนแลส 99 อัน 6 594 - - 
18. กาวลาเท็กก์32ออน 79 ขวด 3 237 - - 
19. ปากกาด า-น้ าเงิน large Capacity1.0 m 79 ด้าม 12 948 12 948 
20. กระดาษปกหอม สีขาว  สีฟ้า  สีชมพู  สีเขียว 119 ห่อ 9 1,071 - - 
21. น้ ายาลบค าผิด Penndel 31 w 12 m 65 ด้าม 12 780 12 780 
22. กาว  UHU Gambit 40g 92400 35 หลอด 6 210 - - 
23. ปากกาไวท์บอร์ด สีด า  สีน้ าเงิน   สีแดง 25 ด้าม 12 300 - - 
24. สติกเกอรส์สีะท้อนแสง  ส้ม  ฟ้า  ชมพู 35 ม้วน 9 315 - - 
25. เครื่องเจาะรู กลาง ตราช้าง500  20 แผ่น 209 อัน 2 418 - - 
26. สมุดปกแข็งมมุมัน5/100 99 เล่ม 6 594 - - 
27. คลิปด าหนบีกระดาษ No.108 142 กล่อง 2 284 - - 
28. ซองพับ 4 ขาว 9/125A ( ครุฑ) 1 1/2พัน 1 360 - - 
29. กระดาษปกการ์ดขาว White card 120 g. 99 ห่อ 2 198 - - 

รวม 25,844 9,156 
รวมทั้งสิ้น 35,000 
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6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละ 85 ของนักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน/กรรมการ
สถานศึกษาได้รับ 
ความรู้ตลอดจนข้อมลูข่าวสารตลอดปีการศึกษา 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการด าเนินร้อยละ  
90 

สัมภาษณ์/สังเกต 
 
 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบสัมภาษณ/์แบบสังเกต 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรในโรงเรียน/ชุมชน /ผูป้กครองนักเรียน /คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและบคุคลภายนอก  
มีสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน และมีสว่นรว่มในจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคณุภาพได้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาพร้อมรับ
ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางอังคนา  โชติถวิลภักดี)                                           (นางพัฒนา  ธรรมจักร์ ) 
      ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
      
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
         (นายวินัย  หาญพรม )                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน                     ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชน 

และโรงเรียนเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    นายสมาน   โตสิงห์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560  -  กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                     ข้อ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                   ข้อ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   
                             อย่างมีคุณภาพ         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ นอกจากจะจัดการเรียนการสอนและปฏิบตัิกจิกรรมในโรงเรยีน
แล้วยังต้องให้ครู   นักเรียน ไปร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียนเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู้  เป็นการส่งเสริม  สนับสนุน  อันจะน าไปสู่การ
เพิ่มประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอน  และเพื่อให้เกดิความสะดวกรวดเร็ว  และปลอดภัยในการเดินทาง  โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม  ได้มองเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงจัดให้มีกิจกรรมพัฒนางานซ่อมบ ารุงยานพาหนะนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ยานพาหนะมีสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งาน 
 2. เพื่อพัฒนาระบบการใช้ยานพาหนะให้สะดวก  รวดเร็วและทั่วถึง 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านคุณภาพ 
       ครู และบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน ไดร้ับการบริการด้านยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ  
  -  ด้านปริมาณ  
       โรงเรียนมีระบบซ่อมบ ารุงยานพนะอย่างเพียงพอตลอดปีการศกึษา นักเรียนและบุคลากรได้ประโยชน์ทั้งหมด 2,950 คน 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

-จัดท าโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม

ก.ย.  60 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 คณะกรรมการ 
2. ด าเนินการ 
(Do) 
 
 

ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม
คณะกรรมการ 
-ด าเนินการตามโครงการ 

พ.ย. 60 
– 

ก.ย.  61 

200,000 นายสมาน   โตสิงห ์
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ความต้องการรับการบริการของนักเรียน
และบุคคลากรทางการศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

- นายสมาน   โตสิงห ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

-ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการด าเนินตามโครงการ 
-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

ต.ค. –พ.ย.
2561 

- นายสมาน   โตสิงห ์

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………200,000….….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ……………-……………….. บาท 
 

ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ค่าจ้างในการซ่อมแซม/บ ารุงยานพาหนะของ
โรงเรียน จ านวน 7 คัน  ได้แก่ 
รถตู้  นข  1073,รถตู้  นข  2460 
รถกระบะ บค-793, รถกระบะ กข-9940 ,     
รถกระบะ บฉ-8909,รถจักรยานยนต์  กบล  703     
รถจักรยานยนต์   ฌ 3348 

14,285.71 คัน 7 100,000 7 100,000 

รวม 100,000 100,000 
รวมทั้งสิ้น 200,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ครู บุคลากรและนักเรยีน ร้อยละ 90 มีความพึง
พอใจในการบริการของงานยานพาหนะ 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1.เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.รายงานผู้บังคับบญัชา 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมรีะบบยานพาหนะที่มสีภาพสมบรณู์และมีประสิทธิภาพเพื่อใช้งานได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งานของ

นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
2. คณะครูและนักเรียนได้ประโยชน์จากการใช้ระบบยานพาหนะอยา่งเต็มที่และต่อเนื่อง 
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ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นายสมาน  โตสิงห)์                                               ( นางพัฒนา  ธรรมจักร์ ) 
         ต าแหน่งครูช านาญการ                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  
      
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                     ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
           หวัหน้างานแผนงาน                      ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ                ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการทีด ี
กิจกรรม  พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ ข้อที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชน  
  และโรงเรียนเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่  
  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    นายบุญธรรม บุญนายืน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหาร 

     ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       ข้อที่  2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
        ข้อที ่2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ  
  เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 งานโสตทัศนศึกษา ในสังกัดกลุ่มงานบริหารทั่วไปซึ่งเป็นงานท่ีรับผิดชอบในงานด้านบริการ แก่นักเรียน  ครู  บุคลากร  
ชุมชน ในการจัดระบบเสียง การเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร วิชาความรู้ ตลอดจน
ความรู้ทางด้านจติวิทยาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมผีลกระทบต่อการศึกษา ท าให้หลักสตูร วิธีการเรียนการ
สอน บทบาทของครูและนักเรียนเปลี่ยนแปลงไป การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการศึกษาจึงเป็นการแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึ้น  ดังนั้นใน
สถานศึกษาจึงเป็นต้องมีวสัดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาครูด้านการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน 
 2.2 เพื่อส่งเสริมครูและนักเรียนไดใ้ช้วัสดุ อุปกรณ์ ครภุัณฑ์โสตทัศนปูกรณไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3  เพื่อสนับสนุนและบริการชุมชนตามสมควร 
 

3.   เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 
     3.1  มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑโ์สตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในโรงเรียนอยา่งเพียงพอ 
     3.2  ครู นักเรียน และชุมชนได้ใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน 5,000 คน ต่อปีการศึกษา 
- ด้านคุณภาพ 

3.3  งานโสตทัศนศึกษาสามารถให้บริการอย่างมปีระสิทธิภาพ 
3.4  ครู นักเรียน และชุมชนสามารถใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
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4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

-จัดท าโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ต.ค. 2560 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

-ขออนุมัติโครงการ 
-ด าเนินการตามโครงการ 

ต.ค. 2560 
พ.ค. 2561 

100,000 งานโสตทัศนศึกษา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-การเร่งรดัการด าเนินงานตามโครงการ และ
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

มี.ค. 2561 
ต.ค. 2561  

- งานโสตทัศนศึกษา 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ มี.ค. 2561 
ต.ค. 2561 

- งานโสตทัศนศึกษา 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)         100,000       บาท 
           เงินนอกงบประมาณ   ………………-………….  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ………………-……….…  บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 Zhiyun Crane Strength (ไม้กันสั่น) 23,500 ตัว 1 23,500 - - 
2 ขาตั้งกล้อง ขาเดี่ยว 2,400 ขา 1 2,400 - - 
3 ไมค์ประชุมไร้สาย 20,000 ชุด 1 20,000 - - 
4 ถ่าน AA 4 ก้อน/แพ็ก 66 แพ็ค 5 330 5 330 
5 ถ่าน AAA 4 ก้อน/แพ็ก 90 แพ็ค 60 5,400 50 4,500 
6 หมึก Printer Epson L365 (4 สี 4 ขวด) 1,000 ชุด 2 2,000 2 2,000 
7 ฟองน้ าครอบหัวไมค ์ 795 ช้ิน 6 4,770 6 4,770 
8 จ้างเหมาปรบัซ่อมอุปกรณ์ห้องโสตทัศนศึกษา 15,000 ชุด 1 15,000 1 15,000 

รวม 73,400 26,600 
รวมทั้งสิ้น 100,000 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ครู นักเรียน และบุคลากรภายนอก  
ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจของห้องโสต-
ทัศนศึกษา 

เอกสารแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่าย 

1. เอกสารแบบประเมินความพึงพอใจ 
2. เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนมอีุปกรณ์ครุภณัฑ์ที่มีประสิทธิภาพ  
7.2 งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนมอีุปกรณ์ครุภณัฑ์ เพื่อใช้งานได้อยา่งเพียงพอในการให้บริการแก่นักเรียน บุคลากร

       ทางการศึกษา และชุมชน 

 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นายบุญธรรม  บุญนายืน )                                          ( นางพัฒนา  ธรรมจักร์ )                                      
             ครูช านาญการ                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  
              
                      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )               ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
           หวัหน้างานแผนงาน                              ครชู านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            ( นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์ ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนางานพัสดุ - งานการเงินโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับ 

ชุมชน และโรงเรียนเครือข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัด 
                              สภำพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผดิชอบ    นางกัลยา   ประทีป ณ ถลาง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
   เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ข้อที่ 3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
   ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานการพัสดุ – งานการเงิน ฝา่ยบริหารนโยบายแผนและงบประมาณ เป็นงานให้บริการแกค่รูและบุคลากรทางการ
ศึกษานักเรียนและผู้ปกครองในด้านของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรยีนการสอนแก่ครูและบุคลากร ส านักงานต่างๆตลอดจนการ
จัดหาหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี การเบกิ-จ่ายเงินอุดหนุน เป็นค่าเครื่องแต่งกายนักเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรยีน และเงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อการบริการด้านการเงิน-การพสัดุแก่ครแูละบคุลากรทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและพอเพียง 
2. เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรยีนและผูป้กครองด้านการเงิน 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

มีวัสดสุ านักงานส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานของฝ่ายบริหารนโยบายแผนและงบประมาณอย่างพอเพียง
และทั่วถึง 

             -  ด้านคุณภาพ  
ด าเนินงานด้านการเงิน-การพัสดุตามระเบียบของทางราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

สะดวกรวดเร็ว 
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. จัดท าโครงการ 

1-30 ก.ย. 60 - งานพัสดุ/การเงิน 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

ต.ค 60 –ก.ย. 
61 

40,000 งานพัสดุ/การเงิน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินตาม
โครงการ 

1-15 ก.ย. 61 - งานพัสดุ/การเงิน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

2. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

15-30 ก.ย. 61 - งานพัสดุ/การเงิน 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินอุดหนุน   ………40,000.......……. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 หมึกพิมพ์เลเซอร์ 79A 2,100 กล่อง 3 6,300 2 4,200 
2 หมึกพิมพ์เลเซอร์ 12A 3,290 กล่อง 2 6,580 1 3,290 
3 หมึกพิมพ์เลเซอร์ 85A 2,650 กล่อง 2 5,300 2 5,300 
4 หมึกพิมพ์เครื่อง EPSON  250 ขวด - - 4 1,000 
5 กระดาษ Post-it ตราช้าง 3"x 3" 50 อัน 10 500 4 200 
6 น้ ายาลบค าผิดลิควิดปากกาหัวเหล็ก 7 ml 85 ด้าม 5 425 5 425 
7 แฟ้มตราช้าง 3" ห่วง 109 อัน 8 872 7 763 
8 ซองน้ าตาลขยายข้าง ครุฑ 7 ซอง 50 350  -  - 
9 ซองน้ าตาลไม่ขยายข้าง ครฑุ 7 ซอง 50 350  -  - 
10 ลวดเสียบกระดาษ 13 กล่อง 24 312  -  - 
11 ดินสอ 2B 75 โหล 2 150  -  - 
12 กาวน้ า UHU กลูเพ็น 50 มล. 45 หลอด 3 135  -  - 
13 ซองพับ 4 ขาว ครุฑ 450 กล่อง 1 450  -  - 
14 ยางลบดินสอ พลาสติก 170 แพ็ค 1 170  -  - 
15 กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 79 ขวด 2 158  -  - 
16 เครื่องคิดเลข canon TX1210 840 เครื่อง 2 1,680  -  - 
17 กาวน้ าขวดน้ ากลั่นตราม้า 45 ขวด 2 90  -  - 
19 กระดาษการ์ดสี ขนาด F14 209 ห่อ 1 209  -  - 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

20 กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด F14 194 ห่อ 1 194  -  - 
รวม 24,822 15,178 

รวมทั้งสิ้น 40,000 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 90 มีวัสดเุพื่อการบริการด้านการเงิน-การพัสดุแก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและพอเพียง 
2. ร้อยละ 90 ความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษา แนะน าแก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูป้กครองด้าน
การเงิน-พัสด ุ

1. การสังเกตจากวสัดสุ านักงานท่ีใช้ใน
การท างานของงานการเงิน-พัสด ุ
 
2. สอบถามความพึงพอใจผู้รับบรกิาร 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 งานพัสดุและงานการเงินโรงเรียน มีวัสดสุ านักงานและครภุัณฑ์ ใช้ในการสนับสนุนการเบิก-จ่าย งานจัดซื้อ-จัดจ้างของ
ฝ่าย หมวด งานต่างๆของโรงเรยีนอย่างพอเพียงและสามารถให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ซีกตะวันตก จ านวน 8 โรงเรียน  

 
 
 

ลงชื่อ                     ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง)                                            (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา)                                                 
       ครู คศ.3  หัวหน้างานพัสดุ                           ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ  นโยบาย  แผนและงบประมาณ 
 
                    

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา)          
           หวัหน้างานแผนงาน                                                ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ   พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม       การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส านักงานงานธุรการโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชน
และ   โรงเรียนเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็น
    สังคมแห่งการเรียนรู้โดยยืดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ          นางสุนีย์  ยะสุกิม 
ระยะเวลาด าเนินการ    ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560  และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ        ห้องธุรการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
    เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ข้อที่ 3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
    ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
    

1. หลักการและเหตุผล  
           การบริหารงานธุรการ ถอืเป็นงานท่ีส าคัญ มีหนา้ที่ในการรบั - ส่งเอกสารทางราชการ  พิมพ์ค าสั่งต่าง ๆ เช่น ค าสั่งไป
ราชการ ค าสั่งโรงเรยีน เป็นต้น ในปัจจุบันมีความต้องการเครื่องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ส านักงาน ที่มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา ท้ังนี้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงานให้แกบุ่คลากรภายในหน่วยงาน 
ดังนั้นงานธุรการจึงได้จัดท าโครงการการจดัซื้อเครื่องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ส านักงานเพื่อตอบสนองการปฏิบตัิงานตาม
วัตถุประสงค์ 
 

2. วัตถุประสงค์  
     1.  เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน อย่างเพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
     2.  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

3. เป้าหมาย  
ด้านคุณภาพ  

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2. บุคลากรฝา่ยธุรการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การบริหารจัดการของโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความคล่องตัว 

ด้านปริมาณ  
บุคลากรในโรงเรยีนสรรพวิทยาคม ได้รบัการบริการดา้นธุรการอย่างทั่วถึง 
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4. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

ส ารวจความต้องการ 1-31 กันยายน 2560 - นางสุนีย์  ยะสุกมิ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

1. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนมุัต ิ
2. พัสดุด าเนินการ จัดซื้อตามรายการ 

ต.ค. 2560 – ก.ย.2561 35,000 นางสุนีย์  ยะสุกมิ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ตรวจรับวสัดตุามรายการที่ขอซื้อ กันยายน 2561 - นางสุนีย์  ยะสุกมิ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

รายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2561 
 

- นางสุนีย์  ยะสุกมิ 

 

5. งบประมาณ 
                     เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………35,000……….. บาท 
  เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
  เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 หมึกพิมพ ์HP LaserJet P1120 85 A 2610 กล่อง 4 10,440 3 7,830 
2 หมึกเตมิ EPSON L220 ของแท้ EPSON BK T6641 

70ml. 
250 ขวด 3 750 2 500 

3 หมึกเตมิ EPSON L220 ของแท้ EPSON C T6642 
70ml. 

250 ขวด 1 250 - - 

4 หมึกเตมิ EPSON L220 ของแท้ EPSON M T6643 
70ml. 

250 ขวด 1 250 - - 

5 หมึกเตมิ EPSON L220 ของแท้ EPSON Y T6644 
70ml. 

250 ขวด 1 250 1 250 

6 เทปใส แกน 3 นิ้ว   1นิ้วx 36หลา 45 ม้วน 4 180 4 180 
7 ลวดเสียบกระดาษ/หัวกลม/500ตวั 65 กล่อง 3 195 3 195 
8 กระดาษการ์ดสี A4 120g. (แพ็ค 200 แผ่น)  

สีชมพู วีนัส 
130 ห่อ 3 390 3 390 

9 กระดาษการ์ดสี A4 120g. (แพ็ค 200 แผ่น)  
สีฟ้า วีนัส 

130 ห่อ 2 260 2 260 

10 กระดาษการ์ดสี A4 120g. (แพ็ค 200 แผ่น)  
สีเขียวอ่อน วีนัส 

130 ห่อ 2 260 2 260 

11 กระดาษ A4 ท าเกียรติบตัรขอบทอง ครีม 390 ห่อ 1 390 - - 
12 กระดาษ A4 ท าเกียรติบตัรขอบทอง ขาว 390 ห่อ 1 390 - - 
13 สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 (แพ็ค 100 แผ่น) 300 ห่อ 1 300 - - 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

14 กระดาษ PHOTO GLOSSY A4  180แกรม 450 ห่อ 1 450 1 450 
15 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. น้ าเงิน  ควอนตั้ม  114 

CANDLE 
240 กล่อง 1 240 1 240 

16 ปากกาลบค าผิด 7 มล.  ลิควิดเปเปอร์ 80 ด้าม 2 160 - - 
17 ปากกาลูกลื่น 0.3 มม. ควอนตัม้ Skate 300 สีแดง 20 ด้าม 4 80 4 89 
18 คลิปด า 1 นิ้ว ตราม้า 111 (กล่อง 12 ตัว) 40 กล่อง 3 120 3 120 
19 คลิปด า 40 มม ตราม้า 109 (กล่อง 12 ตัว) 50 กล่อง 1 50 1 50 
20 คลิบบอร์ดพลาสติก A4 ดูราพลาส ตราช้าง 70 อัน 2 140 5 350 
21 ตลับหมึก PG-40 Bk 850 กล่อง 1 850 1 850 
22 แผ่น CD-R Princo 200 กล่อง 1 200 - - 
23 ปลั๊กไฟ 3 ตา 4 เต้า สายไฟยาว 3 เมตร สวิตซร์วม 399 อัน 1 399 - - 
24 ปากกาไฮไลท์ สีเหลือง 30 ด้าม 2 60 - - 
25 โพสต์-อิท โน้ต 3x3  (100 แผ่น) สีเหลือง 40 ห่อ 1 40 1 40 
26 แฟ้มตราช้าง 2" ห่วง No.125 A4 109 เล่ม 6 654 - - 
27 ที่ถอนลวดเหล็กแบบคีม Aroma 85 อัน 3 255 2 170 
28 เทปโฟม 21มม x 5ม. 170 ม้วน 1 170 - - 
29 ลวดเย็บ No.3-1M Max 24 กล่อง 390 แพค 1 390 - - 
30 แฟ้มเสนอเซ็นปกธรรมดา 189 เล่ม 3 567 4 756 
31 ซองเอกสารน้ าตาลขยายข้าง 350 ห่อ 2 700 - - 
32 ซองเอกสารน้ าตาล A4 300 ห่อ 1 300 1 300 
33 ลวดเย็บ แม็กซ์ 10-1M (แพ็ค 24 กล่อง) 230 กล่อง 2 460 1 230 
34 ปลั๊กไฟ 5 เมตร 300 อัน 3 900 - - 

รวม 21,490 13,510 
รวมท้ังสิ้น 35,000 

 

 

6.วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. บุคลากรร้อยละ 85 ฝ่ายธรุการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. การบริหารจัดการของโรงเรียนสรรพวิทยาคมมี
ความคล่องตัวร้อยละ 90 
3. ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง (มาติดต่อราชการ 
ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานธุรการ 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. งานธุรการมีวัสดุเพียงพอในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
2. โรงเรียนสรรพวิทยาคมมรีะบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางสุนีย์  ยะสุกิม )                                             (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา)                                      
        ครู คศ.3 หัวหน้างานธุรการ                                   คร ูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
   
 
              

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
  หวัหน้างานแผนงาน                                 ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 

 
 
 
 

   ลงชื่อ           ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุส านักงาน/ การซ่อมบ ารุง (งานบุคลากร) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน 

และ โรงเรียนเครือข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่
เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                     

แผนงานโรงเรียนที่ 1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    นายประดับ  เบ็ญมาตร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 60 – ก.ย.61 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
       ข้อที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

       ข้อที่ 2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
        ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
   อย่างมีคุณภาพ   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการด าเนินงาน พัฒนางานฝ่ายบริหารบุคคล  มีความจ าเป็นท่ีต้องใช้วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานในการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ การพิมพ์งาน สรุป รายงานต่างๆ ซึ่งเป็นของใช้วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวรตลอดจนการเสื่อมสภาพ
ของอุปกรณ์ต่างๆจ าเป็นต้องมีการซ่อมบ ารุง เพื่อการและการด าเนินงานได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์  เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวรซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ   
2. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรในฝ่ายฝ่ายบรหิารบุคคล 
3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน 

 

 

3. เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 

บุคลากรในฝ่ายบรหิารบุคคล โรงเรียนสรรพวิทยาคมท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ ร้อยละ 100   
-ด้านคุณภาพ 

บุคลากรในฝ่ายบรหิารบุคคลได้รบับริการอย่างทั่วถึง และท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมบุคลากรเพื่อก าหนดปฏทิินการปฏิบัติงาน 
2. ส ารวจวัสดุที่ต้องการใช้ 

ต.ค.2560 - นายประดับ  เบ็ญมาตร ์
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 

1. ขออนุมัติด าเนินการตามปฏิทิน 
2. เสนอเพื่อขออนุมัติการสั่งซื้อ 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์

พ.ย.2560 
–  

พ.ย. 2560 

34,325 นส.กฤษชรินทร์  
คงกล่อม 
นส.มลฤดี นิลทัพ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. ติดตามตรวจสอบ ปริมาณความต้องการวัสดุ อุปกรณ์
ให้มีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในการใช้วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆอุปกรณ ์

พ.ย.2560 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

เขียนสรุปรายงานตามโครงการ ก.ย.2561 
 

- 

 
 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)    34,325 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      - บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี               - บาท 
 

ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2560 ภาคเรยีนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 เครื่องเย็บกระดาษแม๊ก No.3 450 อัน 1 450 - - 
2 แฟ้มตรามา้ 2” ห่วง A4/F4 สีด า/รุ่นส ี 89 เล่ม 20 1,758 - - 
3 ที่เจาะกระดาษขนาดใหญ ่ 200 อัน 1 200 - - 

4 
ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ,อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส านักงาน 

1,500 - 1 1,500 1 1,500 

5 หมึกเตมิ Epson 100 ml. 250 ขวด 4 1,000 4 1,000 
6 กระดาษ colour card  A4  180 g ครีม ชมพ ู 119 ห่อ 3 357  - - 
7 กระดาษโฟโต A4 120g. 369 ห่อ 2 738 - - 
8 ลวดเสียบ 100 ตัว เคลือบเงา 20 กล่อง 15 300 -  - 
9 ไส้แฟ้มซองอเนกประสงค์ A4 32 แพค 10 320 - - 
10 ลวดเย็บ No.3-1M Max 24 กล่อง 390  กล่อง  2 780 - - 
11 เครื่องโน้ตบุค Acer 15,000 เครื่อง 1 15,000 - - 
12 เครื่องปริ้นเตอร์ HP LaserJet Pro 

MFPM26NW 
5,500 เครื่อง 1 5,500 - - 

13 หมึก HP LsserJet Pro MFPM26NW 1,950 กล่อง 2 3,900 - - 
รวม 31,825 2,500 

รวมทั้งสิ้น 34,325 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90  
มีความพึงพอใจในการให้บริการของงาน
บุคลากร 

- ควบคุมและสังเกตการใช้วัสดุอุปกรณ ์ - บัญชีควบคุมการเบิกจา่ยและ 
- แบบประเมินการพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ส านักงานบุคลากร  งานปกครอง  มีวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องใช้ส านักงาน  ในการจัดโครงการต่างๆ  ได้อย่างเพียงพอ และ
เกิดประโยชน์กับบุคลากรโรงเรยีนสรรพวิทยาคมอย่างคุ้มคา่ 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายประดับ  เบ็ญมาตร์)               (นายจิระพงษ์  สุริยา) 
                ครู คศ.2                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคล   
 
 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                     ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
  หัวหน้างานแผนงาน                           ครู คศ.2 ปฎิบัติหน้าที่   
                                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุส านักงาน/ การซ่อมบ ารุง 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน 

และ โรงเรียนเครือข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่
เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                     

แผนงานโรงเรียนที่ 1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวฐานิตา  อ่ิมวิมล 
ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 60 – ก.ย.61 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    ข้อที่  2   การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                 ข้อ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้          
   อย่างมีคุณภาพ 

  

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการด าเนินงาน พัฒนางานฝ่ายบริหารบุคคล  มีความจ าเป็นท่ีต้องใช้วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานในการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ การพิมพ์งาน สรุป รายงานต่างๆ ซึ่งเป็นของใช้วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวรตลอดจนการเสื่อมสภาพ
ของอุปกรณ์ต่างๆจ าเป็นต้องมีการซ่อมบ ารุง เพื่อการและการด าเนินงานได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์  เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวรซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ   
2. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรในฝ่ายฝ่ายบรหิารบุคคล 
3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน 

 

3. เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 

บุคลากรในฝ่ายบรหิารบุคคล โรงเรียนสรรพวิทยาคมท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ ร้อยละ 100   
-ด้านคุณภาพ 

บุคลากรในฝ่ายบรหิารบุคคลได้รบับริการอย่างทั่วถึง และท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมบุคลากรเพื่อก าหนดปฏทิินการปฏิบัติงาน 
2. ส ารวจวัสดุที่ต้องการใช้ 

ต.ค.2560 - นางจรัสศรี  ธรรมจติ 
น.ส.ฐานิตา  อิ่มวิมล 
นายภาณุมาศ   
พันธ์ธัญญาการ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติด าเนินการตามปฏิทิน 
2. เสนอเพื่อขออนุมัติการสั่งซื้อ 

พ.ย.2560 
–  

25,309 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์ ก.ย. 2561 
3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. ติดตามตรวจสอบ ปริมาณความต้องการวัสดุ อุปกรณ์
ให้มีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในการใช้วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆอุปกรณ ์

พ.ย.2560 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

เขียนสรุปรายงานตามโครงการ ก.ย.2561 
 

- 

 
 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)    25,309 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      - บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี               - บาท 
 

ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2560 ภาคเรยีนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 เครื่องเย็บกระดาษแม๊ก No.10 89 อัน 6 534 - - 
2 หมึกเตมิ Epson 100 ML 250 ขวด 8 2,000 - - 
3 หมึก HP leserJet P1102 85A 2,650 กล่อง 3 7,950 - - 
4 เครื่องคิดเลข Cannon WS2222 699  เครื่อง 2 1,398 - - 
5 กรรไกรด้ามพลาสติก 7”3M 75 อัน 2 150 - - 
6 กรรไกรด้ามพลาสติก 8”3M 99 อัน - - 2 198 
7 สันรูดพลาสติก 7 มิล คณะส ี 80 โหล - - 20 1600 
8 ซองน้ าตาลขยายข้าง (ไม่ครุฑ) C4K19 50 ซอง 200 มัด - - 1 200 
9 แฟ้มเสนอเซ็นปกธรรมดา 189 เล่ม - - 2 378 
10 แฟ้มกล่าวรายงานปกหนัง A4 ไมค่รุฑ 219 เล่ม - - 2 438 
11 กระดาษ Post-it 3M 2"x3" No.656 50 ห่อ 2 100 - - 

12 
กระดาษ Post-it 3M เพจ มาร์กเกอร์ สีสะท้อน
แสง 5 สี 

85 แพค 
- - 2 170 

13 ไม้บรรทัดเหล็ก 6” 14 อัน - - 2 28 
14 กาวน้ า HUH กลูเพ็น 50 มล. 45 หลอด 2 90 - - 
15 ไส้แฟ้มซองอเนกประสงค์ A4 ตราช้าง 33 แพค - - 10 330 
16 ลวดเย็บ No.10-1M Max 24 กล่อง 220 แพค 2 440 - - 

17 
Epson Wi-Fi All-in-One Ink Tank Printer 
รุ่น L385 

5,800 
 

เครื่อง - - 1 5,800 

18 เครื่องเย็บ Max No.HD88R 469 ตัว - - 1 469 
19 แท่นประดับตรามา้ No.3 43 อัน - - 2 86 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2560 ภาคเรยีนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

20 แท่นประทับตราม้า No.4 42 อัน - - 2 84 
21 น้ ายาลบค าผิดวิควดิ ปากกาหัวเหล็ก 7Ml 89 ด้าม - - 3 267 
22 ถ่านLllumix Alkaline AAA ตราช้าง 4 ก้อน 60 แพค - - 4 240 
23 มีดคัทเตอร์สแตนเลสใหญ่ No.2000 45 อัน - - 2 90 
24 โฟมเทป Nuvo 21 mm.x3 เมตร 129 ม้วน - - 2 258 
25 เทปกาวสองหน้าบาง ¾ Max 21 ม้วน - - 3 63 
26 เทปกาวสองหน้าบาง  1 Max 26 ม้วน - - 3 78 
27 ซองขาว 9/125A  ( ครุฑ ) 45 มัด 2 90 - - 
28 ขี้ผึ้งนับแบงค์ตราช้าง 40 อัน 2 80 - - 
29 เครื่องเจาะรูกลางตรามา้ No.H-700  40 แผ่น 489 อัน - - 1 489 
30 แท่นตัดเทปใหญ ่ 75 อัน - - 1 75 
31 เทปใสแกนใหญ่ยูนิเทป ¾ “x36  หลา 35 ม้วน - - 4 140 
32 กาวลาเท็กซ์ TOA  4  ออนซ์ 20 ขวด - - 4 80 
33 เทปใสแกนเล็ก Nuvo No.777  1” 40 ม้วน - - 2 80 
34 น้ าหมึกเตมิแท่นประทับตรามา้ 28 CC 16 ขวด - - 2 32 
35 กระดาษ Post-it 3M แฟล็กซ์ Sign Here 4 lu 129 แพค 1 129 - - 
36 แฟ้มโชว์ตราช้าง 1.5” 3 ห่วง No. 444 A4 145 เล่ม 3 435 - - 
37 คลิบหนีบด าตราช้าง No.110  12 ตัว 50 โหล 2 100 - - 
38 คลิบหนีบด าตราช้าง No.111  12 ตัว 40 โหล 2 80 - - 
39 คลิบหนีบด าตราช้าง No.112  12 ตัว 30 โหล 2 60 - - 

รวม 13,636 11,673 
รวมทั้งสิ้น 25,309 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ครู นักเรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อ
การบริการของห้องบริหารบุคคล 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินการพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ส านักงานบุคลากร  งานปกครอง  มีวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องใช้ส านักงาน  ในการจัดโครงการต่างๆ  ได้อย่างเพียงพอ และ
เกิดประโยชน์กับบุคลากรโรงเรยีนสรรพวิทยาคมอย่างคุ้มคา่ 
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ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวฐานิตา อิ่มวิมล)               (นายจิระพงษ์ สุริยา) 
                ครู คศ.2                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคล   
 
 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                       (นายจักฤกษณ์ เรืองปรีชา) 
  หัวหน้างานแผนงาน                                  คร ูคศ.2 ปฎิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุส านักงาน และซ่อมแซม ดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ (งานสภานักเรียน) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชน

และโรงเรียนเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                ช้อที่ 2.1 การวางแผนด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
   ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อที่ 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัด 
          การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ในการด าเนินงานรวมถึงการจัดการของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561  มีความจ าเป็นท่ีต้องใช้วัสดุ เครื่องใช้ส านักงาน

ในการด าเนินงานโครงการตา่งๆ การพิมพ์รายงาน การเก็บรวบรวมขอ้มูล รูปภาพและเอกสารต่างๆ ซึ่งเป็นวัสดสุิ้นเปลือง และวัสดุ
ถาวร เพื่อการจัดเก็บข้อมูล และการด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ดังนั้น สภานักเรียนประจ า ปีการศึกษา 2561 จึงจัดท าโครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน และซ่อมแซม ดแูลรักษา วัสดุ
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ส านักงานของสภานักเรยีนขึ้นเพื่อให้การจัดเก็บขอ้มูลมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดซื้อ สื่ออุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวร เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับสภานักเรียนปี

การศึกษา 2561 ในการจัดกิจกรรม 
2. เพื่อให้การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 มีระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

สภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 มวีัสดุส านักงาน อุปกรณ์ และครภุณัฑ์ที่สามารถใช้งานใน      การท า
กิจกรรมได้ ร้อยละ 100 

 -  ด้านคุณภาพ  
สภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 วัสดุส านักงาน อุปกรณ์ และครภุัณฑ์ท่ีคุณภาพร้อยละ 100 
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 
 
 

- เขียนโครงการ 
- ประชุมสภานักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 
2561 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการเพื่อตก
ลงรูปแบบขั้นตอนและการด าเนินการ 
- ก าหนดเรื่อง หน้าที่ และเวลา ด าเนินการ 
- จัดเตรยีมเอาเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

ก.ย. 2560 - - สภานักเรยีน 
- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

- จัดซื้อพัสด ุ พ.ย. 2560 – ก.ย. 
2561 

20,000 - สภานักเรยีน 
- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ตรวจสอบพัสด ุ
- ส ารวจพัสด ุ

ก.ย. 2560 –  มี.ค. 
2561 

- - สภานักเรยีน 
- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดท ากจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 2560 – มี.ค. 
2561 

- - สภานักเรยีน 
- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)   20,000  บาท 

เงินนอกงบประมาณ         -  บาท 
เงินเรียนฟรี15 ปี         -  บาท 

ที ่ รายการพสัด ุ ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2/2560 ภาคเรยีนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 กระดาษปกการ์ดสี 180g 50แผ่น A4 180 ห่อ - - 1 180 
2 เทปใสยูนิเทป แกนใหญ่ 1’’ 45 ม้วน - - 2 90 
3 เทปใสยูนิเทปแกนใหญ่ 2’’ 27 ม้วน - - 2 54 
4 กระดาษกาวย่นใหญ่ 1.5’’ 30 ม้วน - - 4 120 
5 กระดาษกาวย่นใหญ่ 2’’ 40 ม้วน - - 4 160 
6 เทปสองหน้าบาง 0.5’’ 15 ม้วน - - 5 75 
7 เทปสองหน้าบาง 1’’ 25 ม้วน - - 5 125 
8 ผ้าเทปม้วนใหญ่ 2’’ 50 ม้วน - - 6 300 
9 กาวลาเท็กซ์ TOA32 ออนซ์ 80 ขวด - - 1 80 
10 ปากกาไวท์บอร์ด pilot หัวกลม สดี า 270 โหล - - 1 270 
11 ปากกาไวท์บอร์ด pilot หัวกลม สนี้ าเงิน 25 ด้าม - - 6 150 
12 ปากกาไวท์บอร์ด pilot หัวกลม สแีดง 25 ด้าม - - 6 150 
13 มีตคัตเตอรส์แตนเลสเล็ก ตราช้าง 35 อัน - - 4 140 
14 ปากกาเคมสีองหัว ตราม้า 180 โหล - - 2 360 
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ที ่ รายการพสัด ุ ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2/2560 ภาคเรยีนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

15 กระดาษโปสเตอร์บางสองหน้า 70 โหล - - 8 560 
16 กระดาษโปสเตอร์แข็งหน้าเดียว 120 โหล - - 8 960 
17 กระดาษปกการ์ดขาวwhite cards180g A4 100 ห่อ - - 2 200 
18 กระดาษโฟโต้save 180g A4 439 ห่อ - - 2 878 
19 ใบมีดคัตเตอร์laser เล็ก 30 องศาแพค6 32 แพ็ค - - 3 96 
20 ไส้แฟ้ม 25 แพ็ค - - 5 125 
21 แฟ้มตราช้าง A4 แบบห่วง 149 แฟ้ม - - 2 298 
22 ลวดเย็บ MAX No.10-1M 10 กล่อง - - 5 50 
23 ลวดเย็บ T3-13MB MAX 68 กล่อง - - 4 276 
24 กลองบองโก้พร้อมขาตั้ง 2,500 กล่อง - - 1 2,500 
25 ปากกาลูกเลื่อน 0.5 mmน้ าเงิน lancer 240 กล่อง - - 1 240 
26 กระดาษเกยีรตบิัตรขอบทองA450แผ่น 295 ห่อ - - 2 590 
27 ลวดเบอร์ 20 75 กิโลกรมั - - 3 225 
28 กระดาษเกยีรตบิัตรขอบทอง1/2A450 แผ่น 240 ห่อ - - 2 480 
29 คลิบหนีบด า เบอร์109 70 กล่อง - - 3 210 
30 กระดาษบรุฟ 35 โหล 5 175 5 175 
31 กระดาษห่อพัสด ุ 60 โหล - - 2 120 
32 ปากกาเมจิก ตราม้า H-110 ด า 75 โหล - - 2 150 
33 คลิปหนีบด า เบอร์ 111 40 กล่อง - - 5 200 
34 เชือกขาว ขนาด 48 เส้น 25 ม้วน - - 6 150 
35 กล่องเก็บเอกสาร 3 ช่อง 220 อัน - - 2 440 
36 ตะกร้าใส่เอกสาร 1 ช้ัน 100 อัน - - 2 200 
37 ปรับซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 2,000 - - - - 2,000 
38 สก๊อตเทปม้วนใหญ่ ขนาด 1 นิ้ว 48 อัน - - 1 48 
39 ตู้เหล็ก บานเลื่อน 4 ฟุต(ประตูทึบ 1 กระจก1) 3,200 หลัง 2 6,400 - - 

รวม 6,575 13,425 
รวมทั้งสิ้น 20,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. สภานักเรยีนปีการศึกษา 2561 ได้รับความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมร้อยละ100 
2. สภานักเรยีน ปีการศึกษา 2561 มีระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนร้อยละ100 
3. ครูและนักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของสภานักเรียน 

ท าแบบประเมิน 
 

ท าแบบประเมิน 

สภานักเรียน 
 

สภานักเรียน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สภานักเรยีน มีสื่ออุปกรณ์ เครือ่งใช้ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่ออ านวยความสะดวก ในการจัดกิจกรรม 
2. การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลของสภานักเรยีน ปีการศึกษา 2561 มีระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 

 

ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายวรโชติ    กะสิน)                         (นายจิระพงษ์  สุริยา) 
   ประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2560                          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
 
ลงชื่อ       ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย   หาญพรม)              (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                                  คร ูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ  
 
 
                                        ลงชื่อ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การพัฒนาส านักอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและ

โรงเรียนเครือข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    ส านักอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2560 - 1 / 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

    ข้อที่ 1.  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
      ข้อที่ 2.  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
         ข้อที่ 2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
         ข้อที่ 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
   อย่างมีคุณภาพ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยทางฝ่ายส านักงานอ านวยการเป็นฝ่ายที่ท าหน้าท่ีเสริมสร้างการจัดระบบองค์กร และให้บริการกับบุคคลภายใน
โรงเรียนทุกคนเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคญัและส่งเสริมด้าน
การให้บริการใหส้ะดวกมากขึ้น ดว้ยเหตผุลดังกล่าวทางโรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงจ าเป็นต้องจัดโครงการพัฒนาระบบส านักงาน
อ านวยการ เพื่อการจดัการการบรหิารระบบองค์กร เสริมสร้างประสทิธิภาพการบริหารงาน และตอบสนองยุทธศาสตร์ มาตรฐาน
การศึกษา และกลยุทธ์โรงเรียน  

การพัฒนาโรงเรียนต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานราชการ เอกชนรวมทั้งความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน จ าเป็นต้องมีการตดิต่อประสานท้ังภายในและภายนอก งานส านักงานผู้อ านวยการจึงเป็น
หน่วยงานท่ีให้การบริการประสานงานแก่บุคลากร ครู   ผู้ปกครอง รวมถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ กับฝา่ยบริหารโรงเรียนเพื่อการ
ด าเนินการเกิดความคล่องตัวขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
4. เพื่อพัฒนางานการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อให้การบริการประสานงานระหว่างหน่วยงานในโรงเรียนกับฝ่ายบริหารโรงเรียน 
6. เพื่อให้บริการต้อนรับ ประสานงานกับผู้ปกครอง หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการ 
7. กรองงาน น าเสนองาน รายงานผล และให้บริการอื่น ๆ 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านคุณภาพ   

1. โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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3. ให้การบริการ ประสานงาน ประสบผลดี ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ   
- ด้านปริมาณ   

1. โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
2. ให้บริการ ประสานงานแก่บุคลากรในโรงเรยีน และ บริการต้อนรับประสานงานแก่ผู้มาติดต่อราชการได้  

ร้อยละ 100 

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.ด าเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัต ิ

 
ก.ย – ต.ค

2560 
 

 
- 

รองผู้อ านวยการฝ่ายส านัก
อ านวยการ 
หัวหน้าส านักอ านวยการ 
และเลขานุการส านัก
อ านวยการ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชมุและแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินตามโครงการ จดัซื้อจัดจา้ง 
4.ประเมินโครงการ 
5.รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บงัคับบัญชา 

 
ต.ค.2560 – 
ก.ย.2561 

 

 
50,000 

รองผู้อ านวยการฝ่ายส านัก
อ านวยการ 
หัวหน้าส านักอ านวยการ 
และเลขานุการส านัก
อ านวยการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 
 

1. การเร่งรัดการด าเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน
โครงการ 

 
ก.ย. 2561 

 

 
- 

รองผู้อ านวยการฝ่ายส านัก
อ านวยการ 
หัวหน้าส านักอ านวยการ 
และเลขานุการส านัก
อ านวยการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 
 

 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
และรายงานผู้บังคับบญัชา 

 
ก.ย. 2561 

 

 
การจัดท ารปูเลม่ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายส านัก
อ านวยการ 
หัวหน้าส านักอ านวยการ 
และเลขานุการส านัก
อ านวยการ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………50,000……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-……………….. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคา 

ต่อหน่วย 
หน่วยนับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 
หมึกปริ้น HP LASERJET 201A (ตลับแท้) สี
ด า/เหลือง/แดง/น้ าเงิน 

12,000 ชุด 1 12,000 1 12,000 

2 Toner Laser Jet HPCE285A For P1120  
(ตลับแท้-ร้านตากคอม) 

2,450 กล่อง - - 2 4,900 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคา 

ต่อหน่วย 
หน่วยนับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

3 แฟ้มเสนอเซ็น 189 เล่ม 1 189 - - 
4 กระดาษโฟโต้กลอสซี่ A4 210g.  489 แพค 2 978 2 978 

5 ปลั๊กไฟ 3 ตา 4 เต้า สายไฟยาว 5 เมตร สวิตซ์
แยก  

569 ช้ิน 2 1,138 - - 

6 พานสีทอง 300 อัน 1 300 - - 

7 หลอดไฟ 100 หลอด 5 500 - - 
8 ผ้าเทปม้วนเล็ก Matrix 1" สีน้ าเงนิ 24 ม้วน 6 144 6 144 

9 ผ้าเทปม้วนเล็ก Matrix 1" สีชมพ ู 24 ม้วน 6 144 6 144 
10 ผ้าเทปม้วนเล็ก Matrix 1" สีเหลือง 24 ม้วน 6 144 6 144 

11 กระดาษการ์ดสี 120g. A4 180 แผ่น (สีชมพู) 119 ห่อ 1 119 1 119 
12 กระดาษการ์ดสี 120g. A4 180 แผ่น (สีเหลือง) 119 ห่อ 1 119 1 119 
13 กระดาษการ์ดสี 120g. A4 180 แผ่น (สีฟ้า) 119 ห่อ 1 119 1 119 

14 กระดาษการ์ดสี 120g. A4 180 แผ่น (สีเขียว) 119 ห่อ 1 119 1 119 
15 Gel Pen Large Capacity AGP13604 

1.0mm Blue  
200 กล่อง 2 400 2 400 

16 ปากกาลูกลื่นควอนตั้ม  0.7 mm 240 กล่อง 1 240 1 240 
17 กระดาษ Double A color print   1  รีม 160 รีม 3 480 3 480 

18 ซองเอกสาร A4 สีน้ าตาล ไม่ขยายข้าง 250 มัด 1 250 - - 
19 ไส้แมกซ์ ตัวใหญ่ รุ่น Elephant No.DS-

23S24FL ขนาด 23/8 
50 กล่อง 1 50 1 50 

20 ไส้แมกซ์ ตัวใหญ่ รุ่น Elephant No.DS-
23S24FL ขนาด 23/13 

70 กล่อง 1 70 1 70 

21 ไส้แมกซ์ ตัวใหญ่ รุ่น Elephant No.DS-
23S24FL ขนาด 23/17 

95 กล่อง 1 95 1 95 

22 ไส้แมกซ์ ตัวใหญ่ รุ่น Elephant No.DS-
23S24FL ขนาด 23/20 

105 กล่อง 1 105 1 105 

23 ไส้แมกซ์ ตัวใหญ่ รุ่น Elephant No.DS-
23S24FL ขนาด 23/24 

129 กล่อง 1 129 1 129 

24 กรรไกรด้ามพลาสติก 7" 3M  75 ด้าม 2 150 - - 

25 สติ๊กเกอร์ กระดาษขาวด้าน A4 ตราม้า 169 ห่อ 1 169 - - 

26 กาวแท่ง UHU 40 กรัม  129 แท่ง 2 258 2 258 
27 สติกเกอร์กระดาษสี A4 "สีชมพู" 7 แผ่น 10 70 10 70 
28 สติกเกอร์กระดาษสี A4 "สีเหลือง" 7 แผ่น 10 70 10 70 

29 กระดาษ Post-it 3M แฟล็กซ์ Sign Here 4 สี  129 แพค 2 258 - - 
30 ไม้บรรทัดเหล็ก 6" 14 อัน 2 28 - - 

31 มีดคัทเตอร์สแตนเลสเล็กตราช้าง No.S-901 40 อัน 2 80 - - 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคา 

ต่อหน่วย 
หน่วยนับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

32 ค่าอุปกรณต์กแต่งสวน 5,000 ชุด 1 5,000 1 5,000 
33 เทป Opp 2" ใส 48mm.x45y. 28 ม้วน 2 56 - - 

34 Stapler MAX เครื่องเย็บกระดาษ 10 N 69 อัน 2 138 2 138 
รวม 24,109 25,891 

รวมทั้งสิ้น 50,000 
 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนมีการจดัระบบการบรหิารและพัฒนาองค์กร

ที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

2. ครู บุคลากร และผู้มาตดิต่อราชการ ร้อยละ 90 มี

ความพึงพอใจในการบริการของฝา่ยส านักอ านวยการ 

1. จากการศึกษาเอกสาร 
2. จากการสอบถาม 

1. รายงานผลการด าเนินงาน 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ส านักงานอ านวยการได้รบัการพฒันาระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีให้การบริการ ประสานงาน ประสบผลดี ผูร้ับบริการ
มีความพึงพอใจ   

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวอุไรวรรณ  อินริราย)        (นางสาวจิราภรณ์  เพชรปญัญา) 
         หัวหน้าส านักอ านวยการ                                ครู คศ.4 ปฏิบัติหน้าที่  
                                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายส านักอ านวยการ 
 
      
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ    ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย  หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
    หัวหน้างานแผนงาน                                           ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่  
       รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย  แผนและงบประมาณ 
 
 
     ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นายสมศักดิ์   เลิศรัตนพันธุ์) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและ

โรงเรียน  เครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแผนงานโรงเรียน 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    นางพัชราภรณ์  ศรีดาเดช 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต่อเนื่องตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ กลุ่มสาระภาษาไทย 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
            ข้อที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

      ข้อที่ 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ   

 
1. หลักการและเหตุผล 
        ในการด าเนินงานรวมถึงการจัดการเรยีนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน  
มีความจ าเป็นท่ีต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานในการจดัด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ การพมิพ์งาน รายงานต่างๆ ซึ่งเป็น
ของใช้วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวร เพื่อการจัดเก็บและด าเนินงานได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธ์ิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่ออ านวยความสะดวก ให้กับครู 
        2. เพื่อให้การด าเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยอยา่งมี มีระบบ และประสิทธิภาพ 
 

 3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
        -  ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 -  ด้านคุณภาพ  
     -   ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย มีสื่อ อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องใช้ส านักงานท่ีมีคุณภาพ สามารถน ามาใช้ใน
การจัดกิจกรรมของห้องสมดุตลอดจนจัดการเรยีนการสอนอย่างมีระบบ เกิดประโยชน์ในวงกว้าง และมีประสิทธิภาพ 

 
4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อส ารวจความต้องการ
และวางโครงการ 

ต.ค.2560 - ครูพัชราภรณ ์
ศรีดาเดช 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 
 
 

    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ  
ส ารวจความต้องการวสัดุ อุปกรณ ์   เสนอ
รายการจัดซื้อ ส ารวจราคา และน าเสนอ
โครงการจดัซื้อ  

2. ด าเนินการ 
(Do) 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณต์ามรายการวสัด ุ พ.ย.2560 – 
ก.ย. 2561 

28,695 ครูพัชราภรณ ์
ศรีดาเดช 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ตรวจสอบการจัดซื้อ ก.ย. 2561 - ครูพัชราภรณ ์
ศรีดาเดช 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

สรุปรายงานการจดัซื้อ  
รายงานการด าเนินโครงการต่อผู้บริหาร 

ก.ย. 2561 - ครูพัชราภรณ ์
ศรีดาเดช 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………28,695……… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………-………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………-………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 เครื่องพิมพ์ HP Laserjet P1102 4,445 เครื่อง  - - 1 4,445 
2 เครื่องพิมพ์ Connon  Pixma  MP287 3,000 เครื่อง  - - 1 3,000 
3 หมึกพิมพH์P Laserjet P1102 2,650 กล่อง  -  - 2 5,300 
4 หมึกเตมิ cannon 129 ขวด  -  - 4 516 
5 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5 "สีฟ้า/สีชมพ ู 37 ม้วน  -  - 5 185 
6 กระดาษโฟโต้ Paper Jet 130g.A4 100 แผ่น 375 ห่อ 3 1,125 3 1,125 
7 กาวลาเท็กซ์  TOA 8 ออนซ์ 25 ขวด 10 250 - -  
8 เครื่องเย็บตราช้าง No.10 60 ตัว 15 900 - -  
9 เทปกาวสองหน้าบาง 3/4” 18mm.x20y. 25 ม้วน 10 250 - -  

10 เทป Opp ใส 3/4” 18mm.x45y 15 ม้วน 4 60 - -  
11 ใบมีดคัทเตอร์  Laser เล็ก 30 องศา แพค 4ใบ 15 แพค 5 75 - -  
12 ปากกาไวท์บอร์ด Pilot  หัวกลม/หัวตัด 25 ด้าม 30 750 30 750 
13 เทปโฟม 3 M  270 ม้วน -  - 3 810 
14 กระดาษเกยีรตบิัตร 350 อัน 3 1,050 3 1,050 
15 ลวดย็บกระดาษ NO .10 235 กล่อง 2 470 1 235 
16 ลวดเสียบกระดาษ 180 กล่อง 2 360 1 180 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

17 ดินสอ 2 B   60 โหล 10 600 -  - 
18 ล าโพง computer 1,000 ชุด -  - 2 2,000 
19 ไมค์เสียบล าโพง 300 อัน -  - 4 1,200 
20 หมึกพิมพE์PSON L22( แบบเติมแทงก์  4 สี ) 250 ขวด 4 1,000 4 1,000 

รวม 6,890 21,796  

รวมทั้งสิ้น 28,686  
 
 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.ร้อยละ 90 ของครูในกลุ่มสาระภาษาไทย มีความ
สะดวกในการใช้วัสดุ อุปกรณ ์

แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินผล 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1   ครูผู้รับผดิชอบงาน มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน ในการจัดโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ และใช้ในการเตรียมการ
สอนได้อยา่งเพียงพอ และเกิดประโยชน์กับนักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคมอย่างคุ้มคา่ 
 
 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางพรรณี  ดิษฐบรรจง)                                             ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                     
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่          

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและ 

โรงเรียนเครือข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็น 
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสุปราณี  ปัทมสิทธิโชติ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2560  -   กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

    ข้อที่ 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ข้อที่ 3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
   ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล        
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์มากข้ึนจึงไดจ้ัดโครงการโครงงานคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
ความคิด วิเคราะห์ ใช้เหตุและผล ทางคณิตศาสตรม์าประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

คาดว่าเมื่อได้ด าเนินงานตามโครงการนี้แล้ว โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะได้พัฒนาคณุภาพการศึกษาดา้นคณิตศาสตร์ โดย
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิและคณุภาพการศกึษาให้สูงข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
1.   พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระคณติศาสตร์ 
2.   เพื่อเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
3.   เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 
4.   พัฒนาห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 คณะครูกลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 21 คน มีวัสดุ - อุปกรณ์ปฏิบัติการภายในห้องส านักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
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 -  ด้านคุณภาพ  
 ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์มสีือ่ วัสดุ  อุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพพร้อมการใช้งาน        

4.  วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมครูกลุ่มสาระ ฯ 
2. ครูส ารวจข้อมูล 
3.เขียนโครงการ 
4. เสนอโครงการ 

ก.ย. – ต.ค. - กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ประเมินโครงการ 
5. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

พ.ย. 60 
- 

ก.ย. 61 

40,000 นางสุปราณ ี
ปัทมสิทธิโชต ิ

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ใบตรวจรับพสัด ุ
 

พ.ย. 60 - ก.ย. 61 - นางสุปราณ ี
ปัทมสิทธิโชต ิ

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 
 

1. แบบสังเกต 
2. บันทึกการใช้สื่อ 
3. ทะเบียนคุมสื่อ 
4. แบบประเมินโครงการ 

พ.ย. 60 - ก.ย. 61 - นางสุปราณ ี
ปัทมสิทธิโชต ิ

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………40,000 …….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ………………-…………….. บาท 

ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2560 ภาคเรยีนที ่1/2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 หมึกพิมพ์ Toner Laser Jet HPCE285A 3,590 กล่อง 1 3,590 1 3,590 
2 หมึกเตมิ CANNON 100ml. 129 ขวด 4 516 4 516 
3 หมึกเตมิ EPPSON 100ml. 129 ขวด 4 516 4 516 
4 ปกพลาสติกใส A4 เซลลลูอยด ์ 199 ห่อ 2 398 2 398 
5 กระดาษการ์ดสี 120 g. A4 สีชมพู 119 ห่อ 5 595 5 595 
6 กระดาษการ์ดสี 120 g. A4 สีชมฟ้า 119 ห่อ 5 595 5 595 
7 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ No.10-1M Max  220 แพค 2 440 1 220 
8 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5 สีชมพ ู 37 ม้วน 10 370 10 370 
9 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5 สีฟ้า 37 ม้วน 10 370 10 370 
10 ปากกาไวน์บอร์ด Pilot หัวกลม (สีด า) 270 โหล 2 540 2 540 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2560 ภาคเรยีนที ่1/2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
11 ปากกาไวน์บอร์ด Pilot หัวกลม (สีแดง) 270 โหล 2 540 2 540 
12 ปากกาไวน์บอร์ด Pilot หัวกลม (สีน้ าเงิน) 270 โหล 2 540 2 540 
13 เทปกาวสองหน้าบาง 21 ม้วน 10 210 10 210 
14 สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 ตราม้า 149 ห่อ 1 149 - - 
15 กระดาษโฟโต้ Save 180g. A4 439 ห่อ 2 878 - - 
16 ใบประกาศนียบตัร A4 พิมพ์ทอง 180g. 295 ห่อ 5 1,475 - - 
17 กรรไกรด้ามพลาสติก 8 น้ิว 99 อัน 6 594 - - 
18 ลวดเสียบตราม้าหัวกลม  13 กล่อง 10 130 - - 
19 คลิปหนบีด าตราม้า  90 โหล 5 450 - - 
20 มีดคัตเตอรส์แตนเลสเล็กตราช้าง 40 อัน 5 200 - - 
21 ใบมีดคัตเตอรส์แตนเลสเล็กตราช้าง 25 แพค 3 75 3 75 
22 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10(ไส้แม็ค) 120 โหล 2 240 - - 
23 กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 45 ขวด 2 90 2 90 
24 ชอล์คไรฝุ้่น 350 แพค 10 3,500 - - 
25 ลวดยิง N0.T3-10M Max 60 กล่อง 5 300 - - 
26 กระดาษกาวย่นใหญ่ 1” 24mm.x20y. 22 ม้วน 5 110 5 110 
27 น้ าหมึกเตมิปากกาไวท์บอร์ด Pilot (สีด า) 85 ขวด 3 255 3 255 
28 น้ าหมึกเตมิปากกาไวท์บอร์ด Pilot (สีแดง) 85 ขวด 3 255 3 255 
29 น้ าหมึกเตมิปากกาไวท์บอร์ด Pilot (สีน้ าเงิน) 85 ขวด 3 255 3 255 
30 กาวแท่ง UHU 21g. No.189 99 แท่ง 3 297 3 297 
31 สันรูดพลาสติก 15 มิล 150 โหล 2 300 - - 
32 ดอกไม้แต่งบอรด์กระดาษสาจิ๋ว (กระดาษสา) 13 แพค 10 130 - - 
33 ลวดเย็บ No.23/15 ตราช้าง 75 แพค 5 375 - - 
34 เครื่องเย็บเข้าเลม่ Kangaro No.HD-23S17  1,390 ตัว 1 1,390 - - 
35 เครืองปริ้น CANNON MP287 3,500 เครื่อง 1 3,500 - - 
36 เครื่องเคลือบขนาด A4 3,500 เครื่อง 1 3,500 - - 
37 แผ่นพลาสติกเคลือบบัตรขนาด A4 400 ห่อ 5 2,000 - - 

รวม 29,668 10,337 
รวมทั้งสิ้น 40,005 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตรร์้อยละ 100 มีผลการสอน
ในระดับด ี
2. นักเรียนมีความพึงพอใจ ในการจัดการเรยีนการสอน
ของครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินโครงการ 
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7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
       ห้องปฏิบัติการทางคณติศาสตรม์ีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวจันแก้ว  ชัยรตัน์)                   ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                      ครู คศ.3  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
      

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ       ผู้รับรองโครงการ 
         ( นายวินัย  หาญพรม )          ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
          หัวหน้างานแผนงาน                                 ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 
 

    ลงชื่อ              ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  จัดซื้อวัสดุส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน 

และโรงเรียนเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่
เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนำ ระบบ กำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 
ผู้รับผิดชอบ    นายประเสริฐ  แก้วมา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2560 - ภาคเรียนที่ 1/2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
   เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ข้อที่ 3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
   การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรยีนการสอนเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนา ความสามารถทางการเรยีนรู้ให้กับนักเรียน สง่เสริมให้นักเรียนมี
ความคิดรเิริม่ สร้างสรรค์ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ ครูผูส้อนจ าเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีส่งเสริม 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรบัการจัดการเรยีนรู้ และการวดัผลและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ผา่นการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
 -  ด้านคุณภาพ  
  ครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ขั้นตอการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมคร ู ต.ค. 60 - หัวหน้ากลุ่มสาระ
ฯ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

- เขียนโครงการ 
- จัดหาวัสดุ-อุปกรณส์ าหรับพัฒนาการจัดการ

พ.ย. 2560 – 
ก.ย. 2561 

50,198 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 
 

เรียนการสอน 
- จัดกิจกรรมตามโครงการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- มีวัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน ก.ย. 2561 - กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 2561 - กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณจาก (เงินอุดหนุน) ……….50,198………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-……………. บาท 
 

ดังรายการต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายการช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ าเงิน 23 ด้าม 300 6,900 300 6,900 
2 ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง 23 ด้าม 24 552 24 552 
3 หมึกเตมิ EPSON T664 รุ่น L360 สีด า,สีเหลือง    

สีละ 1 กล่อง 
250 กล่อง 2 500 2 500 

4 หมึกปริ้นเตอร์ HP Laser jet 85A  
รุ่น hp 1102 

2,600 กล่อง 5 13,000 5 13,000 

5 ลวดเสียบกระดาษ No.1 8 กล่อง 12 96 12 96 
6 ลวดเย็บกระดาษ No.10 6 กล่อง 24 144 24 144 
7 ถ่านไฟฉาย ขนาด AA แพค 4 ก้อน 28 แพค 12 336 12 336 
8 ถ่านไฟฉาย ขนาด AAA แพค 2 ก้อน 23 แพค 12 276 12 276 
9 กระดาษกาวสองหน้าบาง 0.5 นิ้ว 30 อัน 4 120 4 120 
10 เทปใส 0.5 นิ้ว 40 อัน 4 160 4 160 
11 แลคซีน 1 นิ้ว สีฟ้า 30 อัน 10 300 10 300 
12 แลคซีน 1 นิ้ว สีชมพ ู 30 อัน 10 300 10 300 
13 คลิปด า 2 ขา ตราช้าง No.108 55 กล่อง 1 55 1 55 
14 กระดาษการ์ด A4 120 gram สีฟ้า 150 รีม 4 600 4 600 
15 กระดาษการ์ด A4 120 gram สีชมพู 150 รีม 4 600 4 600 
16 กระดาษโฟโต้ A4 150 gram 220 รีม 1 220 1 220 
17 กระดาษสติกเกอร์ A4 ตราม้า 150 รีม 1 150 1 150 
18 คลิปบอร์ด A4 ตรามา้ H-99 40 อัน 4 160 4 160 
19 แปรงลบกระดาน 14 อัน 20 552 20 552 
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ที ่ รายการช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

20 ใบมีดคัตเตอร์ขนาดเล็ก กล่องละ 10 ใบ 78 กล่อง 1 78 1 78 
รวม 25,099 25,099 

รวมท้ังสิ้น 50,198 
 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพงึพอใจในการจัดการเรยีน
การสอนของครูกลุม่สาระวิทยาศาสตร ์

การวัดผลและประเมินผล แบบทดสอบ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูและนักเรียนได้รบัการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลและประเมินผล 

 
 
ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายประเสริฐ   แก้วมา)                       (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
      

ลงชื่อ          ผู้ตรวจสอบโครงการ        ลงชื่อ      ผู้รับรองโครงการ 
       ( นายวินัย    หาญพรม )           ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
          หัวหน้างานแผนงาน               ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 

   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
    
  
    ลงชื่อ               ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  โครงการพัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุส านักงาน - การซ่อมบ ารุง 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและ 

โรงเรียนเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อม 
ที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

      ข้อที ่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
             ข้อที่ 2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

       ข้อที่ 2.4   การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ 
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในสภาวะปัจจุบันวิชาการ  และกระบวนการเรียนการสอนก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ และเพื่อให้ทันตอ่เหตุการณ์ความเปลีย่นแปลงของสังคมโลก  การจัดกระบวนการเรยีนการสอนจึงจ าเป็นต้องมี 
เครื่องช่วยสอน  คอมพิวเตอร์  ปริน้เตอร์  วัสดสุิ้นเปลือง และได้รบัการปรับซ่อม และวสัดุ-ครภุัณฑ์  ซึ่งต้องใช้จ านวนมากในแต่
ละปีการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. ครู มีวัสดุ ครุภณัฑ์ เครื่องมือทางวิทยาการเทคโนโลยรีองรับในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 
 2. ครู-นักเรียน ได้รับความรู้จากชุดอุปกรณ์การสอน เข้าใจในเนื้อหาที่ทันสมัย   
 3. มีเครื่องมือ  เครื่องใช้และวัสดสุิ้นเปลืองที่เพียงพอในการจดักิจกรรมเรียนการสอน 
 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
     ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รอ้ยละ90 โรงเรียนสรรพวิทยาคมมปีระสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านคุณภาพ 

           ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รอ้ยละ 90  ได้รับความสะดวกในการท างาน 
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
  โรงเรียน 
2.วางแผนการด าเนินงานและด าเนินงานตามแผน 

พ.ย. 2560 - นายวิทยา หรูวรนันท์ 
นางสาวฤชุอร  
ค าประเสริฐ 
 2. ด าเนินการ 

(Do) 
 

1.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจาก ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ส ารวจความต้องการวัสดุอุปกรณ ์
3. เสนอรายการสั่งซื้อ 
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์

พ.ย. 60 - 
ก.ย. 61 

37,590 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตามการด าเนินการจดัซื้อวัสดุ 
2. ส ารวจงบประมาณคงเหลือ 

ก.ย. 2561 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

ก.ย. 2561 - 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)   37,590  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                     -            บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี                  -            บาท 
 

ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนบั ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1. แปรงลบกระดาน 130 อัน 2 260 2 260 
2. แฟ้มนิวโฮเดอร์ 3 ห่วง  1,200 โหล 1 1200 - - 
3. ไส้แฟ้ม 26 แพค 15 375 15 375 
4. แฟ้มตราช้าง ห่วง  1,080 โหล 1 1080 - - 
5. ปากกาไวท์บอร์ด 270 โหล 5 1350 5 1350 
6. คลิปหนีบด า เบอร์ 110 60 โหล 2 120 5 300 
7. คลิปหนีบด า เบอร์ 111 40 โหล 2 80 5 200 
8. ลวดเสียบ 160 โหล 4 640 1 160 
9. น้ าหมึกเตมิปากกาไวท์บอร์ด 85 ขวด 5 425 5 425 
10. แท่นประทับ เบอร์ 1 95 อัน 5 475 5 475 
11. น้ าหมึกเตมิแท่นประทับ 16 ขวด 5 125 5 125 
12. ใบมีดคัตเตอร์ 30 องศา 340 โหล 1 340 - - 
13. แม็ก เบอร์ HD10 900 โหล 2 1800 - - 
14. กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว 800  โหล 1 800 - - 
15. มีดคัตเตอร์ 30 องศา 370 โหล 2 740 - - 
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ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนบั ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
16. แผ่นรองตัดใหญ ่ 129 อัน 2 260 - - 
17. แม็ก เบอร์ HD50N เบอร์ 3 399 ตัว 1 390 - - 
18. สติ๊กเกอร์ แผ่นใหญ ่ 260  แผ่น - - 13 195 
19. กระดาษโฟโต้ 120g. 369 ห่อ 2 720 2 720 
20 กระดาษปกมุกหอม 180g. (คละส)ี 200 ห่อ 5 1000 5 1000 
21 ปกพลาสติกใส A4 200 ห่อ 2 400 2 400 
22 กระดาษกาวย่นใหญ่ 1.5 นิ้ว 300 โหล 1 300 1 300 
23 กระดาษกาวย่นใหญ่สี 1.5 นิ้ว 380 โหล 2 760 2 760 
24 กระดาษการ์ดสี 120g (คละสี) 120 ห่อ 6 720 6 720 
25 เทปกาวสองหน้าบาง 200 โหล 2 400 2 400 
26 โฟมเทป 270 ม้วน 2 540 1 270 
27 CD - R 300 กล่อง 1 300 - - 
28 เทปใสแกนใหญ ่ 450 โหล 1 450 1 450 
29 ช้ันใส่เอกสารพลาสติก 5 ช้ัน 700 อัน 2 1400 - - 
30 ทะเบียนรับหนังสือปกแข็ง 65 เล่ม 1 65 - - 
31 ตะกร้าใส่เอกสาร ช้ันเดียว 120 ใบ 1 120 - - 
32 ป้ายตั้งโตะ๊อคิลิค เอ4 (แนวตั้ง/นอน) 150 แผ่น 4 600 - - 
33 ไม้บรรทัดเหล็ก 40 นิ้ว 230 อัน 1 230 - - 
34 แฟ้มเสนอเซ็นปกธรรมดา 190 เล่ม 1 190 - - 
35 คลิปบอร์ดพลาสติก A4 70 อัน 2 140 - - 
36 ลวดเย็บ เบอร์ 10 200 แพค 5 1000 5 1,000 
37 หมึกเตมิ Epson L360 270 ขวด 5 1350 5 1,350 
38 หมึกเตมิ Hp GT5810 220 ขวด 5 1100 5 1,100 
39 ดินสอ 5 แท่ง 2 10 - - 
40 ค่าซ่อมบ ารุง - - - 1,500 - 1,500 

รวม 23,755 13,835 
รวมทั้งสิ้น 37,590 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.ร้อยละ 90 ของครูในกลุ่มสาระสังคมฯ มีความสะดวก
ในการใช้วัสด ุ

1. สังเกตจากการใช้วัสดุอุปกรณ ์
2. ส ารวจความพึงพอใจ 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครู มีวัสดุ ครุภณัฑ์ เครื่องมือทางวิทยาการเทคโนโลยรีองรับในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 

2. ครู-นักเรียน ได้รับความรู้จากอุปกรณ์การสอน เข้าใจในเนื้อหาท่ีทันสมัย   
3. มีเครื่องมือ  เครื่องใช้และวัสดสุิ้นเปลืองที่เพียงพอในการจดักิจกรรมเรียนการสอน 

 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นายเอกชัย พันธุลี )                                               ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ                                  ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
                      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ                ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )               ( นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา ) 
  หัวหน้างานแผนงาน                                           ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
            
             

ลงชื่อ           ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  จัดซื้อวัสดุส านักงาน  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชน 

และโรงเรียนเครือข่ายภายใน และต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อม 
ที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2560 - กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ              
         ข้อที่  1   การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
1.หลักการและเหตุผล 
 

            จากพระราชบัญญตัิการศึกษา  และหลักสตูรการศึกษาแกนกลางปี  2551  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  
มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผดิชอบ  มีทักษะการปฏิบตัิงาน  มีจิตส านึกรักในความเป็นไทย  เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของหลักสตูร  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยจดักิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน และซ่อมแซมอุปกรณ์ดนตรีไทย และสากล  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 1. ครูในกลุ่มสาระศลิปะมีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางาน พัฒนาการเรียนการสอน 
 2. นักเรียนได้รับการจัดการเรยีนการสอนที่สมบูรณ์ 
 

3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ    
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะมีวัสดุอุปกรณ์ใช้สร้างสื่อการเรียนการสอน  และมีงบประมาณในการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุด 
     -  ด้านคุณภาพ   

1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะมีสื่อท่ีใช้ประกอบการสอน 
2. นักเรียนทีเ่รียนวิชาศลิปะทุกดา้นและทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

 

4. วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการด าเนิน
กิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

ตุลาคม 
2560 

- นางรักษ์สุมล  โกศล 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2.ด าเนินการ 
( Do) 
 
 

ด าเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั
กิจกรรมจดัซื้อวัสดุส านักงาน อุปกรณ์ตา่งๆ
ที่ใช้ในส านักงานของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 

ต.ค. 2560 - 
ก.ย. 2561 

15,000 นางรักษ์สุมล  โกศล 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ทดสอบความรู้ความสามารถจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ต.ค. 2560 - 
ก.ย. 2561 

- นางรักษ์สุมล  โกศล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดท าเอกสารสรุปการด าเนินกิจกรรมและ
รายงานผล 

ก.ย. 2561 
 

- นางรักษ์สุมล  โกศล 

 

5.งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                  19,770      บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                     -        บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                                  -  บาท      
   
ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 หมึกพิมพ์  Cannon  G2000 600 ชุด  5 3,000 - - 
2 กระดาษการ์ดสี A4 150 ห่อ 10 1,500 - - 
3 กระดาษโฟโต ้ 280 ห่อ 4 1,120 - - 
4 กรรไกร 80 อัน 6 480 - - 
5 กระดาษการ์ดขาว 250 ห่อ 4 1,000 - - 
6 แมกซ์เย็บเบอร์10 120 ตัว 10 1,200 - - 
7 กระดาษกาวย่นขนาด 1  นิ้ว 350 โหล 2 700 - - 
8 ปากกาเขียนไวท์บอรด์ 250 โหล 4 1,000 - - 
9 แผ่นซีด ี 70 โหล 6 540 - - 
10 น้ ายาลบค าผิด 80 ตัว 10 800 - - 
11 ตู้บานเลื่อนกระจกส าหรบัเก็บเอกสาร 3,660 หลัง 1 3,660 - - 
 รวม 15,000 - 
 รวมทั้งสิ้น 15,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
          ตัวชี้วัดความส าเร็จ             วิธีการประเมิน               เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะร้อยละ100 
มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการสอน 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในโครงการ 

-สังเกต    
-สอบถาม   
 

แบบประเมินโครงการ 
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 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ร้อยละ  80  ของครูผู้สอนในกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะมีความพึงพอใจและมีสื่อประกอบการสอน 

  
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางกาญจนา   ชาญเชิงพานิช)                                       ( นายฉัตรชัย   วิเทศน์ )                                      
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                              ครู คศ.3  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
                      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )              ( นายจักกฤษณ์    เรืองปรีชา ) 
  หัวหน้างานแผนงาน                                 ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ   
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



469 

 

โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับ 

ชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัด 
สภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน     

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(นางกุลภาภร  มีเงิน) 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                                                               
      มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

   ข้อที่ 2.  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

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

การบริหารงานภายในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรยีนสรรพวิทยาคม ในปัจจุบันมคีวามต้องการเครื่องใช้
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ส านักงาน ที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา ท้ังนี้เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ ดั้งนั้น เพือ่ให้การเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯและงานในฝ่ายมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จ าเป็นต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณส์ าหรับให้บริการแกค่รูและบุคลากร ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ บริการแก่ครูในกลุ่มสาระฯ ตลอดปีการศึกษา 2560 - 2561 
2. เพื่อให้ครูสามารถน าวสัดไุปใช้ในการผลิตสื่อประกอบการเรยีนการสอน 

3. เพื่อให้การเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  1. มีวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ ส าหรับบริการครผูู้สอนในกลุ่มสาระฯ 
  2. ครูสามารถผลิตสื่อไดต้ามโครงการของแต่ละคน 
 -  ด้านคุณภาพ  
  1. กลุ่มสาระฯจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์  
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4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

- ส ารวจและประเมินความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
-น าเสนอโครงการ 

 
พ.ย 60 -พ.ค. 61 

 
- 

 
ครูกุลภาภร  มเีงิน 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

- ด าเนินงานตามโครงการ พ.ย 60 -มิ.ย. 61 30,000 ครูกุลภาภร  มเีงิน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ติดตามตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับมา มี.ค 61-ก.ย 61 
- 

ครูกุลภาภร  มเีงิน 

4.ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

- สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน ก.ย 61 
- 

ครูกุลภาภร  มเีงิน 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………30,000……… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที ่2/2560 ภาคเรยีนที่1/2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 สาย AV 680 เส้น 2 1,360 0 0 
2 กาวลาเท็กช์ 16 ออนช์ 45 ขวด 6 270 3 135 
3 กระดาษ Post-it  50 อัน 3 150 4 200 
4 กระดาษโฟโต้ 180g 439 รีม 1 439 1 439 
5 ตรายางตรวจทาน ปพ. 180 อัน 1 180 0 0 
6 คลิปด า No.108 90 โหล 1 90 1 90 
7 ซ่อมบ ารุงเครื่องพมิพ ์ 670 เครื่อง 0 0 1 670 
8 แฟ้มกล่าวรายงานปกหนัง 219 เล่ม 2 438 0 0 
9 เครื่องยิงบอร์ดMax TGD เหล็ก 1,590 อัน 1 1,590 0 0 
10 เครื่องเหลาดินสอใหญ ่ 350 อัน 0 0 1 350 
11 กรรไกรสแตนเลส 40 อัน 6 240 3 120 
12 ลวดเย็บเบอร์10 230 แพ็ค 1 230 1 230 
13 ไส้แม็กยิง 350 แพ็ค 1 350 1 350 
14 กระดาษการ์ดเอ4 สีฟ้า,ชมพ ู 120 รีม 6 720 6 720 
15 ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม(ด า,แดง,น้ าเงิน) 25 ด้าม 50 1,250 50 1,250 
16 ปากกาไวท์บอร์ดหัวตัด(ด า,แดง,น้ าเงิน) 25 ด้าม 50 1,250 50 1,250 
17 กระดาษกาวย่น 1.5น้ิว(สีฟ้า,ชมพ)ู 30 ม้วน 12 360 8 240 
18 Post-it 3M เล็ก 85 ม้วน 0 0 2 170 
19 กระดาษปกมุกหอมสีขาว180 G 179 รีม 2 358 2 358 
20 หมึกเตมิไวท์บอรด์สี แดง,ด า,น้ าเงนิ) 45 ขวด 12 540 10 450 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที ่2/2560 ภาคเรยีนที่1/2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
21 กล่องแฟ้ม 3 ช่อง 279 กล่อง 6 1,674 0 0 
22 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์Epson360 5,500 เครื่อง 0 0 1 5,500 
23 ลวดเสียบ 300 โหล 2 600 2 600 
24 แฟ้มตราช้าง 105 อัน 5 525 4 420 
25 แม็กเย็บเล็ก 89 อัน 5 445 4 356 
26 เทปโฟม 2หน้า 56 ม้วน 1 56 0 0 
27 หมึกเตมิEpson 250 ขวด 5 1,250 4 1,000 
28 แผ่นซีด ี 318 กล่อง 0 0 1 318 
29 ทะเบียนหนังสือรับ 65 เล่ม 1 65 0 0 
30 ทะเบียนหนังสือส่ง 65 เล่ม 1 65 0 0 
31 แท่นประทับตราสีน้ าเงิน 43 ตลับ 1 43 0 0 
32 แท่นประทับตราสีแดง 43 ตลับ 1 43 0 0 
33 หมึกเตมิแท่นประทับสีแดง น้ าเงิน 23 ขวด 2 46 0 0 
34 แปรงลบกระดาน 157 โหล 1 157 0 0 

รวม 14,784 15,216 
รวมทั้งสิ้น 30,000 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ครูในกลุ่มสาระฯร้อยละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์เพยีงพอต่อการใช้งาน 
2. นักเรียนร้อยละ90 ไดร้ับการจดัการเรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ 

- ส ารวจ 
- ประเมินผล 

- แบบส ารวจ 
- แบบประเมินผล 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
กลุ่มสาระฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ บริการแก่ครูในกลุม่สาระฯ ตลอดปีการศึกษา 2560 – 2561 ครูสามารถน าวัสดไุปใช้

ในการผลติสื่อประกอบการเรียนการสอน  และการบริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอ าพล  ยาโนยะ)                                                (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 1                         ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ                  ผู้รับรองโครงการ     
           (นายวินัย  หาญพรม)                  (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                                  คร ูคศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 

           ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือ  
                              กับชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัด 

สภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักของปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน     

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่2 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
         ข้อที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ข้อที่ 2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   
 

1.หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานภายในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง โรงเรียนสรรพวิทยาคม ในปัจจุบนัมีความต้องการ

เครื่องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ส านักงาน ที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา ท้ังนี้เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัตงิานให้แก่บุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ ดั้งนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯและงานใน
ฝ่ายมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถปุระสงค์ จ าเป็นต้องจัดเตรยีมวัสด ุอุปกรณ์ส าหรับให้บริการแก่ครูและบุคลากร ในกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ บริการแก่ครูในกลุ่มสาระฯ ตลอดปีการศึกษา 2560 – 2561 
2. เพือ่ให้ครูสามารถน าวสัดไุปใช้ในการผลิตสื่อประกอบการเรยีนการสอน 

3. เพื่อให้การเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  1. มีวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ ส าหรับบริการครผูู้สอนในกลุ่มสาระฯ 
  2. ครูสามารถผลิตสื่อไดต้ามโครงการของแต่ละคน 
 -  ด้านคุณภาพ  
  1. กลุ่มสาระฯจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์  
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4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

- ส ารวจและประเมินความต้องการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
-น าเสนอโครงการ 

 
ก.ค 60 

 
- 

 
ครูชญาณิศา ฤทธิเจริญ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

- ด าเนินงานตามโครงการ พ.ย.60–ก.ย. 61 7,760  
ครูชญาณิศา ฤทธิเจริญ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ติดตามตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับ
มา 

มี.ค 61 
ก.ย 61 

- 
 

ครูชญาณิศา ฤทธิเจริญ 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

- สรุปประเมินผลโครงการและ
รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย 61 
- 

 
ครูชญาณิศา ฤทธิเจริญ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………7,760…………       บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2560   ภาคเรียนท่ี1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 กระดาษวาดเขียน100ปอนด์A4 460 ห่อ 1 460 - - 
2 กระดาษโปรเตอรส์องหน้า 75 โหล 2 150 - - 
3 ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ าเงิน+ด า 180 โหล 2 360 - - 
4 ไส้แม้กเบอร์ 10 150 กล่อง 1 150 1 150 
6 ลวดเสียบตราม้าหัวกลม No1 140 โหล 1 140 - - 
7 แฟ้มเอกสาร 99 แฟ้ม - - 3 297 
8 กระดาษโฟโต ้ 250 รีม 1 250 - - 
9 กาวปืนแท่งใหญ ่ 125 โหล 1 125 - - 
10 กาวปืนแท่งเล็ก 33 โหล 2 66 - - 
12 ปากกาเจลลูลอยด์ควอนตั้มฮิทซส์นี้ าเงิน 65 โหล 1 65 - - 
13 ปากกาเจลลูลอยด์ควอนตั้มฮิทซส์แีดง 65 โหล  1 65 - - 
14 สันเข้าเล่มเล็ก 60 โหล 3 180 - - 
15 แผ่นใส 258 รีม 1 258 - - 
16 กาว 2 หน้า 150 ม้วน - - 2 300 
17 ปากกาเมจิก 15 ด้าม - - 6 90 
18 คลิปหนีบสีด า No112 30 โหล     1 30 - - 
19 คลิปหนีบสีด า No110 60 โหล 1 60 - - 
20 คลิปหนีบสีด า No109 70 โหล 1 70 - - 
21 สีไมย้าวคลอลีน36ส ี 259 กล่อง 3 777 - - 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2560   ภาคเรียนท่ี1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

22 สันเข้าเล่มใหญ ่ 120 โหล 1 120 - - 
23 กรรไกรเล็ก 65 อัน 2 130 - - 
24 แฟ้มซองพลาสติกA4 65 โหล 1 65 - - 
25 เทปใส 1 ซม 35 ม้วน 2 70 - - 
26 แม็กเย็บเล็ก 65 อัน 2 130 - - 
27 มีดคัตเตอรเ์ล็ก 15 อัน 3 45 - - 
28 ที่รองตัดกระดาษ 210 แผ่น 2 420 - - 
29 ปลั๊กไฟสามตา 195 แผง 1 195 - - 
30 ปากกาเมจิกมาสเตอร์อารต์24ส ี 219 แพค 2 438 - - 
31 เทปกาวสองหน้าบาง1นิ้ว 250 โหล 1 250 - - 
32 เทปกาวสองหน้าบาง3/4นิ้ว 200 โหล 1 200 - - 
33 กระดาษโฟโต้240g A4 599 ห่อ 1 599 - - 
34 พลาสติกเคลือบบตัรA4 600 กล่อง 1 600 - - 
35 พลาสติกเคลือบบตัรA3 180 โหล 2 360 - - 
36 พลาสติกเคลือบบตัร65*65 95 กล่อง 1 95 - - 
 รวม 6,923 837 
 รวมทั้งสิ้น 7,760 

 

 
6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูในกลุ่มสาระฯมีวัสดุอุปกรณเ์พียงพอต่อการใช้
งานร้อยละ 80 เปอร์เซนต์                                               
2. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพร้อยละ 
80 เปอร์เซนต ์

- ส ารวจ 
- ประเมินผล 

- แบบส ารวจ 
- แบบประเมินผล 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

กลุ่มสาระฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ บริการแก่ครูในกลุม่สาระฯ ตลอดปีการศึกษา 25589- 2560 ครูสามารถน าวัสดไุปใช้
ในการผลติสื่อประกอบการเรียนการสอน  และการบริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 



475 

 

 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวรัชนี  นภาปทุม)                                             (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 2                         ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ                  ผู้รับรองโครงการ     
           (นายวินัย  หาญพรม)                  (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                                  คร ูคศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

           ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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ยโครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม การพัฒนาระบบบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ประสานความร่วมมือ    
                              กับชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  สนับสนุนให้มี  
                              การจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของ 
                              เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนา ระบบ  การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่2 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา   2560  
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
         ข้อที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ข้อที่ 2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานภายในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีสอง โรงเรียนสรรพวิทยาคม ในปัจจุบนัมีความต้องการ
เครื่องใช้วัสดุ เครื่องใช้ส านักงาน ที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา ท้ังนี้เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ ดั้งนั้น เพือ่ให้การเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯและงานในฝ่ายมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จ าเป็นต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณส์ าหรับให้บริการแกค่รูและบุคลากร ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศท่ีสอง 
 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ บริการแก่ครูในกลุ่มสาระฯ ตลอดปีการศึกษา 2559 – 2560 
2. เพื่อให้ครูสามารถน าวสัดไุปใช้ในการผลิตสื่อประกอบการเรยีนการสอน 

3. เพื่อให้การเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  1. มีวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ ส าหรับบริการครผูู้สอนในกลุ่มสาระฯ 
  2. ครูสามารถผลิตสื่อไดต้ามโครงการของแต่ละคน 
 -  ด้านคุณภาพ  
  1. กลุ่มสาระฯจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์  
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4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

- ส ารวจและประเมินความต้องการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
-น าเสนอโครงการ 

 
ก. ค 60 

 
- 

 
น.ส. ชญาณิศา ฤทธิเจริญ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

- ด าเนินงานตามโครงการ พ.ย.60–ก.ย. 61 25,000  
น.ส. ชญาณิศา ฤทธิเจริญ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ติดตามตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับมา มี.ค 61 
ก.ย 61 

- 
 

น.ส. ชญาณิศา ฤทธิเจริญ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผล
การด าเนินงาน 

ก.ย 61 
- 

 
น.ส. ชญาณิศา ฤทธิเจริญ 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  25,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 

 

 

6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูในกลุ่มสาระฯมีวัสดุอุปกรณเ์พียงพอต่อการใช

งานร้อยละ 80 เปอร์เซนต์                                              

2. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพร้อยละ 

80 เปอร์เซนต ์

- ส ารวจ 
- ประเมินผล 

- แบบส ารวจ 
- แบบประเมินผล 

 

 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่  2 ปี  2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 คอมพิวเตอร ์ 16,500 เครื่อง - - 1 16,500 
2 เครื่องปริ้นเตอร ์ 5,000 เครื่อง - - 1 5,000 
3 ตู้หนังสือ 3,500 ตู้ - - 1 3,500 

รวม - 25,000 
รวมทั้งสิ้น 25,000 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
กลุ่มสาระฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ บริการแก่ครูในกลุม่สาระฯ ตลอดปีการศึกษา 2559 - 2560 ครูสามารถน าวัสดไุปใช้ใน

การผลิตสื่อประกอบการเรยีนการสอน  และการบริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวรัชนี  นภาปทุม)                                             (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                      
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 2                         ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ                  ผู้รับรองโครงการ     
           (นายวินัย  หาญพรม)                  (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                                  คร ูคศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

           ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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ฤโครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนางานบริการแนะแนว 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและ  
                              โรงเรียนเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็น    
                              สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ                                               
ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนว                                                                                                    
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     ข้อที่ 2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
     ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อรองรบัการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีพันธกิจใน

การพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรยีนทุกคนไดร้ับการศึกษาอย่างมีคณุภาพ โดยการพัฒนาผู้เรียน
เป็นส าคญัเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลทีม่ีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
พัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล โดยมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรยีนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐานผู้เรียนไดร้ับ
การศึกษาเตม็ตามศักยภาพ ใฝเ่รียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปญัหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี 
ส่งผลใหผู้้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน เป็นบุคคลทีม่ีความเช่ือมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสงัคม และเพื่อพัฒนาคณุภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ และจากการประชาคมอาเซียนในด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีจดุมุ่งหมาย
ที่จะท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทรโดยเน้นความร่วมมือในด้านการพัฒนาการฝึกอบรม
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสูงกว่าการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างงานและการคุม้ครองทางสังคม  

โรงเรียนมีวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายรองรับกับนโยบายดังกล่าวโดยมเีป้าประสงค์ที่ส าคญัคือ นักเรียนเป็น
คนดี มีความสามารถในการเรียนรู ้เป็นเลิศวิชาการสู่มาตรฐานสากล มีสุขภาพกายสุขภาพจติดี ภาคภมูิใจในความเป็นไทย รู้เท่า
ทันการเปลีย่นแปลงของสังคมโลกและสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

งานแนะแนวมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้้เรยีนพัฒนาด้านการศึกษา อาชีพส่วนตัวและสังคมเต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต   
มีความสุข  อยู่อย่างพอเพียง เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดีด้วยการมสี่วนร่วมของภาคเีครือข่ายงานแนะแนว และตามมาตรฐานการแนะ
แนวที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 3 ด้านคือ ด้านคณุภาพผู้เรยีน ด้านการบรหิารและการจัดการแนะแนว ด้านคุณภาพบุคลากรและ
เครือข่าย งานแนะแนวจึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานบริการแนะแนวเพื่อให้การด าเนินงานแนะแนวมปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพือ่พัฒนาระบบการบริหารจัดการแนะแนวใหม้ีคุณภาพ 
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2.2  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถวางแผนใน 
      ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ตลอดจนปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและพอเพียง 
2.3  เพือ่พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน 
2.4  เพื่อส่งเสริมกลไกการมสี่วนรว่มของภาคีเครือข่ายในกระบวนการแนะแนว             

3.  เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 จัดซื้อวัสดสุ านักงานส าหรับการด าเนินงานบริการแนะแนวตลอดปกีารศึกษา 
3.1.2 จัดกิจกรรมแนะแนวช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 -6 จ านวน 78 ห้องเรียน 
3.1.3 ให้บริการแนะแนว 5 บริการตลอดปีการศึกษา 
3.1.4 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

    3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
การด าเนินการงานทุกกิจกรรมของกิจกรรมแนะแนวบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา วัตถุประสงค์ของอาเซียน มาตรฐาน

การแนะแนว ตลอดจนพัฒนาครูแนะแนวเพื่อการให้บริการแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน (Plan) 1. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ 
และแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
2. น าเสนอโครงการ 

ต.ค. 2560 - งานแนะแนว 

2.ด าเนินงาน 
(Do) 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัด
กิจกรรม 
2. ด าเนินการจดัโครงการ 

พ.ย. 2560 
– ก.ย. 2561 

2,900 งานแนะแนว 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1.แบบประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
 

ก.ย. 2561 - งานแนะแนว 

4.ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

1.เอกสารสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
2.รายงานการด าเนินกิจกรรมต่อผูบ้ริหาร 

ก.ย. 2561 - งานแนะแนว 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ................2,900................ บาท 

เงินนอกงบประมาณ  ........................................... บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี   ........................................... บาท 

ดังรายการต่อไปนี ้
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2560 ภาคเรยีนที่ 1 ป ี2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1. กาว TOA  ขนาดใหญ 80    ขวด - - 2        160 
2. กรรไกร 8 นิ้ว ตราช้าง 65    อัน - - 4        260 
3. กระดาษการ์ดหอมสคีรีม 120    แพ็ค - - 3        360 
4. กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 440 แพ็ค - - 1 440 
5. แผ่นสติกเกอร์ใส 30 แผ่น - - 10 300 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2560 ภาคเรยีนที่ 1 ป ี2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

6. ไส้แมค็เย็บ ขนาด 10 mm 65 กล่อง - - 2 130 
7. ไส้แมค็เย็บ ขนาด 13 mm 70 กล่อง - - 2 140 
8. ไวท์บอร์ดสีน้ าเงิน 270 กล่อง - - 2 540 
9. เชือกระดาษสาขนาดเล็ก 7 เส้น - - 10 70 
10. เชือกระดาษสาขนาดใหญ ่ 13 เส้น - - 10 130 
11. เครื่องเหลาดินสอ ตรามา้ 370 เครื่อง - - 1 370 

รวม - 2,900 
รวมท้ังสิ้น 2,900 

 

6.  วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

การด าเนินงานแนะแนวมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ร้อยละ90 

แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้

บริการห้องแนะแนว 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

      1. การบริหารจัดการงานแนะแนวให้มีคุณภาพดีขึ้น      
2. นักเรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  

      3. นักเรียน เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถวางแผนในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ตลอดจนปรับตัวอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุขและพอเพียง 

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ)                                            ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                      
      ครู คศ.3 หัวหน้างานแนะแนว                          ครู คศ.3  ปฏิบัติหนา้ที่ 
                                                                              รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
  
 
                    

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )               ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
            หวัหน้างานแผนงาน                        ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 

 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและ

โรงเรียน  เครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแผนงานโรงเรียน 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนว 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ ห้องแนะแนวโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
             ข้อที่ 2.  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ      

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
        ในการด าเนินงานและการจดัการเรียนการสอนของกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว มีความจ าเป็นที่ต้อง
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานและเนื่องจากมีบคุลากรในงานแนะแนวท่ีเพิ่มขึ้น และส าหรบัในการจัดด าเนินงานตามกจิกรรม
ต่างๆ จึงถือเป็นสิ่งจ าเป็นอยา่งยิ่ง วัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งมีทั้งทีเ่ป็นของใช้วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร ทั้งนีเ้พื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับครูและเพื่อการด าเนินงานได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อจัดซื้อ เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวร เพื่ออ านวยความสะดวก ให้กับครู 
        2. เพื่อให้การด าเนินงานใน กิจกรรมแนะแนว อย่างมี มีระบบ และประสิทธิภาพ 
 

 3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
        -  ครูในกลุ่มกิจกรรมแนะแนว 
 -  ด้านคุณภาพ  

-   ครูในกลุ่มกิจกรรมแนะแนวมสีือ่ อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องใช้ส านักงานท่ีมีคุณภาพ สามารถน ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมเรียนการสอนอย่างมรีะบบ เกิดประโยชน์ในวงกว้าง และมปีระสิทธิภาพ 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อส ารวจความต้องการและ
วางโครงการ 

ต.ค.2560 - งานแนะแนว 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 
 
 

    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ  
ส ารวจความต้องการวสัดุ อุปกรณ ์   เสนอรายการ
จัดซื้อ ส ารวจราคา และน าเสนอโครงการจัดซื้อ  

2. ด าเนินการ 
(Do) 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณต์ามรายการวสัด ุ พ.ย.2560 – 
ก.ย. 2561 

19,230 งานแนะแนว 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ตรวจสอบการจัดซื้อ ก.ย. 2561 - งานแนะแนว 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

สรุปรายงานการจดัซื้อ  
รายงานการด าเนินโครงการต่อผู้บริหาร 

ก.ย. 2561 - งานแนะแนว 

 

5.  งบประมาณ    
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………19,230……… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………-………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………-………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 หมึกเตมิเครื่องปริ้น HP  lazer jet 1020 3,000 ตลับ 1 3,000 - - 
2 หมึกเตมิเครื่องปริ้นเอฟสัน 270 ส ี 4 1,080 - - 
3 โต๊ะท างานขนาด 3.5 ฟุต 3,500 ตัว 1 3,500 - - 
4 เก้าอี้ท างานแกนเกลียว 1,550 ตัว 3 4,650 - - 
5 พัดลมเพดาน (แบบโคจร) พร้อมตดิตั้ง 1,400 ตัว 5 7,000 - - 

รวม 19,230 -  

รวมทั้งสิ้น 19,230  
 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. ครูมีประสิทธิภาพการท างานในระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการบริการงาน
แนะแนว 
3. มีการด าเนินงานในกิจกรรมแนะแนวท่ีมีระบบ และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

แบบประเมิน สรุปงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1   ครูผู้รับผดิชอบงาน มีวัสดุ อปุกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน ในการจัดโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ และใช้ในการเตรียมการ
สอนได้อยา่งเพียงพอ และเกิดประโยชน์กับนักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคมอย่างคุ้มคา่ 
 
 
 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ)                                            ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                      
      ครู คศ.3 หัวหน้างานแนะแนว                          ครู คศ.3  ปฏิบัติหนา้ที ่
                                                                              รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
  
 
       
              

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )               ( นายจักกฤษณ ์ เรืองปรีชา ) 
            หวัหน้างานแผนงาน                        ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 

 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษา 
กิจกรรม  พัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนนักเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชน  

และโรงเรียนเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    งานทะเบียน ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อที ่1 มีความสามารถในการอ่านเขียนกรรสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ 
   ระดับชั้น 

 ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนแลพัฒนาการจากผลการสอบวัด 
           ระดับชาติ 

ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22  

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้เรยีนมีความส าคัญทีสุ่ด 
กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   

เอกสารทะเบียนนักเรียนเป็นเอกสารที่นับว่ามีความส าคญัที่สุดทีโ่รงเรียนต้องจัดท า และเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภยั
ตลอดไป ดังนั้นข้อมูลในเอกสารดงักล่าวจึงมีความส าคัญยิ่งท่ีจะต้องลงรายการให้ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน และจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ เรยีบร้อย และปลอดภัย สะดวกต่อการสืบค้นในการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่บคุคล หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ปพ.1,2,3,7,9 ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. เพื่อจัดท า ปพ.3 รายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และส านักงานคณะกรรมการ 
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. เพื่อจัดท ารายงานข้อมูลทะเบียนนักเรียนในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ 
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3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 ได้รับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
-  ด้านคุณภาพ  

เอกสารหลักฐานทางการศึกษาต่างๆ ที่นักเรียน ครู ผูป้กครอง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับ ถูกต้อง 
เรียบร้อย และทันเวลาก าหนด 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

- ประชุมครภูายในกลุม่งาน เพื่อจัด
เตรียมการจดัท าโครงการ และเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 

- ก าหนดรูปแบบการให้บริการ 

ก.ย. 2560 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 

- พัฒนาห้องทะเบียน 
- จัดหาวัสดุ/ครุภณัฑ์ ส าหรับการพฒันา

ระบบงานทะเบยีน 
- จัดรูปแบบการให้บริการงานทะเบยีน 

พ.ย. 2560 43,532 - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

- ประเมินผลกิจกรรมเมื่อสิ้นสดุระยะ
ด าเนินการของกิจกรรม จากผู้ใช้บริการ 

ส.ค. 2561 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดท ากิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจดักิจกรรม 

ส.ค. 2561 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)        43,532            บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 

ดังรายการต่อไปนี้ 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ระเบียน ปพ.๑ หลักสูตรพื้นฐาน 2551 ม. 4-
6 (คอมพิวเตอร์) 

150 เล่ม - - 15 2,250 

2 ระเบียน ปพ.๑ หลักสูตรพื้นฐาน 2551 ม. 1-
3 (คอมพิวเตอร์) 

150 เล่ม - - 10 1,500 

3 ประกาศนียบตัร ปพ.๒ หลักสูตรพื้นฐาน 
2551 ม.4-6 

400 ห่อ - - 4 1,600 

4 ประกาศนียบตัร ปพ.๒ หลักสูตรพื้นฐาน 
2551 ม.1-3 

400 ห่อ - - 4 1,600 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

5 แบบรายงานนักเรยีนจบ หลักสูตรพื้นฐาน 
2551 ม.1-3 , 4-6 

200 ห่อ - - 6 1,200 

6 เครื่องพิมพ์ Epson WF-7111 พร้อมระบบ 
Inktank INKMAN 

 
15,000 

 
เครื่อง 

 
1 

 
15,000 

  

7 หมึกเครื่องพิมพ์ HP 30A Laserjet 2,450 กล่อง 1 2,450 1 2,450 
8 หมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet pro 400  

M401d 
3,750 กล่อง  

1 
 

3,750 
 
1 

 
3,750 

9 หมึกเตมิ Free Jet Epson WF-7111 129 ขวด - - 4 516 
10 แฟ้มตรามา้ 3” ห่วง A4/F4 สีด า/รุ่นส ี 89 เล่ม 30 2,670 30 2,670 
11 กาวน้ าขวดน้ ากลั่นตราม้า 40 ขวด 2 80 - - 
12 ขี้ผึ้งนับแบงค์ตรามา้ 45 อัน 2 90 - - 
13 คลิบหนีบด าตราช้าง No.E110 50 กล่อง 2 100 - - 
14 ซองพับ 4 ขาว 9/125A เครื่องบิน(ครุฑ) 390 กล่อง 1 390 - - 
15 ดินสอด าตราม้า HB มอก. 50 กล่อง 1 50 - - 
16 กระดาษ F4 140 ห่อ 2 280 - - 
17 เทป Opp ใส 1” 24 mm. 19 ม้วน 2 38 - - 
18 น้ ายาลบค าผิด ชนิดหัวเข็ม 7 ml 35 อัน 10 350 - - 
19 กาวแท่ง UHU 21 กรัม 99 แท่ง 2 198   
20 ใบมีดคัทเตอรเ์ล็ก 45 องศา แพค 6 ใบ 25 แพค - - 2 50 
21 ลวดเสียบกระดาษหัวกลม 500 กรัม 100 กระป๋อง - - 1 100 
22 ลวดเสียบ Max No.10-1M 200 กล่อง - - 2 400 

รวม 25,446 18,086 
รวมทั้งสิ้น 43,532 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 95 มเีอกสารหลักฐานทางการศึกษาต่างๆ  
ที่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ได้รับ ถูกต้อง เรียบร้อย และทันเวลาก าหนด 

- นิเทศ ติดตาม การจดักิจกรรม 
- สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบติดตามการจดักิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. งานทะเบียนสามารถจัดเก็บ พร้อมท ารายงานข้อมลูทะเบยีนนักเรียน และจัดเก็บข้อมลูสารสนเทศงานทะเบียน เอกสาร
หลักฐานทางการศึกษาได้อย่างเปน็ระบบ ง่ายต่อการสืบค้นเพื่อน ามาใช้งาน 

2. การให้บริการเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา เช่น ปพ.1,2,3,7,9 ได้รับความพึงพอใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. การส่งต่อข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา 
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ลงชื่อ                       ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวนงลักษณ์  ตาค า)                             (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
   ครูช านาญการ หัวหน้างานทะเบียน                                ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่         
                                                                                                 
                                                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
          หัวหน้างานแผนงาน           ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 
 

ลงชื่อ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



489 

 

โครงการ  พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษา 
กิจกรรม  การจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5  บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน 

และโรงเรียนเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่ 
เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    นางรักษ์สุมล  โกศล 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560  -  กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ ห้องปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหาร 

   ข้อที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
     ข้อที่ 2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์   เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของ

โรงเรียน ใหเ้ป็นปัจจุบันและสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด จึงจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเอาไว้
ด าเนนิงานในงานสารสนเทศต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์  วัสดสุิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับงานสารสนเทศของแต่ละกลุม่

สาระฯ /  ฝ่ายและโรงเรียน 
 2.2 เพื่อให้การด าเนินงานในงานสารสนเทศ ให้มีระบบ และประสทิธิภาพ 

 

3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 80 มีการจัดซื้อวัสดุส านักงานและซ่อมบ ารุง เพ่ือการด าเนินงานมีระบบ  มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ดีบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
      ด้านคุณภาพ 

งานสารสนเทศโรงเรียนมีข้อมูลทีม่ีระบบ มีประสิทธิภาพ และข้อมลูเป็นปัจจุบัน ครู นักเรยีน ผู้ปกครองสามารถน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ได ้

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

-จัดท าโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย. 60 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

-ขออนุมัติโครงการ 
-ด าเนินการตามโครงการ 

พ.ย.  60 –
มี.ค.  61 

4,000 นางรักษ์สุมล  โกศล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

การเร่งรดัการด าเนินงาน และรายงานผล ก.พ. – มี.ค.
2561 

- นางรักษ์สุมล  โกศล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

-ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินตาม
โครงการ 
-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

มี.ค. 2561 - นางรักษ์สุมล  โกศล 

 

5.  งบประมาณ 
    เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………4,000…………….. บาท 
               เงินนอกงบประมาณ   ……………-………………….. บาท 
    เงินเรียนฟรี15 ปี              ……………-………………….. บาท 
ดงัรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1. แฟ้มสันหนาตราช้าง 2 น้ิว 79 อัน 6 474 - - 
2. กระดาษการ์ดส ี 120 รีม 3 360 3 360 
3. ปากกา AA สีน้ าเงิน 15 ด้าม 24 360 24 360 
4. ใส้แฟ้ม 75 โหล 2 150 - - 
5. ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน 250 กระป๋อง 1 250 - - 
6. คลิปด าNo.108 186 กล่อง 1 186 - - 
7. ดินสอ 2B 64 โหล 2 128 3 192 
8. กระดาษโฟโต้อย่างหนา 250 ห่อ 2 500 2 500 

รวม 2,408 1,412 
รวมทั้งสิ้น 3,820 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษารอ้ยละ 90 มีความ
พึงพอใจในการรายงานข้อมูล 
2. การรายงานข้อมูล DMC มีประสิทธิภาพ 100% 

ผลการด าเนินงาน 
รายงานผู้บังคับบญัชา 

1. เอกสารสรุปผลการด าเนิน 
2. เอกสารการรายงานผู้บังคับบัญชา 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออ านวยความสะดวก ให้กับงานสารสนเทศการจัดท าข้อมลูนักเรยีนรายบคุคลของโรงเรียน 
2. คณะครู ผู้ปกครอง นักเรยีน มขี้อมูล ท่ีทันสมัย มรีะบบ มีประสทิธิภาพ สามารถน าไปใช้ได ้
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ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ           ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางรักษ์สุมล  โกศล)                                              (นางพัฒนา  ธรรมจักร์) 
        ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                              รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  
      
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย  หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
          หัวหน้างานแผนงาน                     ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่                                                                              
                                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ              ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษา 
กิจกรรม           ส่งเสริมศักยภาพระบบงานประชาสัมพันธ์ตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชน 

และโรงเรียนเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหาร 

     ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       ข้อที่  2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
        ข้อที ่2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ  
  เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดการศึกษามุ่งเน้นความส าคญัทั้งด้านความรู้ ความคดิ ความสามารถ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ โดยยึดหลักผู้เรยีนเป็นส าคญัที่สุด และเพื่อให้
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไวส้ถานศึกษาจึงต้องมีการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือกับบดิา 
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น งาน
ประชาสมัพันธ์ของโรงเรียนจึงเป็นงานท่ีส าคัญอีกงานหนึ่ง ในการสรา้งสัมพันธภาพอันดรีะหว่างโรงเรยีนกับชุมชน เป็นเครื่องมือ
สร้างความเข้าใจในงาน หรือกิจกรรมต่างๆหลากหลายรูปแบบ สร้างสื่อ โดยใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆน่าสนใจอัน
เป็นประโยชน์แก่เยาวชนและประเทศชาติ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานอ่ืนๆของโรงเรียน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.2  เพื่อผลิตและเสนอรายการที่ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษา 
2.3  เพื่อเป็นสื่อกลางประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
2.4  เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพอันดรีะหว่างโรงเรียนและชุมชน 

 

3.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

3.1 นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร้อยละ 100 

3.2 ผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 80  
3.3 ชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 
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  ด้านคุณภาพ 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลจากทางโรงเรียนอยา่งต่อเนื่อง 
 

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมวางแผนด าเนินการ 

พ.ค. 2560 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 
 

1.ปรับปรุงระบบงานประชาสัมพันธ์ 
2.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
3.ส.ค.ส. ประชาสมัพันธ์ 
4.จัดบอร์ดประชาสมัพันธ์ 
5.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านวิทย/ุหนังสือพิมพ ์

ต.ค.2560 
– 

ก.ย. 2561 

25,000 นางนิรมล   
พิพัฒน์คุปติกุล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ร้อยละของนักเรียนบคุลากรในโรงเรียน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการด าเนินการตาม
โครงการ 

ม.ีค.2561 
ต.ค. 2561 

- นางนิรมล   
พิพัฒน์คุปติกุล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- ร้อยละของนักเรียนบคุลากรในโรงเรียน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการด าเนินการตาม
โครงการ 

ต.ค.  60 
 - 

ก.ย.  61 

- นางนิรมล   
พิพัฒน์คุปติกุล 

 
5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………25,000…………….. บาท 
            เงินนอกงบประมาณ( ระดมทุน)  ……………...-............……….  บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ……….………-…………….….. บาท 

  ดังรายการต่อไปนี้ 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1. หมึก Printer Epson L360 4  ส ี 250 ชุด 4 1,000 - - 
2. กาวสองหน้าแบบหนาม้วนใหญ ่ 100 ม้วน 10 1,000 - - 
3. หมึก Printer HP Laser Jet P 1102 3,000 ตลับ 1 3,000 - - 
4. ค่าจ้างท าแผ่นพับประชาสัมพันธ ์ 1,500 แพ็ก - - 10 15,000 
5. ค่าจ้างปรับซ่อมห้องประชาสัมพันธ์ 5,000 ห้อง 1 5,000 - - 

รวม 10,000 15,000 
รวมทั้งสิ้น 25,000 
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6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
โรงเรียนมีโครงสรา้งและมรีะบบบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพเป็นกลไกในการพัฒนาโรงเรยีนได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ติดตาม ตรวจสอบ 
และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100% 

เอกสารแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

1 .เอกสารแบบประเมินความพึงพอใจ 
2. เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ  ชัดเจน 
 2. มีโครงสร้างการบรหิารงานชัดเจน ระบุหน้าท่ี  สังเกต  สอบถามขอบข่ายงาน กิจกรรมในการด าเนนิงาน 
 3. บุคลากรในโรงเรียนไดร้ับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกในรูปแบบตา่งๆ   อย่างหลากหลาย 
 4. ชุมชน  หน่วยงาน  องค์กรได้ทราบความเคลื่อนไหว  ความส าเร็จในด้านต่างๆ  ของโรงเรียน 

 

       
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( นางนิรมล   พิพัฒน์คุปติกุล )                                         ( นางพัฒนา  ธรรมจักร์ ) 
        ต าแหน่งครูช านาญการ                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  
   
    
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                     ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
            หวัหน้างานแผนงาน                     ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
  

 
ลงชื่อ                ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นายสมศักดิ์   เลิศรัตนพันธุ์) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กิจกรรม  รายงานคุณภาพ และจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและ 

โรงเรียนเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 
ผู้รับผิดชอบ    นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล / ส านักอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2560 – ภาคเรียนที่ 1/2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
       การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคณุภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคณุภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ชะลอการ
ประเมินท้ังภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเขา้ใจ และทราบแนวทางการปฏิบัตไิปในทิศทางเดียวกันนั้น 
สพฐ. ไดด้ าเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานดังกล่าวโดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดว่ามาตรฐานท่ีก าหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรยีนให้บรรลไุด ้ประเมินได้อย่างเป็น
รูปธรรม กระชับ สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการ
ประเมินเพื่อลดภาระการจดัเก็บข้อมูล และลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
โดยท่านรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้มีการลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการไปแล้ว
นั้น  ึ่มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเ้รียน (1.ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน และ 2.คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผูเ้รียน) มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ และมาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล          
    การประกันคณุภาพการศึกษา ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ส าคัญยิ่งของหน่วยงานการศึกษาทุกระดับโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้
ด าเนินการประกันคณุภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  โดยไดผ้่านการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอกจากส านักงานรับรอง
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และรับการประเมินรอบสาม ในปีการศึกษา 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงเห็นว่า ควรน าผลการด าเนินการประเมินคณุภาพ และผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคณุภาพภายนอก จึงได้จดัท า
โครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
   1.  เพื่อพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา  
      2.  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี3.  เป้าหมาย 
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3. เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

    1. ครูและบุคลากร จ านวนประมาณ 170 คน 
    2. นักเรียน ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม จ านวนประมาณ 2,733 คน 
     - ด้านคุณภาพ 
           1. ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการประกันคณุภาพการศึกษา พร้อมจะรับการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอก 
   2. นักเรียน ของโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคณุภาพการศึกษา พร้อมที่จะรับ
การประเมินท้ังภายในและภายนอก 
    3. โรงเรียนมผีลงานด้านการประกนัคุณภาพระดับสถานศึกษา 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ทบทวนระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในและการก าหนดมาตรฐาน/ตัว
บ่งช้ีตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
2. จัดท าแผนด าเนินการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ต.ค. – พ.ย.60 - - นางนิรมล 
  พิพัฒน์คุปติกุล 
- งานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. ประชุมช้ีแจงนโยบาย/ระบบและกลไกการ
ประกนัคณุภาพการศึกษา และการประเมิน
ตนเอง 
2. ด าเนินการประกันคณุภาพภายในโดยใช้
กระบวนการ PDCA 
3. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
ตนเอง 

พ.ย. 60 – ส.ค. 61 20,000  - งานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 
- ส านักอ านวยการ 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 
 
 

1. จัดท าตารางก าหนดการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
บุคคลภายในและบุคคลภายนอก 
2. โรงเรียน จัดท า SAR และเตรียมรับการ
ประเมิน 
3. ประเมินระดับโรงเรียน 
4. จัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง  ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

เม.ย. - มิ.ย.61 - - งานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 
- ส านักอ านวยการ 
 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 
 
 
 

1. จัดประชุมทบทวนผลการประเมิน การ
ประกันคณุภาพภายใน  เพื่อ ท าการวิเคราะห์  
จุดแข็งจุดอ่อนข้อเสนอแนะ    แนวทาง
ปรับปรุง แก้ไขและก าหนด หัวข้อ เรื่องที่
ส าคัญในการปรับปรุง 
 

มิ.ย. - ก.ย. 61 - - นางนิรมล 
  พิพัฒน์คุปติกุล 
- งานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 
- ส านักอ านวยการ 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

  
2. เตรียมความพร้อมเพื่อ    
รองรับการประเมินคุณภาพการศกึษา  จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  (สมศ.) รอบที ่4 

 
 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………20,000……. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 หมึกเตมิ EPSON 4 ส ี 250 อัน 4 1,000 4 1,000 
2 กระดาษ Photo 250 ห่อ 10 2,500 - - 
3 ตลับหมึกเติม  Hp Laser Jet ขาว - ด า 2,500 อัน - - 1 2,500 
4 กระดาษการ์ดหอม  ขนาด เอ 4  250 ห่อ 5 1,250 - - 
5 แฟ้มใส่เอกสาร เอ 4  100 แฟ้ม - - 10 1,000 
6 ไส้แฟ้ม  ขนาด เอ4 50 ห่อ - - 11 550 
7 กาวลาเท็กซ์ ขวดใหญ ่ 200 ขวด 1 200 - - 
8 ป้ายไวนิลน าเสนอผลงานสถานศึกษา 1,000 ป้าย - - 10 10,000 

รวม 4,950 15,050 
รวมทั้งสิ้น 20,000 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูและ บุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 100 
ด าเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ ์
2. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการประกันคณุภาพ
การศึกษา มีผลงานเป็นท่ีประจักษ ์

ประเมินจากผลงานท่ีประจักษ์ ผลงานท่ีประจักษ์ของครูและนักเรยีน  
จากการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. ครูและ บุคลากรของโรงเรียน มีความรูเ้กี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีระบบ และมีการ
วางแผนงานท่ีดี รวมทั้งมีความมั่นใจในการเตรยีมความพร้อมรับการประกันคณุภาพทั้งภายในและภายนอก 
  2. นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 



498 

 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล)        (นางสาวจิราภรณ์  เพชรปญัญา) 

      ครู คศ.2                                  ครู คศ.4 ปฏบิัติหน้าที่ 
                                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายส านักอ านวยการ 

 
      
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ    ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย  หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
    หัวหน้างานแผนงาน                                          ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่  
       รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย  แผนและงบประมาณ 
 
 
     ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นายสมศักดิ์   เลิศรัตนพันธุ์) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  ส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
กิจกรรม  พัฒนางานนโยบายและแผนงาน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับ 

ชุมชนและโรงเรียนเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัด
สภำพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย   หาญพรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 ข้อที ่1   การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
   เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ข้อที่ 3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
   ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 ข้อที่ 4  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานแผนงานฝ่ายบริหารนโยบายแผนและงบประมาณ เป็นงานบริหารโรงเรียนที่จะต้องควบคุมงานด้านต่างๆ ให้
ครอบคลุมถึงงานด้านการวางแผน การก าหนดยุทธศาสตร์ ซึ่งจ าเป็นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและต้องเป็นระบบ 
สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นปัจจุบัน นอกจากนั้นยังเป็นงานที่สนับสนุนงานอื่นให้สามารถด าเนินต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ของ
แต่ละงาน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากร ส านักงานต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปตีามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาแผนกลยุทธ์อย่างทั่วถึงและพอเพยีง 
2. เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขออนุมัติด าเนินการจัดท าโครงการของโรงเรียน 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 มีวัสดสุ านักงานส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานของฝ่ายบริหารนโยบายแผนและงบประมาณอย่างพอเพียงและทั่วถึง 
          -  ด้านคุณภาพ  
 ด าเนินงานด้านแผนงานตามระเบยีบของทางราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สะดวกรวดเร็ว 
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. จัดท าโครงการ 

1-30 ก.ย.. 60 - งานแผนงาน 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

ต.ค 60 – ก.ย. 
61 

30,000 งานแผนงาน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินตาม
โครงการ 

1-15 ก.ย. 61 - งานแผนงาน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

2. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

15-30 ก.ย. 61 - งานแผนงาน 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………30,000……... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 หมึกพิมพ ์35A 2,590 ตลับ 3 7,770 3 7,770 

2 ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร/์ปริ้นเตอร์ 1,500     1,500   1,500 
3 กระดาษการ์ดสี 120g. A4 180 แผ่น 119 ห่อ 5 595 5 595 
4 คลิปหนีบด าตราม้า  No.108 90 โหล 2 180 2 180 
5 คลิปหนีบด าตราม้า No.109 70 โหล 4 280 4 280 
6 คลิปหนีบด าตราม้า No.110 60 โหล 4 240 4 240 
7 คลิปหนีบด าตราม้า No.111 40 โหล 4 160 4 160 
8 คลิปหนีบด าตราม้า No.112 30 โหล 6 180  -  - 
9 กระดาษโฟโต้  180g  A4 100 แผ่น 439 ห่อ 3 1,317 3 1,317 
10 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5 " 37 ม้วน 5 185 5 185 
11 หมึกเตมิ Printer cannon 4 ส ี 129 ขวด 8 1,032 8 1,032 
12 แฟ้มตราช้าง 3" ห่วง  109 อัน 3 327 3 327 
13 กระดาษ Post-it มาร์กเกอร์ คละสี 5 ส ี 85 แพค 3 255 3 255 
14 เทปใสแกนใหญ่ 1"x36หลา 45 ม้วน 3 135 3 135 
15 สมุดปกน้ าเงิน No.2 ไม่หุ้มปก 45 เล่ม 12 540  -  - 
16 ปากกา  Quantum Gelo Plus 246 แพ็ค 1 246  -  - 
17 เทปกาว 2 หน้าบาง 1" Max 26 ม้วน 3 78  -  - 
18 กาวน้ า UHU กลูเพ็น 50 มล. 45 หลอด 4 180  -  - 
19 ขี้ผึ้งนับแบงค์ตราช้าง 40 อัน 2 80  -  - 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

20 ดินสอด าตราม้า HB No.2200 มอก 12 แท่ง 45 โหล  -  - 2 90 
21 ลวดเย็บ staples B8  150 โหล  -  - 1 150 
22 ลวดเย็บ Max No.10 24 กล่อง 220 แพค  -  - 2 440 

23 
น้ าหมึกเตมิแท่นประทับตรามา้ 28 cc.   
สีน้ าเงิน ,แดง 

16 ขวด  -  - 4 64 

รวม 15,280 14,720 
รวมท้ังสิ้น 30,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 มีแผนปฏิบตัิการประจ าปตีามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่สามารถตรวจสอบได้ 
2. ร้อยละ 90 ความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษา แนะน า
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขออนุมัติ
ด าเนินการจัดท าโครงการของโรงเรียน 

สอบถามความพึงพอใจผูร้ับบริการ 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 งานแผนงานโรงเรยีน มีวัสดุส านักงานและครภุัณฑ์ ใช้ในการสนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีของโรงเรียน
อย่างพอเพียงและสามารถให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง 

 

 
 
ลงชื่อ                     ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ( นายวินัย  หาญพรม )                                             (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา)                                                 
          หัวหน้างานแผนงาน                        คร ูคศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
                     

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา)          
           หวัหน้างานแผนงาน                                                ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร 
กิจกรรม  งานสวัสดิการโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและ 

โรงเรียนเครือข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็น 
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสุกัญญา   เนื่องพุก 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560  -  กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อ าเภอแม่สอด   จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2    กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อที่ 3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
  คุณภาพและได้มาตรฐาน 

1.หลักการและเหตุผล 
           ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จในการพัฒนาทุกด้านของการศึกษา  
เพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบริหารงานโดยการ
จัดการให้คนร่วมกันท างานอย่างมีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และท างานด้วยความพึงพอใจ ขวัญและก าลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและก าลังใจเป็นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะ 
และความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงหากก าลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดี
เท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีก าลังใจที่ดี การปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากร 
ที่มีความรู้ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร   
ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   

การให้สวัสดิการกับคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม และผู้มีอุปการคุณ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  
มีการจัดเก็บข้อมูลและประเมินงานสวัสดิการอย่างเป็นระบบ จึงควรมีการพัฒนาระบบงานสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพท าให้  
คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนได้รับบริการด้านสวัสดิการทั่วถึง ก่อให้เกิดขวัญ ก าลังใจ ส่งผลต่อการเรียน
การสอนและการพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน 

 

2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลงัใจให้แก่บุคลากร 
 2. เพื่อเป็นการสร้างความสมัพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 
 3. เพื่อให้บุคลากรเกดิความมั่นคงในสวัสดิการ  
       4. เพือ่เป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 

3.  เป้าหมาย 
    -ด้านปริมาณ 

        1. คณะครู  บุคลากรนักเรยีน และผูม้ีอุปการคณุต่อโรงเรียนจ านวน 250 คน 
        2. จ านวนข้อมูลการให้บริการ 200 ครั้ง / ปี 
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 -ด้านคุณภาพ 
 คณะครู บุคลากร นักเรยีน และผูม้ีอุปการคณุไดร้ับสวัสดิการทั่วถึง รวดเร็ว ท าให้เกดิความประทับใจและรักองค์กร 

ส่งผลต่อการพัฒนาการเรยีน การสอน 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

- จัดท าโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 

ก.ย.  60 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

- ด าเนินการตามโครงการ ต.ค. 60  - 
ก.ย.  61 

150,000 นางสุกัญญา เนื่องพุก 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ความต้องการรับการบริการของนักเรียนและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

ต.ค. 60  - 
ก.ย.  61 

- นางสุกัญญา เนื่องพุก 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการด าเนินตามโครงการ 
- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

ต.ค. 60  - 
ก.ย.  61 

- นางสุกัญญา เนื่องพุก 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
            เงินงบประมาณจาก งานสวัสดิการ  ........ 150,000 ………..      บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ……………-……………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ท าบุญ บริจาค กับหน่วยงานต่างๆ 500 รายการ 30 15,000 30 15,000 
2 งานสัมพันธ์ชุมชน , บัตรการกุศล , กระเช้าสุขภาพ - 

แจกันดอกไม ้ 700 
 
รายการ 30 21,000 20 14,000 

3 สวัสดิการสร้างขวัญก าลังใจให้ครู บุคลากร และ
นักเรียน ในโรงเรียน 

1,700 รายการ 25 42,500 25 42,500 

รวม 78,500 71,500 
รวมทั้งสิ้น 150,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร้อยละ 95 ของความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา รวมทั้งชุมชนที่มาขอรับการบริการ 

1. การสังเกต 
2. การบันทึกข้อมูล/รางวัล 
3. การสัมภาษณ/์สอบถาม 
4.การประเมินผลงาน/โครงการ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมินโครงการ 
3. เอกสารการสรุปงาน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน  ครู  บุคลากรในโรงเรยีนสรรพวิทยาคมได้รบัการจดับรกิารที่ดีอย่างทั่วถึง   มีความพึงพอใจกับการ
จัดบริการด้านสวัสดิการของโรงเรยีน  

2.   นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรยีนสรรพวิทยาคมมีขวญั ก าลังใจที่ดี มีความสุข และมีคณุภาพชีวิตที่ดี 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ( นางสุกัญญา  เนื่องพุก )                                         ( นางพัฒนา  ธรรมจักร์ ) 
     ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                                รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  
      
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                     ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
           หวัหน้างานแผนงาน                     ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ  นโยบาย  แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ             ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร 
กิจกรรม  จัดท าเข็ม เกียรติบัตร และป้ายนิเทศ สภานักเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและ

โรงเรียนเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    สภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                  

   ข้อที ่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
   ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                 

    ข้อที ่ 1  การมีลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
    วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

    ข้อที ่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากการปฏิบตัิหน้าที่ของสภานักเรียน จ าเป็นต้องมีสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ขอ 

สภานักเรียน และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏบิัติหน้าที่ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะมีพิธีประดับเข็มให้กับสภานักเรยีน 
ดังนั้น ทางสภานักเรยีน ปีการศึกษา 2561 จึงได้จัดท ากิจกรรมจดัท าเข็ม เกียรติบัตร และป้ายนิเทศสภานักเรียน  

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสภานักเรียน 

 2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหนา้ที่ให้คณะครูที่ปรึกษาตลอดจนสภานักเรียนท่ีปฏิบตัิหน้าที่  

3.  เป้าหมาย  
-  ด้านปริมาณ  

1. มีจ านวนเข็มที่ใช้ประดับใหส้ภานักเรียน จ านวน 55 เข็ม 
2. มีจ านวนเกียรติบัตรทีม่อบให้ คณะครูที่ปรึกษา และสภานักเรยีน จ านวน 30 แผ่น 
3. มีป้ายนิเทศการท างานของสภานักเรียน จ านวน 3 ป้าย 

-  ด้านคุณภาพ  
  1. สภานักเรยีนมีขวัญก าลังใจในการช่วยเหลืองานของโรงเรียนเต็มความสามารถ  
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

- เขียนโครงการ 
- ประชุมสภานักเรียน                      

ประจ าปี การศึกษา 2561 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการเพื่อตกลง

รูปแบบขั้นตอนและการด าเนินการ 
- ก าหนดเรื่อง หน้าที่ และเวลา  ด าเนินการ 
- จัดเตรยีมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

พ.ค. 2561 - - สภานักเรยีน 
- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

- จัดท าเข็ม เกียรติบัตร และปา้ยนิเทศสภา
นักเรียน 

พ.ค. 2561 – 
 มิ.ย. 2561 

8,000 - สภานักเรยีน 
- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ประเมินผลจากการน าไปใช้งาน พ.ค. 2561 – 
 มิ.ย. 2561 

- - สภานักเรยีน 
- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการการจัดท ากิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

พ.ค. 2561 –  
มิ.ย. 2561 

- - สภานักเรยีน 
- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)        8,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    -  บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี    -  บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ รายการชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย 
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 เข็มสภานักเรยีน 100 อัน - - 55 5,500 
2 เกียรติบตัรสภานักเรียน 25 แผ่น - - 30 750 
3 ป้ายท าเนียมสภานักเรียน 500 อัน - - 1 500 
4 ป้ายกฎระเบียบสภานักเรียน 500 อัน - - 1 500 
5 ป้ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสภาฯ 750 อัน - - 1 750 

รวม - 8,000 
รวมทั้งสิ้น 8,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. สภานักเรยีนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 100 
2. สภานักเรยีนมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 

ท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
ติดตาม ท าแบบประเมิน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การท างานของสภานักเรียนเปน็ไปอย่างเตม็ประสิทธิภาพและแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสภานกัเรียน 
 2. สภานักเรยีนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหนา้ที่มากข้ึน 

 
 
 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายวรโชติ    กะสิน)                         (นายจิระพงษ์  สุริยา) 
   ประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2560                          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบุคคล 
 
 
ลงชื่อ       ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
           (นายวินัย   หาญพรม)              (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
            หวัหน้างานแผนงาน                                    ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่  
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ  
 
 
    ลงชื่อ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย 
ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 2  เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชน และโรงเรียน เครือข่าย ทั้งภายในประเทศ  
และนอกประเทศ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนาโรงเรียน 

  
 

 1.1 กิจกรรมพัฒนางานบริการชมุชนสัมพนัธ์ - ม.2.3,ม.4 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบงานปฏิคม - ม.2.3,ม.4 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1.3 กิจกรรมส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ/

นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
- ม.2.3,ม.4 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 1.4 กิจกรรมงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
สมาคมศิษย์เก่า และเครือข่ายผูป้กครอง 

10,000 ม.2.3 ส านักอ านวยการ 

 1.5 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า และเครือข่าย
ผู้ปกครองของโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เปน็เลิศ 

44,000 ม.2.1,ม.2.2 ส านักอ านวยการ 

 รวม 54,000   
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โครงการ  เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 
กิจกรรม  พัฒนางานบริการชุมชนสัมพันธ์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 5  บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับ

 ชุมชนและโรงเรียนเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัด
 สภำพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
 พอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้ำง และประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน และโรงเรียน เครือข่ำย  
ทั้งภำยในประเทศ และนอกประเทศ 

ผู้รับผิดชอบ    นางกาญจนา   ชาญเชิงพานิช 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560  -  กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ ห้องปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อ 3   การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
  ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ    
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นสถานศึกษา ที่อยู่ในแหล่งชุมชนใกล้เคียงสถานท่ีราชการหลายหน่วยงานและเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มคีวามพร้อมในด้านสถานท่ีและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมที่จะให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
ปริมาณมากได้พอสมควรทางโรงเรียนจึงมีนโยบาย เพื่อให้บริการแก่ชุมชน เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างโรงเรยีนและชุมชน 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2.2 เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

 2.3 เพื่อสนองนโยบายของโรงเรียนด้านบริการสถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
                 ในกองพัฒนาการศึกษา 

3.   เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  โรงเรียนให้บริการแกห่น่วยงานของภาครัฐและเอกชนท่ีมาขอใช้ 
 ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนให้บริการแกห่น่วยงานของภาครัฐและเอกชนท่ีมาใช้บริการอย่างทั่วถึง เหมาะสม  
 และถูกใจผูร้ับบริการ 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน -จัดท าโครงการ ก.ย.  60 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

(Plan) 
 

-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 

ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
-ด าเนินการตามโครงการ 

ต.ค.  60  -  
ก.ย.  61 

- นางวนิดา   หล้าอ่อน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ความต้องการรับการบริการของนักเรียนและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

ต.ค.  60  -  
ก.ย.  61 

- นางวนิดา   หล้าอ่อน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

-ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการด าเนินตามโครงการ 
-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

ต.ค.  60  -  
ก.ย.  61 

- นางวนิดา   หล้าอ่อน 

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………………-…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ………………-…………….. บาท 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร้อยละ80ของความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
การบริการให้แก่ชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1.เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.รายงานผู้บังคับบญัชา 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนมคีวามพึงพอใจกับการใช้บริการของโรงเรียนและโรงเรยีนมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
 

ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
    ( นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช)                                        ( นางพัฒนา  ธรรมจักร์ ) 
    ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                              รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  
      
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                    ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
            หวัหน้างานแผนงาน                    ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาระบบงานปฏิคม 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 5บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน 

และโรงเรียนเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่
เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้ำง และประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน และโรงเรียน เครือข่ำย  
ทั้งภำยในประเทศและนอกประเทศ 

ผู้รับผิดชอบ    นางวนิดา   หล้าอ่อน 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2560  -  กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2    กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อที่ 3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่4   ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
   การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น    

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดสถานศึกษาจะต้องประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรยีน ชุมชน หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  งานปฏิคมโรงเรียนมีหน้าที่ให้บริการต้อนรับผู้มาตดืต่อประสานงานกับ
โรงเรียน  รวมถึงการแระชุม อบรม และจดักิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเพื่อให้การปฏิบัติงานด าเนินไปดว้ยความเรยีบร้อย  งาน
ปฏิคมจึงต้องจัดหาวัสดุ เครื่องอ านวยความสะดวกในการจดับริการตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การต้อนรับผูม้าตดิต่อ ประสานงานกับโรงเรียน รวมถึงการประชุม อบรม และจัดกิจกรรมตา่งๆใน โรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
    ด้านปริมาณ 

จัดบริการอาหาร   อาหารว่าง เครื่องดื่ม  รับรองผูม้าตดิต่อประสานงาน การประชุม อบรม และการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 
    ด้านคุณภาพ 
 ให้บริการแก่ผูม้าตดิต่อประสานงาน รวมถึงการประชุม อบรม และการจัดกิจกรรมต่างๆของ  โรงเรยีนได้รับความ 
พึงพอใจและประทับใจ 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

-จัดท าโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 

ก.ย. – ต.ค.
2560 

- ฝา่ยบรหิารทั่วไป 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 -แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
2. ด าเนินการ 

(Do) 
-ด าเนินการตามโครงการ ต.ค.  60 - 

ก.ย.  61 
- นางวนิดา  หล้าอ่อน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ความต้องการรับการบริการของนักเรียนและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

ต.ค.  60 - 
ก.ย.  61 

- นางวนิดา  หล้าอ่อน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินตาม
โครงการ 
-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

ต.ค.  60 
 - 

ก.ย.  61 

- นางวนิดา  หล้าอ่อน 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
            เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ……………-……………….. บาท 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร้อยละ 95 ของความพึงพอใจของผู้ไดร้ับบริการ แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1.เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.รายงานผู้บังคับบญัชา 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          งานปฏิคมโรงเรียนสามารถให้บริการอย่างประทับใจแก่ผู้มาติดต่อประสานงานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโรงเรยีน
ด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นางวนิดา    หล้าอ่อน )                                          ( นางพัฒนา  ธรรมจักร์ ) 
      ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  
 
      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                     ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
            หวัหน้างานแผนงาน                     ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 

 
 
 

ลงชื่อ              ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 
กิจกรรม  ส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ/นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและ

โรงเรียนเครือข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้ำง และประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน และโรงเรียน เครือข่ำย  
ทั้งภำยในประเทศและนอกประเทศ 

ผู้รับผิดชอบ    นางชลธิชา  นุชารัมย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560  -  กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ ห้องปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อ 3   การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
  คุณภาพและได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ    

1.  หลักการและเหตุผล 
 ความส าเร็จของการจดักระบวนการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีน และการบรหิารที่เน้นสถานศึกษาเป็นส าคัญ อยู่ท่ีผลการ
ด าเนินงานระดับชาติ รัฐด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา การเพิ่มช่องทางและโอกาสการ
เรียนรูด้้วยตนเอง แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั โดยสนับสนุน
ทั้งด้านวิชาการและด้านงบประมาณ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ก ากับติดตามให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ระดับกระทรวงและเขตพื้นที่การศึกษา มีการติดตามก ากับ สนับสนุนใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบท้ัง
การศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ มีแผนพัฒนาหน่วยงาน มีจ านวนผู้เรียนเข้าเรียนครบตามเกณฑ์ มีอาคารสถานท่ีและ
สิ่งอ านวยความสะดวกตามเกณฑ์ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี บรรยากาศร่มรื่น มีสภาพเป็นองค์กรการเรียนรู้ที่ปลอดภัย มีความก้าวหน้าล้ า
สมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง   
 ดังนั้นโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงท าหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน ประสานงาน  และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่าย ท่ีติดต่อประสานงานมาในโรงเรยีน 
2.  วัตถุประสงค์ 
             เพื่อประสานงานให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการศึกษาด้านอุปกรณง์บประมาณ บุคคล และภูมิ  
ปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย แก่ชุมชน 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 โรงเรียนส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่มาร่วมจดัการศึกษาอย่างน้อย  ๒   หน่วยงานได้แก่ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง  และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
 ด้านคุณภาพ 
 หน่วยงานจัดการศึกษาภายนอกระบบและชุมชนมคีวามพึงพอใจในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนนุของโรงเรียน  
ส่งผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กบัชุมชน 
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

-จัดท าโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย.   60 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 

ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
-ด าเนินการตามโครงการ 

ต.ค. 60 - ก.ย.61 - นางชลธิชา  นุชารัมย์ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ความต้องการรับการบริการของนักเรียนและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

ต.ค.  60  -   
ก.ย.  61 

- นางชลธิชา  นุชารัมย์ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

-ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการด าเนินตามโครงการ 
-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

ต.ค.  60 
 -  

 ก.ย.  61 

- นางชลธิชา  นุชารัมย์ 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
            เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ……………-……………….. บาท 

6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของผู้รับบริการดา้นการ
ประสานงานการศึกษา 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1. เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2. รายงานผู้บังคับบัญชา 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานและชุมชนมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านการส่งเสรมิการศึกษาของโรงเรียน 

 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางชลธิชา  นุชารัมย์)                                               (นางพัฒนา  ธรรมจักร์ ) 
     ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  

 
     

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย  หาญพรม)                      (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
           หวัหน้างานแผนงาน                      ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่                                                                                                 
                                                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 

ลงชื่อ                       ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 
กิจกรรม  งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า และเครือข่ายผู้ปกครอง 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและ

โรงเรียนเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชน และโรงเรียน เครือข่าย 
ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ 

ผู้รับผิดชอบ    ส านักอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2560 - 1/2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   มาตรฐานที่  2    กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
           ข้อที่ 3   การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด 

    การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 38 ก าหนดให้มีคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เครือข่ายผู้ปกครอง  สมาคมศิษย์เก่า  ท าหน้าท่ีก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาซึ่งเป็น
ภารกิจหลักของการท างานร่วมกับสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีในการจัดการศึกษาร่วมกนั ดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง
จัดการประชุมอันเป็นความร่วมมอืกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อก ากับการด าเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและนโยบาย 

 2. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 3. เพื่อประสานการท างานระหวา่งสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง  
และสมาคมศิษยเ์ก่า  
 

3. เป้าหมาย 

- ด้านคุณภาพ 
คณะกรรมการฯ เครือข่ายผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่า ก ากับ ส่งเสรมิ และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ 

ของสถานศึกษา อีกทั้งการประสานการท างานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการฯ เครือข่ายผูป้กครอง สมาคมศิษย์เก่า 
เป็นไปด้วยด ี

- ด้านปริมาณ 
จัดประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
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4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

ก.ย – ต.ค 
2560 

 

 
- 

- ส านักผู้อ านวยการ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินตามโครงการ 
4. ประเมินโครงการ 
5. รายงานผลการด าเนินการต่อผูบ้ังคับบัญชา 

ต.ค. 2560 
–  

ก.ย. 2561 
 

10,000 - ส านักผู้อ านวยการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการด าเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานโครงการ 

ก.ย. 2561 
 

 
- 

- ส านักผู้อ านวยการ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

ก.ย. 2561 
 

การจัดท ารปูเลม่ 
 

- ส านักผู้อ านวยการ 

 
5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……….…10,000………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี             ……………-……………….. บาท 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. จัดการประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
2. ร้อยละ 75 ของคณะกรรมการฯ เครือข่ายผู้ปกครอง 
และสมาคมศิษย์เก่า มีความพึงพอใจต่อการด าเนินการ
ประชุมและการด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ีของตน 

1. จากการศึกษาเอกสาร 
2. จากการสอบถาม 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
เครือข่ายผู้ปกครอง และสมาคมศษิย์
เก่า 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ค่าถ่ายเอกสาร (กรรมการสถานศกึษา) 80 เล่ม 50 4,000 50 4,000 
2 ค่าจัดท าบอรด์คณะกรรมการสถานศึกษา  

ชุดที่ 4 
2,000 บอร์ด 1 2,000 - - 

รวม 6,000 4,000 
รวมทั้งสิ้น 10,000 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
จัดการประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง คณะกรรมการฯ เครือข่ายผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่า สามารถก ากับ ส่งเสริม 

และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านตา่ง ๆ ของสถานศึกษา อีกทั้งการประสานการท างานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการ
ฯ เครือข่ายผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่า เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายวินัย  แขวนโพธิ)์              (นางสาวจิราภรณ์  เพชรปัญญา) 
                 ครู คศ.1                                   ครู คศ.4  ปฏิบัติหน้าที่  
                            รองผู้อ านวยการฝ่ายส านักอ านวยการ 
 
 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ    ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย  หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
    หัวหน้างานแผนงาน                                           ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่  
         รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย  แผนและงบประมาณ 
 
 
     ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นายสมศักดิ์   เลิศรัตนพันธุ์) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 
กิจกรรม  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า  

และเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและ

โรงเรียนเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชน และโรงเรียน เครือข่าย 
ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ 

ผู้รับผิดชอบ    ส านักอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2560 - 1/2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.11 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  ข้อที่ 1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ข้อที่ 3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
     ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน   
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เครือข่ายผูป้กครอง สมาคมศิษย์เก่า ท าหน้าที่ก ากับและส่งเสรมิสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาซึ่งเป็น
ภารกิจหลักของการท างานร่วมกับสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีในการจัดการศึกษาร่วมกนั โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้
ด าเนินการตามนโยบายและปฏิบตัิตามระเบยีบข้อบังคับอย่างต่อเนือ่ง โดยในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชุดที่ 4  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันเรียน และระดับคณะสี รวมถึงสมาคมศิษย์เก่า 
 เพื่อการด าเนินงานอย่างมปีระสิทธิภาพ เป็นระบบ และต่อเนื่อง ทางส านักอ านวยการจึงจัดท าโครงการการแลกเปลีย่น
เรียนรู้งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สมาคมศิษยเ์ก่า และเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศขึ้น 
โดยในปีงบประมาณ 2560 จะด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรยีนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีมี
เครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัตไิด้อย่างดี 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมศิษย์เก่า และเครือข่ายผูป้กครองของโรงเรียนที่มี

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 2. เพื่อน าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศมาส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
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 3. เป้าหมาย 
ด้านคุณภาพ 

            โรงเรียนมีการแลกเปลีย่นเรียนรู้งานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมศิษยเ์ก่า และเครือข่ายผูป้กครองกับ
โรงเรียนทีม่ีแนวปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ และสามารถน าแนวปฏิบัติทีด่ีมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 2 คน 
2. ผู้แทนสมาคม 2 คน 
3. ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครอง  2  คน 
4. หัวหน้าในส านักอ านวยการ   10 คน   

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

ก.ย – ต.ค2560 
 

 
- 

-ส านักผู้อ านวยการ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนมุัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินตามโครงการ 
4. ประเมินโครงการ 
5. รายงานผลการด าเนินการต่อผูบ้ังคับบัญชา 

ต.ค. 2560 
–  

ก.ย. 2561 
 

44,000 -ส านักผู้อ านวยการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการด าเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานโครงการ 

ก.ย. 2561 
 

 
- 

-ส านักผู้อ านวยการ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

ก.ย. 2561 
 

การจัดท ารปูเลม่ 
 

-ส านักผู้อ านวยการ 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……….…44,000………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี             ……………-……………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 4 วัน 960 คน - - 10 9,600 
2 ค่าที่พัก จ านวน 5 ห้อง 3,600  ห้อง - - 5 18,000 
3 ค่าจ้างเหมารถ จ านวน  1 คัน 16,400 คัน - - 1 16,400 

รวม - 44,000 
รวมทั้งสิ้น 44,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 85 โรงเรยีนน าแนวปฏบิัติที่ดีมาใช้ในการ
พัฒนาโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.คณะกรรมการ หัวหน้างานส านกัอ านวยการ จ านวน 
10 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
3. คณะกรรมการ หัวหน้างานส านักอ านวยการ ร้อยละ 
100 มีความพึงพอใจในการไปศึกษาดูงาน 

1. จากการศึกษาเอกสาร 
2. จากการสอบถาม 

1. สรุปผลการด าเนินงานงาน
คณะกรรมการฯ เครือข่ายผู้ปกครอง 
และสมาคมศิษย์เก่า 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมศิษย์เก่า และเครือข่ายผู้ปกครองกับ

โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และสามารถน าแนวปฏิบัติที่ ดีมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ประสานการท างานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการฯ เครือข่ายผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่า เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายฐาปนะพงษ์   ทะนันชัย)        (นางสาวจิราภรณ์  เพชรปญัญา) 
                  ครู คศ.3                                   ครู คศ.4 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายส านักอ านวยการ 
  
      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ    ผู้รับรองโครงการ 
          (นายวินัย  หาญพรม)                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
    หัวหน้างานแผนงาน                                           ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่  
         รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย  แผนและงบประมาณ 
 
 

     ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นายสมศักดิ์   เลิศรัตนพันธุ์) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย 
ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 3  พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียน 
การสอน และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนอง
มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้    
 1.1 กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์ภาษาจีน 10,000 ม.2.2(4) ฝ่ายบริหารวชิาการ 
 1.2 กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนภาษาอังกฤษและพฒันา

แหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ERIC 
12,733 ม.1(1.1,1.3) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 1.3 กิจกรรมพัฒนางานศนูย์วัฒนธรรมอ าเภอแม่สอดและ
ศูนย์อาเซียนศึกษา 

25,000 ม.2(2.2,2.4) ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 1.4 กิจกรรมพัฒนาปรบัปรุงห้องสมุดโรงเรียน 100,000 ม.2.2(2.4) งานห้องสมุด 
 1.5 กิจกรรมพัฒนาห้องส านักงานฝา่ยธุรการ นโยบาย แผน

และงบประมาณ 
26,000 ม.2.1,ม.2(2.4) 

ม.2.3 
ฝ่ายธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ 

 1.6 กิจกรรมจัดหาสื่อครุภัณฑ์ห้องชมรม To Be Number 
One (ห้อง 612) 

11,090 ม.2(2.4),ม3.1 ฝ่ายบริหารบุคคล 

 1.7 กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะภาพคณิตศาสตร์ 30,000 ม.2.2(2.4), 
ม.3.1,3.2,3.3 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

 1.8 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์/ห้องพัก
ครูคณิตศาสตร ์

40,000 ม.1.1(1,2,4,5,6) 
ม.2.2(2.4) 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

 1.9 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(คณิตศาสตร์) 

5,000 ม.2.1,ม.2.2 
(2.1,2.2,2.4) 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

 1.10 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนเกษตร (ห้อง 312) 12,140 ม.2.2 (2.4) กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

 1.11 กิจกรรมพัฒนาห้องคหกรรม 6,100 ม.2.2 (2.4) กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่    
 2.1 กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้าง/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารสถานที ่
343,503 ม.2.2 (2.4) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 2.2 กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมอุปกรณ์ ระบบน้ า ไฟฟา้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

16,200 
 

ม.2.2 (2.4) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสาธารณปูโภค    
 3.1 กิจกรรมช าระค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะโรงเรียน 240,000 ม.2.2 (2.4) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 3.2 กิจกรรมช าระค่าน้ า/ค่าไฟ/ค่าสาธารณูปโภค 3,004,290 ม.2.2 (2.4) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 5(ต่อ) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย 
ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 3  พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียน 
การสอน และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนอง
มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

   

 4.1 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 19,985 ม.2.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 4.2 กิจกรรมงานปรับปรุงและพฒันาภูมทิัศน์ของโรงเรียน 15,000 ม.2.2 (2.4) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 รวม 3,917,041   
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โครงการ  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม พัฒนาห้องศูนย์ภาษาจีน 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียน

เครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ  สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  อาการสถานที่แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน  และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ผู้รับผดิชอบ    ศูนย์ภาษาจีน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา   2560  
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      ข้อที่ 2.2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ข้อที่ 4 การวางแผนและจัดสถานแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ   
          เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลกัการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยทางต่างประเทศท่ีสองไดอ้าคารเรยีนใหม่ และยังขาดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ รวมถงึม่านปรับแสงบัง
แดดของศูนย์จีนและเพื่อไม่ให้อุปกรณ์บางส่วนและสื่อการสอนเสยีหาย  ไดร้ับความเสียหายเวลาแดดส่องในการท างาน ในการ
เรียนการสอน จึงได้จัดท าโครงการจัดจ้างจดัซื้อม่านปรับแงบางแสงแดดของศูนย์ภาษาจีนขึ้น 

การพัฒนาศูนย์จีนเป็นการให้ความรู้แก่ผูเ้รียน  เป็นการพัฒนาศูนยจ์ีนให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม  อาการสถานท่ีแหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน  ให้เอื้อต่อการจัดการเรยีนการสอน  และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตามการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ฉะนั้นสถานศึกษามีหน้าทีส่นับสนุนครู  ในการจัดหาวสัดุอุปกรณ์
ในสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดี   

 

2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีบรรยากาศการท างานและการเรียนการสอนที่ดี  
2. เพื่อไม่ให้สื่อไดร้ับความเสียหายในศูนย์ภาษาจีน 

 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

  1. มีวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ ส าหรับบริการครผูู้สอนในกลุ่มสาระฯความพึงพอใจ  
 -  ด้านคุณภาพ  

1. กลุ่มสาระฯมีวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอให้กับผู้เรียน 
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4. วิธีด าเนินการ  

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

- ส ารวจและประเมินความต้องการใช้วัสดุ 

อุปกรณ์ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

- น าเสนอโครงการ 

ต.ค. 60 

 

- ศูนย์ภาษาจีน 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

- ด าเนินงานตามโครงการ ต.ค. 60 

 

- ศูนย์ภาษาจีน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตามตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ทีไ่ด้รับมา พ.ย.-ธ.ค. 60 10,000 ศูนย์ภาษาจีน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

ธ.ค. 60 - ศูนย์ภาษาจีน 

 

5.  งบประมาณ  
เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)              ………..10,000……….. บาท 

 เงินนอกงบประมาณ              ………………………........ บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี    …………………………….. บาท  

 

 

6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการบริการ
ของศูนย์ภาษาจีน 

- ส ารวจ 
- ประเมินผล 

- แบบส ารวจ 
- แบบประเมินผล 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1  ศูนย์ภาษาจีน มีวัสดุ อุปกรณ์ ผู้เรียนและมีบรรยากาศท่ีดี 
7.2  ครูสามารถจดัการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้อย่างมคีุณภาพ 

 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่  2/2560 ภาคเรยีนที่ 1/2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 มา่นปรับแสง 800 เมตร 12.5    10,000 - - 

รวม 10,000 - 
รวมทั้งสิ้น 10,000 
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ลงชื่อ                        ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นางสาวนงคราญ  ก้อนจะรา)                                          (นายฉัตรชัย  วิเทศน์)                                      
       ครู คศ.1  หัวหน้าศูนยภ์าษาจีน                                  ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                              รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ   
 
                   

ลงชื่อ              ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ         ผู้รับรองโครงการ 
           ( นายวินัย  หาญพรม )                (นายจักกกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
            หวัหน้างานแผนงาน              คร ูคศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                        รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 

 
 

 

         ลงชื่อ                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  จัดหาสื่อการเรียนภาษาอังกฤษและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาการเรียนภารสอน 

ภาษาอังกฤษ (English Resource and Instruction Center: ERIC) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและ 

โรงเรียนเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็น 
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัด 
การเรียนการสอน และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวแสงเดือน  กองยอด 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
       ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ข้อที่ 1.3   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในโลกสังคมสมัยปัจจุบัน การติดตอ่สื่อสารจ าเป็นต้องใช้ภาษาสากลโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อเป็นสือ่กลาง ซึ่งปัจจุบัน
การศึกษาเรยีนรูภ้าษามีหลากหลายรูปแบบเช่นเรียนรู้กับสื่อ ซีดี วีซดีี ดีวีดี อินเทอร์เนต็ ฯลฯ หรือการเรียนรู้กับครูทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษ  สิ่งต่างๆเหล่านี้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) 
โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดต้ระหนกัเห็นความส าคัญและต้องการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมคีวามรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี  รวมทั้งสามารถน าความรูจ้ากภาษาอังกฤษไปใช้ในการท างานหรือศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต  
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นและสนับสนุนให้จัดท าโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคม โดยจัดมุมภาษาพาสนุก ไขข้อสงสยัภาษาอังกฤษกับกูรู มุมทดสอบ
ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง บริการสือ่การเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ และจัดหาอุปกรณค์อมพิวเตอรเ์พื่อใช้ในฝึกทักษะและการ
พัฒนาตนเองให้เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้แก่ การอ่าน การฟัง การพูด และ การเขยีนเพื่อเป็นการเสรมิสร้างให้
การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ในการท างานหรือการศึกษาต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้น่าอยู่ น่ารู้ น่าเรียนส าหรับครูและ
นักเรียนท่ีสนใจมากยิ่งข้ึน 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรยีนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านภาษาอังกฤษให้มากยิ่งข้ึน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 นักเรียนและครโูรงเรียนสรรพวิทยาคมและโรงเรียนในเขตพื้นท่ีรบัผดิชอบ จ านวน 3,000 คน ได้ใช้สื่อการเรยีนการสอน
ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูภ้าษาอังกฤษของตนเอง 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      นักเรียนและครไูด้พัฒนาทักษะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรยีนการสอนที่มีคุณภาพและทนัสมัยมากข้ึนร้อยละ 70 
 

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. วางแผน 
(Plan) 

เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัต ิ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ก.ย.60 
 

- คณะกรรมการศูนย์ 
ERIC 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

จัดซื้อ จัดหา จัดท าสื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ และมีประโยชน์ต่อผู้รับบริการจากศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

พ.ย. 60– ก.ย. 
61 

12,733 นางสาวแสงเดือน  
กองยอด 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ก.ย. 61 - ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

ก.ย. 61 - นางสาวแสงเดือน  
กองยอด 

 
5.  งบประมาณ  

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ........12,733........ บาท 
เงินนอกงบประมาณ  ............................. บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี   ............................. บาท 

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2559 ภาคเรยีนที่ 1ปี 2560 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ติดตั้งอินเตอร์เน็ต 1 คู่สาย 631 คู่สาย 1 631   
2 ค่าบริการรายเดือน 631 เดือน 6 3,786 6 3,786 
3 กระดาษโฟโต้ 80 แกรม 500 รีม 1 500   
4 หมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ 250 ขวด 8 2,000 - - 
5 กล่องใส่โบรชัวร์ A4 290 อัน 2 580 - - 
6 ป้ายพลาสติกใส่เกยีรติบัตร 290 อัน 5 1,450 - - 

รวม 8,947 3,786 
รวมทั้งสิ้น 12,733 

 
6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนและครรู้อยละ 80 พึงพอใจในการให้บริการ
ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) 

ความพึงพอใจในการใช้บริการ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
2.1 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าอยู่ น่ารู้ น่าเรียนส าหรับครูและนักเรียนที่

      สนใจ 
2.2 ครูและนักเรียนได้ใช้บริการศนูย์พัฒนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ   
     ตนเองในด้านภาษาอังกฤษได้มากยิ่งข้ึน 

 
 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวแสงเดือน  กองยอด)                     (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
            ครูช านาญการพิเศษ                                            ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
                       รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ     ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ 
            (นายวินัย  หาญพรม)                      (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
            หวัหน้างานแผนงาน                                        ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่  
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
   
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



529 

 

โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
กิจกรรม  พัฒนางานศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอแม่สอดและศูนย์อาเซียนศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

                    กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 5   บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับ
   ชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดการ 
   สภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานโรงเรียนที่  3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการ
   เรียนการสอนและการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจิตรา อยู่เจริญ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 -  มีนาคม 2561  (ภาคเรียนที่ 2/2560) 
สถานที่ด าเนินการ ห้องศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอแม่สอดและศูนย์อาเซียนศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
        ข้อที่ 2.2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                 ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
   อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล      
          ภมูิปัญญาไทยหรือภมูิปญัญาท้องถิ่น  ถือเป็นแหล่งความรูเ้รื่องท้องถิ่นที่เยาวชนในท้องถิ่นนั้น ๆต้องเรียนรู้  เพื่อให้รู้ที่มา
ที่ไปของครูภูมิปญัญาในท้องถิ่น  และสบืทอดมรดกของบรรพบุรุษของท้องถิ่นตนเอง  สังคมของอ าเภอแม่สอดมีมากกว่า  100 ปี  
หลายชาติพันธุ์  หลายชุมชนและพร้อมรับความเปลีย่นแปลงของโลกใหม่ คือ วิถีอาเซียน  เพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจและ
เตรียมพร้อมความเป็นอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ได้มาศึกษาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันสืบไป  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เป็นห้องแสดงผลงานทางภูมิปญัญาท้องถิ่นและศูนย์อาเซียนศึกษา 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
         - ครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ห้องศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอแมส่อด 
           และศูนย์อาเซียนศึกษา 
  

-  ด้านคุณภาพ  
        - ครูและนักเรยีนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รบัความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ห้องศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอแม่สอดและศูนย์
          อาเซียนศึกษา 
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 

- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการจาก
ผู้บริหารโรงเรียน 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
ด าเนินการ 
- ด าเนินการตามกิจกรรม 

ต.ค. 2560 - ศูนย์อาเซียนศึกษา 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 

-พัฒนางานศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอแม่สอด
และศูนย์อาเซียนศึกษา 
-จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ ส าหรับการพฒันาแหล่ง
เรียนรู ้

พ.ย. 2560 –
มี.ค. 2561 

 

25,000 
 
 
 

ศูนย์อาเซียนศึกษา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกิจกรรม 

มี.ค. 2561 - นางสาวจิตรา อยู่เจรญิ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-สรุปผลการด าเนินการตามกิจกรรมและ
รายงานผู้บริหารโรงเรียน 

มี.ค. 2561 - นางสาวจิตรา อยู่เจรญิ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 25,000   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ     - บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี     - บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 จัดจ้างวาดภาพภาพจิตรกรรมประวัติศาสตร์
รัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมราษฎร์อ าเภอแม่สอด ณ 
ร.ร.สรรพวิทยาคมปี 2521(110 x 160 ซม.) 

20,000  1 20,000 
 

- - 

2 จัดจ้างท ากรอบไม้สักขนาด (110 x 160 ซม.) 5,000 - 1 5,000 - - 
รวม 25,000 - 

รวมทั้งสิ้น 25,000 
 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.ร้อยละ90 ของนักเรียน มีความพึงพอใจในการใช้
ศูนย์วัฒนธรรมระดับดีมาก  
2.ร้อยละ90 ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯในระดับดีมาก 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนและผูเ้กี่ยวข้อง 

1. แบบประเมินผลโครงการฯ 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
โครงการฯ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 เพื่อเป็นห้องแสดงผลงานทางภูมิปญัญาท้องถิ่นและศูนย์อาเซียนศึกษา 

 
 

     
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวจิตรา   อยู่เจริญ )                                          ( นายฉัตรชัย วิเทศน์ )                                      
            ครูช านาญการพิเศษ                                            ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  
 
 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ    ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                ( นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา ) 
  หัวหน้างานแผนงาน                                                ครู คศ .2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ 
             ( นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์ ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 
กิจกรรม  พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและ

โรงเรียนเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี , นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ต.ค. 2560   -  30 ก.ย. 2561 
สถานที่ด าเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      ข้อที่ 2.4   การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
  อย่างมีคุณภาพ   

 
1. หลักการและเหตุผล 
         ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25  รัฐต้อง
ส่งเสริมการด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของโรงเรียน เป็น
แหล่งวิทยาการทางการศึกษาส าหรับผู้เรียนเพื่อสร้างความรู้ ความคิดในการน าไปพัฒนาชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปในภาย
ภาคหน้า งานห้องสมุดจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพในการบริการมากยิ่งขึ้น 

เนื่องด้วยงานห้องสมุดโรงเรียนได้โยกย้ายปรับเปลี่ยนสถานที่ใหม่ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้เข้าถึงสารสนเทศได้รวดเร็ว ซึ่งขณะนี้งานห้องสมุดก าลังอยู่ในขั้นจัดหา ตกแต่ง   
จัดบรรยากาศภายในห้องสมุดให้ เหมาะสมกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ที่มีการบริหารจัดการที่มีความทันสมัย  
ที่มีการบูรณาการกับ ห้องสมุด 3 ดี ประกอบด้วย  หนังสือดี  บรรยากาศดีและบรรณารักษ์ดี การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ให้แก่ผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนและครูต้องการเรียนรู้และใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียน ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญที่สุดใน
โรงเรียน ที่รวบรวบหนังสือและความรู้ไว้อย่างมากมายโดยผู้สนใจต้องเข้าไปศึกษาค้นคว้า การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีมีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับความสนใจของผู้สนใจ โดยจัดให้มีบรรยากาศดี มีมุมส่งเสริมการอ่าน จะมีส่วนช่วยให้ผู้สนใจมีความ
ต้องการเข้าห้องสมุดมากยิ่งขึ้นโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม ดึงดูดใจให้
นักเรียนและครูเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองในด้านการอ่านอย่างเต็มที่และยั่งยืน 

 
 
 



533 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มคีวามพร้อมในทุกๆด้าน 
 2.2 เพื่อเพ่ิมบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
 2.3 เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มคีวามทันสมยัและดึงดูดใจให้นักเรียนคณุครเูข้ามาใช้บริการ 

3.   เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จ านวน 2,912 คนที่เข้าใช้บริการห้องสมุด 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคม  เห็นความส าคญัของการอ่านและการใช้บริการของ
           ห้องสมุด  
  3.2.2  โรงเรียนมีห้องสมดุที่มีความพร้อม มีคณุภาพ และมีประสิทธิภาพในการบริการไวส้ าหรบัให้บรกิารแก่
          ครู นักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน   

4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ส ารวจสภาพปัจจุบันและปญัหาที่เกิดขึ้น  
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนเขียน
โครงการเสนอผู้บริหาร 

1-10 ต.ค. 60 
  

- 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา  
บุญมา               

2. ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องสมดุ 
จัดซื้อ / จัดจา้งตามรายการที่แนบ 
 

1  พ.ย. 60  -           
30  ก.ย. 61 

100,000 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา  
บุญมา                    

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินตามโครงการ/กิจกรรม 

1 - 10  ก.ย. 61 
 

- 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา   
บุญมา                

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปและเขียนรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กจิกรรม 

10 - 15  ก.ย. 61 
 

- 1.  นายณรงค์  คงมี                
2.  นางสาวนภัสรดา  
บุญมา                    

 
5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………….100,000……… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี  ………………-…………….. บาท 
ดงัรายการตอ่ไปนี ้
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 จัดจ้างติดสปอตไลน์ LED ส าหรับมุม

สมเด็จพระเทพฯ/มมุเทคโนโลยี
สารสนเทศ/เดินสายไฟติดตั้ง 

4,000 ชุด 2 8,000 - - 

2 จัดจ้างท าฉากหลังป็อบอัพมุมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านพร้อมติดสปอร์ตไลต ์

25,000 ชุด 1 25,000 - - 

3 จัดจ้างท าโตะ๊ประชาสัมพันธ์/Pop up 
Counter วางหน้ามุมสมเด็จพระเทพฯ 

8,000 ตัว 1 8,000 - - 

4 จัดจ้างเดินสายไฟ /เดิสายสัญญาณต่อ
อินเตอร์เนต็/ ตดิตั้งTV/ติดตั้ง
คอมพิวเตอร์หน้ามุมสมเด็จพระเทพฯ 

5,000 ชุด 1 5,000 - - 

5 จัดซื้ออุปกรณ์จัดสวนปรับบรรยากาศ
ภายในห้องสมดุเพื่อส่งเสริมการอา่น 

5,000 จุด 3 15,000 - - 

6 ค่าติดตั้งอัพโปรแกรม E-Library 2000  10,000 ชุด 1 10,000 - - 
7 จัดจ้างบิวท์อินท าช้ันวารสาร 20,000 หลัง 1 20,000 - - 
8 เครื่องแขวนไทย มุมสมเด็จพระเทพฯ 2,500 ช้ิน 2 5,000 - - 
9 ร่มฉัตร 3  ช้ัน  มุมสมเด็จพระเทพฯ 1,000 คัน 4 4,000 - - 

รวม 100,000 - 
รวมทั้งสิ้น 100,000 

 
6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 80  มี
ความพึงพอใจต่อการรับบริการห้องสมุด มีความ
ทันสมัย และดึงดดูใจให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการ  
อยู่ในระดับดเียี่ยม 
2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ80                      
มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือ่ต่างๆรอบตัว 

ส ารวจความพึงพอใจ 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบประเมินผล 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ห้องสมุดมีความทันสมัยมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูต้ลอดจนส่งเสรมิให้  นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
ใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเตมิ อันจะเป็นการส่งเสริมนสิัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
 

 
 

http://www.artallidea.com/material-popup-counter.html
http://www.artallidea.com/material-popup-counter.html
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja0eyz3qPWAhXCrI8KHVPoDnQQFggxMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fshop-ethernet-cables%2F&usg=AFQjCNGUllbvSqnmCwYRdZgoGBozsgEsdw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja0eyz3qPWAhXCrI8KHVPoDnQQFggxMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fshop-ethernet-cables%2F&usg=AFQjCNGUllbvSqnmCwYRdZgoGBozsgEsdw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju196V2qPWAhWHO48KHUkwDI0QFgg-MAc&url=https%3A%2F%2Fhome.kapook.com%2Fview110259.html&usg=AFQjCNGgXXeBw7JJ856xWJ4uxMPUE5mFBQ
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ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ             
           ( นายณรงค์  คงมี )                                 ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ )                                                  
 ครู คศ. 2 หัวหน้าบรรณารักษ์ห้องสมุด                              ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
                      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ      ลงชือ่    ผู้รับรองโครงการ 
         ( นายวินัย    หาญพรม )                                        ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา )                                   
           หวัหน้างานแผนงาน                                             ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่   
                             รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ
  
       

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาห้องส านักงานฝ่ายบริหารฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับ 

ชุมชนและโรงเรียนเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัด 
สภำพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 3   พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัด 
การเรียนการสอน และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ    นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2560  -  กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 ข้อที ่1   การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
   เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ข้อที่ 3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
   ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก เป็นโรงเรยีนในโครงการมาตรฐานสากร ตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และยังเป็นหน่วยเบิก จ่ายเงินงบประมาณตา่งๆ ให้แก่
โรงเรียนซีกตะวันตก ของจังหวัดตาก ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทางฝ่ายบริหารธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การพัฒนาส านักงานเป็นสิ่งท่ีส าคัญ เป็นการเพิม่ประสทิธิภาพในการท างานทางอ้อม 
เป็นส่งเสริมความสามารถในการท างานของ บุคลากรในองค์กร และยังเป็นการให้บริการ ให้กับบุคลากรภายใน และภายนอก
โรงเรียน  
 ทั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาห้องส านักงานฝ่าย
บริหารฝ่ายธรุการ นโยบาย แผน และงบประมาณ เพื่อให้มีส านักงานท่ีทันสมัย และใช้งานได้ อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปรับปรุงส านักงานฝา่ยบรหิารธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ 
       2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานของบุคลากรฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 

 

3. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 
          ครูและบุคลากรฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ  จ านวน  20   คน  ประกอบด้วย 
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ด้านคุณภาพ 
        ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ มีส านักงานท่ีสามารถให้บริการ ครูและ บุคลากรภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- จัดท าโครงการ 
 

ก.ย. 2560 - นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 

ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 
- ด าเนินการตามโครงการ 

ต.ค 2560 – 
ก.ย 2561 

26,000               นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา
และบุคลากรฝ่ายธุรการ ฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการด าเนินตามโครงการ 

ก.ย 2561 - นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ ก.ย. – ต.ค. 
2561 

- นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………26,000……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-……………….. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หนว่ยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 จัดท ามุมบุคลากร 1,000    -  -  1,000 
2 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์/ปริ้นเตอร ์ 1,400    - -   1,400 
3 ตู้เก็บเอกสาร 3,200 หลัง 2 6,400 2 6,400 
4 หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 83 A 2,600 กล่อง 2 5,200 1 2,600 
5 ตราปั๊ม 3,000 ชุด  -  - 1 3,000 

รวม 11,600 14,400 
รวมทั้งสิ้น 26,000 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 85 ของความพึงพอใจของบุคลากรฝ่าย
บริหารธรุการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1. เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2. รายงานผู้บังคับบัญชา 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรภายในส านักงานสามารถท างานในหน่วยงานได้ อย่างมปีระสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนเป็นการเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร 
 2. บุคลากรและนักเรียนภายใน และบุคลากรภายนอก ได้ รับความสะดวกสบายในการท างานมากขึ้น  

 
 
 
ลงชื่อ                     ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายสุชาติ  เขียวน้อย)                                              (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา)                                                 
          ผู้สอนงานประดิษฐ์                                ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
                     

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา)          
           หวัหน้างานแผนงาน                                                ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE 
กิจกรรม  จัดหาสื่อครุภัณฑ์ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE (ห้อง 612) 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับ 

ชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัด 
สภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 3   พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัด 
การเรียนการสอน และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวเดือนเพ็ญ  วงศ์จันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560  -  กุมภาพันธ์ 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

   ข้อที ่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

       ข้อที่ 3.1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล ตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 ดังนั้น ฝ่ายงานบริหารบุคคลผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงได้ด าเนินการจัดท า
โครงการพัฒนาห้องห้องเรียน เพื่อให้ภายในห้องชมรม TO  BE NUMBER ONE มีสื่ออุปกรณ์ที่พร้อมต่อการจัดกิจกรรมและการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนกัเรียนและเพื่อเป็นการสง่เสรมิศักยภาพของนักเรียนด้านการร้องเพลงและเต้นให้มีประสิทธิภาพ  เนื่องด้วย
ในปัจจุบันห้อง ชมรม TO  BE NUMBER ONE ยังขาดเครื่องปริ้นท์ในการจัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการต่อต้านยาเสพ
ติดและในการจัดท าเอกสารสรุปงานกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนขาดสื่อชุดล าโพงและไมค์โครโฟนเพื่อใช้ในการฝึกทักษะการร้องเพลง
และเต้นของสมาชิกในชมรม จึงส่งผลให้เกิดพัฒนาการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนไม่เต็มที่  
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวฝ่ายงานบริหารบุคคลผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมจัดหาสื่อครุภัณฑ์ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE (612) นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนาห้อง
กิจกรรมให้เกิดบรรยากาศท่ีเอื้อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาห้องกิจกรรมห้องชมรม TO  BE NUMBER ONE ให้เกดิบรรยากาศที่เอื้อการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
       2. เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะด้านการร้องเพลงและการเต้นของผู้เรียนในการเข้าร่วมการประกวดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                          
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3. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 
          ครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม  ประกอบด้วยคณะกรรมการครูและนักเรียนชมรม TO  BE NUMBER ONE 

 ด้านคุณภาพ 
        ครูที่ปรึกษาและนักเรียนชมรม TO  BE NUMBER ONE ทุกคนและผู้ที่เข้าใช้บริการห้องชมรม TO  BE 
 NUMBER ONE ทุกคน 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- จัดท าโครงการ 
 

ก.ย. – ต.ค. 2560 - นางสาวเดือนเพญ็ วงศ์จันทร ์

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 
 

ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุ
คณะกรรมการ 
- ด าเนินการตามโครงการ 

พ.ย.  – ธ.ค. 
2560 

11,090               นางสาวเดือนเพญ็ วงศ์จันทร ์
คณะกรรมการครูและ
นักเรียนชมรม TO  BE 
NUMBER ONE 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิน
ตามโครงการ 

ม.ค. 2561 - นางสาวเดือนเพญ็ วงศ์จันทร ์
 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ      ก.พ. 2561 - นางสาวเดือนเพญ็ วงศ์จันทร ์
 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………11,090……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………..…-……………... บาท 
 เงนิเรียนฟรี  15 ปี   ……………..…-……………... บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 เครื่องปริ้นเตอร์ CANNON สีและถ่ายส าเนา
ได ้

5,190 เครื่อง 1 5,190 - - 

2 ชุดล าโพงอเนกประสงค์ Bluetoothพร้อม
ไมค์โครโฟนขนาด 12 นิ้ว 

5,900 ชุด 1 5,900 - - 

รวม 11,090 - 
รวมทั้งสิ้น 11,090 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 90 ของความพึงพอใจของบุคลากรครูและ
นักเรียนท่ีเข้ามาใช้ห้องชมรม TO  BE NUMBER 
ONE 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1. เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2. รายงานผู้บังคับบัญชา 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีดีขึ้นเอือ้ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รยีนและมสีื่ออุปกรณ์ที่ช่วยจัดท าเอกสารสรุปงานกิจกรรม
พร้อมท้ังเผยแพร่ข้อมลูความรู้ด้านยาเสพตดิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้เรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้และมีความสามารถด้านการร้องเพลงและเต้นจนสามารถเข้าร่วมประกวดในกิจกรรม
ต่างๆได้อย่างมีปะสิทธิภาพขึ้น  

 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวเดือนเพ็ญ  วงศ์จันทร์)      (นายจิระพงษ์  สุริยา) 
                  ครูผู้ช่วย                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  
           
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
           (นายวินัย   หาญพรม)               (นายจักกฤษณ์   เรืองปรีชา) 
  หัวหน้างานแผนงาน          ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                         รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

             ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ                
                                                (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  การพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะภาพคณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและ 

โรงเรียนเครือข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็น 
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนำสิ่งแวดล้อม อำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน ให้เอื้อต่อกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอน และกำรเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ    นายศรชัย   หนุ่มค า 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2560  -   กันยายน   2561 
สถานที่ด าเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     ข้อที่ 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      มาตรฐานที่ 3        กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ข้อที่ 1   การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
ข้อที่ 2   การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
ข้อที่ 3   การตรวจสอบและการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ                

          และมีประสิทธิภาพ 
 

1. หลักการและเหตุผล        
           คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์มากข้ึนจึงไดจ้ัดโครงการโครงงานคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
ความคิด วิเคราะห์ ใช้เหตุและผล ทางคณิตศาสตรม์าประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

คาดว่าเมื่อได้ด าเนินงานตามโครงการนี้แล้ว โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะได้พัฒนาคณุภาพการศึกษาดา้นคณิตศาสตร์ โดย
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิและคณุภาพการศกึษาให้สูงข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1.   พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระคณติศาสตร์ 
2.   เพื่อเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
3.   เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 
4.   พัฒนาห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 
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3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

มีวัสดุ – อุปกรณ์ปฏิบตัิการภายในห้องอัจฉริยะคณิตศาสตร์ 
-  ด้านคุณภาพ  

ห้องเรียนอัจฉริยะคณิตศาสตร์มีสือ่  วัสดุ  อุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพพร้อมการใช้งาน 
 

4. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมครูกลุ่มสาระ ฯ 
2. ครูส ารวจข้อมูล 
3. เขียนโครงการ 
4. เสนอโครงการ 

ก.ย. – ต.ค. - กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ประเมินโครงการ 
5. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

พ.ย. 60 - ก.ย. 61 30,000 นายศรชัย  หนุ่มค า 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ใบตรวจรับพสัด ุ
 

พ.ย. 60 - ก.ย. 61 - นายศรชัย  หนุ่มค า 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 
 

1. แบบสังเกต 
2. บันทึกการใช้สื่อ 
3. ทะเบียนคุมสื่อ 
4. แบบประเมินโครงการ 

พ.ย. 60 - ก.ย. 61 - นายศรชัย  หนุ่มค า 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………30,000 …….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ………………-…………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 เมาสส์าย Micro Soft 200 ตัว 30 6,000 - - 
2 แบตเตอรีโ่น๊ตบุ๊ค ยีห่้อ DELL 8,000 อัน 1 8,000 - - 
3 ไมโครโฟนสาย 1,000 ตัว 1 1,000 - - 
4 เครื่องฉายภาพทึบแสง 15,000 เครื่อง - - 1 15,000 

รวม 15,000 15,000 
รวมทั้งสิ้น 30,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. จ านวนนิทรรศการ/การร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. จ านวนช้ินสื่อ/วัสดุอุปกรณม์ีเพยีงพอ 

1. บันทึกรายการ 
2. บันทึกการน าไปใช้ 
3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

1. แบบสังเกต 
2. บันทึกการใช้สื่อ/ทะเบียนคมุสือ่ 
3. แบบสรุปผลสมัฤทธ์ิ 
4. แบบประเมินโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์มีวสัดุอุปกรณ์และสื่อการเรยีนการสอนที่พร้อมต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวจันแก้ว  ชัยรตัน์)                   ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                      ครู คศ.3  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
      

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ       ผู้รับรองโครงการ 
         ( นายวินัย  หาญพรม )          ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
          หัวหน้างานแผนงาน                                 ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 
    ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์/ห้องพักครูคณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและ 

โรงเรียนเครือข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็น 
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนำสิ่งแวดล้อม อำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน ให้เอื้อต่อกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอน และกำรเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจันแก้ว  ชัยรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2560  -  มีนาคม  2561 
สถานที่ด าเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

     ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
     ข้อที่ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนแลพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ              
     ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 ข้อที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

      ข้อที่ 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล        

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์มากข้ึนจึงไดจ้ัดโครงการโครงงานคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
ความคิด วิเคราะห์ ใช้เหตุและผล ทางคณิตศาสตรม์าประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

คาดว่าเมื่อได้ด าเนินงานตามโครงการนี้แล้ว โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะได้พัฒนาคณุภาพการศึกษาดา้นคณิตศาสตร์ โดย
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิและคณุภาพการศกึษาให้สูงข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
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2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณติศาสตร ์
3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรยีน และระบบประกันคณุภาพการศึกษาของประเทศไทย 
4.  พัฒนาห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 

3.   เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

มีอุปกรณ์ปฏิบัติการภายในห้องคณิตศาสตร์ 
-  ด้านคุณภาพ  

ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์มปีระสิทธิภาพพร้อมการใช้งาน    

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมครูกลุ่มสาระ ฯ 
2. ครูส ารวจข้อมูล 
3 .เขียนโครงการ 
4. เสนอโครงการ 

ก.ย.  -  ต.ค. - กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ประเมินโครงการ 
5. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

พ.ย. 60 – ก.ย. 
61 

40,000 นางสาวจันแก้ว  ชัยรัตน ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ใบตรวจรับพสัด ุ
 

พ.ย. 60 – ก.ย. 
61 

- นางสาวจันแก้ว  ชัยรัตน ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. แบบสังเกต 
2. บันทึกการใช้สื่อ 
3. ทะเบียนคุมสื่อ 
4. แบบประเมินโครงการ 

ก.ย.  60 - นางสาวจันแก้ว  ชัยรัตน ์

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………40,000…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 เครื่องฉายภาพทึบแสง 15,000 เครื่อง 1 15,000 1 15,000 
2 ป้ายช่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 10,000 ป้าย 1 10,000 - - 

รวม 25,000 15,000 
รวมทั้งสิ้น 40,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 900 มีความพงึพอใจใน
การใช้ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร ์
2. ครูกลุ่มสาระคณติศาสตรร์้อยละ 100 มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

แบบประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตรม์ีความพร้อมต่อการใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวจันแก้ว  ชัยรตัน์)                   ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ ) 
หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                      ครู คศ.3  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
      

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ       ผู้รับรองโครงการ 
         ( นายวินัย  หาญพรม )          ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
          หัวหน้างานแผนงาน                                 ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 
    ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(คณิตศาสตร์) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน            กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและ 

โรงเรียนเครือข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัด 
การเรียนการสอน และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ    นายสมยศ  จิรกุลธรวณิช 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2560  -  มีนาคม  2561 
สถานที่ด าเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
        ข้อที่ 1.  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
           ข้อที่ 2.  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

            ข้อที่ 2.1  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

            ข้อที่ 2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
             ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล        
           คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์มากข้ึนจึงไดจ้ัดแหล่งเรียนรูค้ณติศาสตรเ์พื่อให้ผู้เรยีนได้ใช้ความคิด 
วิเคราะห์ ใช้เหตุและผล ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์แบบบรูณาการกับเศรษฐกจิพอเพียง  

คาดว่าเมื่อได้ด าเนินงานตามโครงการนี้แล้ว โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะได้พัฒนาคณุภาพการศึกษาดา้นคณิตศาสตร์กับ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเพิ่มผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษาใหสู้งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณติศาสตร ์
3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรยีน และระบบประกันคณุภาพการศึกษาของประเทศไทย 
4. พัฒนาแหล่งการจัดการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
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3.   เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

มีอุปกรณ์ทางคณิตศาสตร์ในแหลง่เรียนรู้คณิตศาสตร์กับเศรษฐกิจพอเพียง 
 -   ด้านคุณภาพ  
  แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพพร้อมการใช้งาน       
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมครูกลุ่มสาระ ฯ 
2. ครูส ารวจข้อมูล 
3.เขียนโครงการ 
4. เสนอโครงการ 

ก.ย.  -  ต.ค. - กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ประเมินโครงการ 
5. รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการต่อผู้บังคับบัญชา 

พ.ย. 60 – พ.ค.  61 5,000 นายสมยศ   
จิรกุลธรวณิช 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ใบตรวจรับพสัด ุ
 

พ.ย. 60 – พ.ค.  61 - นายสมยศ   
จิรกุลธรวณิช 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. แบบสังเกต 
2. บันทึกการใช้สื่อ 
3. ทะเบียนคุมสื่อ 
4. แบบประเมินโครงการ 

พ.ค.  61 - นายสมยศ   
จิรกุลธรวณิช 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……..…5,000…….….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ชุดเกมคณติศาสตร ์ 500 ชุด 2 1,000 - - 
2 ตู้ใส่อุปกรณ ์ 4,000 หลัง - - 1 4,000 

รวม 1,000 4,000 
รวมทั้งสิ้น 5,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. จ านวนนิทรรศการ/การร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินการของศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง (คณติศาสตร์) 

1. บันทึกรายการ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

1. แบบสังเกต ุ
2. แบบประเมินโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ห้องปฏิบัติการทางคณติศาสตรม์ีความพร้อมต่อการใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวจันแก้ว  ชัยรตัน์)                   ( นายฉัตรชัย  วิเทศน์ ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                      ครู คศ.3  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
      

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ       ผู้รับรองโครงการ 
         ( นายวินัย  หาญพรม )          ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
          หัวหน้างานแผนงาน                                 ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 
    ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาห้องเรียนเกษตร (ห้อง 312) 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับ 

ชุมชนและโรงเรียนเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัด 
สภำพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 3   พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัด 
การเรียนการสอน และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ    นายพนัส รามสูต 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560  -  กุมภาพันธ์ 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ข้อที ่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง  
                    มีคุณภาพ 

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

ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล ตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 ดังนั้น ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาห้อง
ห้องเรียน เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมส าหรับจัดเก็บสื่อและเอกสารความรู้ต่าง เพื่อเป็นการเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน  เนื่องด้วยในปัจจุบันห้องเรียนเกษตรยังขาดตู้ในการจัดเก็บสื่อและเอกสาร  จึงส่งผลให้สภาพในห้องเรียนไม่น่าสนใจ  
ทั้งนี้ยังประสบปัญหาด้านการสืบค้นเอกสารและสื่อค่อนข้างล าบาก  ตลอดจนในห้องเรียนยังขาดอุปกรณ์โต๊ะเรียนส าหรับนักเรียน
ให้ได้ท ากิจกรรม อาทิเช่น การเขียนและอ่านหนังสือ เป็นต้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดั งกล่าวทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนเกษตร (ห้อง 312) นี้ข้ึนมาเพื่อ
เป็นการพัฒนาห้องเรียนให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
       2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูข้องผู้เรียน 

3. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 
          ครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม  

ด้านคุณภาพ 
        ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ครผูู้สอนและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม     
ทุกคนท่ีเข้ามาใช้บริการห้องเรียนเกษตร (312)  
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- จัดท าโครงการ 
 

ก.ย. – ต.ค. 
2560 

- นายพนัส รามสูต 

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 
 

ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 
- ด าเนินการตามโครงการ 

พ.ย.  – ธ.ค. 
2560 

12,140               นายพนัส รามสูต 
และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการด าเนินตามโครงการ 

ม.ค. 2561 - นายพนัส รามสูต 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ      ก.พ. 2561 - นายพนัส รามสูต 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………12,140……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-……………….. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2560 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก (สี) 3,790 หลัง 2 7,580 - - 
2 โต๊ะญี่ปุ่นขนาด 45.5x60x33 cm. 570 ตัว 8 4,560 - - 

รวม 12,140 - 
รวมทั้งสิ้น 12,140 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจในการใช้บริการห้องเกษตร (312) 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1. เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2. รายงานผู้บังคับบัญชา 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีดีขึ้นเอือ้ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รยีน พร้อมท้ังมีความเป็นระเบยีบเรียบร้อยง่ายต่อการสืบค้น
สื่อและเอกสารต่างๆ 
 2. ผู้เรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้และมผีลการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพขึ้น  
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ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางนิตยา   เคลือบวัง )                 (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี          ครูช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ           ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                      (นายจักกฤษณ์   เรืองปรีชา) 
            หวัหน้างานแผนงาน                           ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

       รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาห้องคหกรรม 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับ 

ชุมชนและโรงเรียนเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัด 
สภำพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 3   พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัด 
การเรียนการสอน และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ    นางกนกวรรณ  สวนใต้ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2560  -  กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   ข้อที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     ข้อที่  2.4  การวางแผนและจัดสภาพทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง  
                    มีคุณภาพ 

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

ด้วยห้องเรียนและห้องพักครูงานคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยโีรงเรียนสรรพวิทยาคม  
ได้มีการใช้งานในการจัดการเรียนการสอนมาหลายสิบปี ท าให้โต๊ะเก้าอ้ีทั้งของครูและนักเรียน มีการช ารุดทรุดโทรมไปตามเวลา
และการใช้งาน อีกทั้งในปัจจุบันมีจ านวนครูเพิ่มขึ้น จึงมีความต้องการโตะ๊เก้าอ้ีใหม่ เพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุด เพื่อให้เพียงพอ 
ต่อความต้องการซึ่งห้องคหกรรมเป็นแหล่งการเรียนรู้ทีร่วบรวมสื่ออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆทางดา้นงานคหกรรม เพื่อให้ครูและ
นักเรียนศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม เหมาะส าหรับนักเรียนท่ีต้องการศึกษาเกี่ยวกับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ห้องคหกรรมมีสื่อ
การเรยีนที่หลากหลายมีทั้งวัสดุอปุกรณ์ที่เคยใช้ในอดีตรวมทั้งแหลง่เรียนรู้ ปัจจุบันท่ีเกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ดังนั้นสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงไดจ้ัดท าโครงการพัฒนาพัฒนาแหล่งเรียนรู้จดัหาครุภณัฑ์
ห้องเรียนคหกรรมกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรยีนและห้องพักครูงานคหกรรม  ให้มีบรรยากาศเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนรู้ 
       2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานของบุคลากรในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
  

3. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 
          ครูคหกรรมจ านวน 5 คน มีโต๊ะเกา้อี้ใช้งานอย่างเพียงพอ 

 ด้านคุณภาพ 
1. ครูและนักเรียนมีห้องเรียนทีเ่ป็นระเบียบ ส่งเสรมิบรรยากาศการจัดการเรยีนรู้ 
2. ครูมีวัสดุครภุัณฑ์ท่ีมีคณุภาพ  เอื้อต่อการท างาน 
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- จัดท าโครงการ 
 

ก.ย. – ต.ค. 
2560 

- นางกนกวรรณ  
สวนใต ้

2. ด าเนินการ 
(Do) 
 

ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 
- ด าเนินการตามโครงการ 

ต.ค. 2560 – 
พ.ย. 2560 

6,100 นางกนกวรรณ  
สวนใต ้

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการด าเนินตามโครงการ 

ม.ค. 2561 - นางกนกวรรณ  
สวนใต ้

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ ม.ค. – ก.พ. 
2561 

- นางกนกวรรณ  
สวนใต ้

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………6,100……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-……………….. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก  4  ฟุต 3,200 หลัง 1 3,200 - - 
2 ล าโพง 2,000 เครื่อง 1 2,000 - - 
3 ปลั๊กไฟพ่วง 300 อัน 3 900 - - 

รวม 6,100 - 
รวมทั้งสิ้น 6,100 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ร้อยละ 100 มีวัสดุ
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ที่ครบครัน 
2. นักเรียนร้อยละ90 มีความพึงพอใจต่อ 
ห้องคหกรรม 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1. เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2. รายงานผู้บังคับบัญชา 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 
 2. ครูไดร้ับความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานมากขึ้น  
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ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นางนิตยา   เคลือบวัง )                            (นายฉัตรชยั  วิเทศน์) 
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี          ครูช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

 
      

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ           ผู้รับรองโครงการ 
           ( นายวินัย  หาญพรม )                      (นายจักกฤษณ์   เรืองปรีชา) 
             หัวหน้างานแผนงาน                           ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

       รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่ 
กิจกรรม  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับ 

ชุมชนและโรงเรียนเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัด 
สภำพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนำสิ่งแวดล้อม อำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน ให้เอื้อต่อกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอน และกำรเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ    นายศรชัย   หนุ่มค า 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 -  กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหาร 

    ข้อที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
     ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบเป็นจ านวนมาก ประกอบกับมี

การใช้บริการอาคารสถานท่ีตา่งๆของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง ท าให้
อาคารเรยีน อาคารประกอบและห้องน้ า-ห้องส้วมช ารุดเสียหายและทรุดโทรมเพราะใช้งานมาก ไมส่ามารถให้บริการแก่นักเรียนได้
เต็มที่ ดังนั้นเพื่อให้เพียงพอและสนับสนุนต่อการใช้งานของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน งานอาคารสถานท่ีจึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อมอาคารเรยีน อาคารประกอบ ห้องน้ า ห้องส้วมและการรักษาความสะอาดด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนให้ดีขึ้น 
มีความพร้อมที่จะให้บริการสนับสนุนนักเรียน ครู ชุมชนและหน่วยงานต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1เพ่ือการจัดหาวสัดุ-อุปกรณ์ในการปรับซ่อมอาคารสถานท่ีที่ช ารดุให้ใช้การได้อย่างมปีระสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
2.2 เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะครู-อาจารย์และนักเรียนมีการใช้บริการด้านอาคารเรยีน  
อาคารประกอบ ห้องน้ า-ห้องส้วมที่สมบูรณ์และเพียงพอต่อความต้องการ 

3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
     เพือ่ท าการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในปรับซ่อมอาคารสถานท่ี ท่ีท าการปรับซ่อมแล้วมีประสิทธิภาพและใช้งานได้ดี 
ด้านคุณภาพ 

        โรงเรียนมีการบริการอาคารสถานท่ีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพและเพียงพอ 
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4.วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

-จัดท าโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย. 60 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 

ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
-ด าเนินการตามโครงการ 

ต.ค. 60–ก.ย.  
61 

343,503 นายศรชัย  หนุ่มค า 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ความต้องการรับการบริการของนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ต.ค. 60–ก.ย.  
61 

- นายศรชัย  หนุ่มค า 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการด าเนินตามโครงการ 
-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

ต.ค.  60–ก.ย.  
61 

- นายศรชัย  หนุ่มค า 

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)   …………….343,503….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                …………………-…………..   บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี                …………………-………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
งบปรับปรุงซ่อมแซม (ค่าใช้จ่ายจ าเป็น) 
1. เปลี่ยนถังดับเพลิง 7,500 รายการ 10 17,500 10 17,500 
2. เปลี่ยนเครื่องกรองน้ า 7,500 รายการ 1 7,500 1 7,500 
3. ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ 15,000 รายการ 1 15,000 1 15,000 
4. ค่าปรับซ่อม/บ ารุง เครื่องปรับอากาศ 10,000 รายการ 1 10,000 1 10,000 
5. ค่าซ่อมบ ารุงระบบประปา 10,000 รายการ 1 10,000 1 10,000 
6. ค่าซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 15,000 รายการ 1 15,000 1 15,000 

รวม 75,000 75,000 
รวมท้ังสิ้น 150,000 

งบพัฒนา (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
1. ปรับปรุงปูกระเบื้องห้องคหกรรม 20,000 รายการ 1 20,000 - - 
2. จัดซื้อหลอดไฟไวส้ ารอง 35.03 หลอด 50 1,751.50 50 1,751.50 
3. ถังขยะใหญ่ 2,500 ถัง 4 10,000 4 10,000 
4. ซ่อมแซมเปลี่ยนตาข่ายหน้าห้องน้ าข้างสนาม

บาส 
15,000 รายการ 1 15,000 - - 

5. ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารพยาบาลช้ันบน  
(เรือนรับรอง) 

25,000 รายการ 1 25,000 - - 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

6. ไม้อัดเปลี่ยนหนา้โตะ๊ห้องคหกรรมและอะไหล่
ติดตั้ง 

10,000 รายการ 1 10,000 - - 

7. อุปกรณ์จดัซ่อมห้องปฏิบตัิการ/อาคารเรยีน 5,000 รายการ 3 15,000 2 10,000 
8. ม่านมังตา/กันแสง อาคาร 5  20,000 รายการ 1 20,000 - - 
9. อุปกรณ์ท าความสะอาดอาคารเรียนและบรเิวณ

รอบโรงเรียน 
12,500 รายการ 1 12,500 1 12,500 

10.   ท าแผงกั้นห้อง 30,000 รายการ 1 30,000 - - 
รวม 159251.50 34251.50 

รวมท้ังสิ้น 193,503 
 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ85ของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการดา้นอาคารสถานท่ี 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1.เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.รายงานผู้บังคับบญัชา 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบและสภาพแวดล้อมที่มีสภาพสมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้งานได้อย่าง
      เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษา 
 7.2 คณะครูและนักเรียน ชุมชนและหน่วยงานได้ประโยชน์จากการใช้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง  

 
 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายศรชัย  หนุ่มค า)                                             (นางพัฒนา  ธรรมจักร์) 
          ต าแหน่งครูช านาญการ                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  
    
     

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ   ลงชื่อ    ผู้รับรองโครงการ 
           (นายวินัย  หาญพรม )                     (นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา) 
             หัวหน้างานแผนงาน                             ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

             รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่ 
กิจกรรม  จัดซื้อและซ่อมอุปกรณ์ ระบบน้ า ไฟฟ้าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและ

โรงเรียนเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ    นายประเสริฐ  แก้วมา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 2560 – พ.ค. 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
   เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ด าเนินการจัดการเรยีนรู้ที่มีการเรยีนการสอนโดยมุ่งเน้น
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี (STEM Education) โดยจัดท าบันทึกความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนปกติ และห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสถาบนัส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สดัส่วนสมดลุกัน  
รวมทั้งปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการก าหนดคุณสมบัติของผลผลติทาง
การศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ไดร้ับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคณุภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  
และจิตใจ 

ซึ่งห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ห้อปฏิบตัิการทางวทิยาศาสตร์ นับว่าเป็นแหล่งที่ครไูด้ใช้เพื่อเตรียม
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน การส่งเสริมการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
จึงตระหนักถึงบทบาท และความส าคัญของคณะครูทีต่้องมีห้องพักเพื่อจัดเตรยีมการจัดการเรยีนรู้ที่จะมุ่งเน้นพัฒนาห้องเรียน 
ของผู้เรียนให้ดี ยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรยีนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีความก้าวหน้า  
เพือ่ให้สอดรับ กับการเรยีนการสอนให้บรรลเุป้าหมายอันสูงสดุ 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหค้ณะครมูีห้องพักเตรยีมจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  
2. เพื่อส่งเสรมิการจดับรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของคณะครู   
   และนักเรียน 

3.  เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

ร้อยละ 100 คณะครูมหี้องพักเตรยีมจัดการเรยีนรู้ให้กับผู้เรยีนที่มีประสิทธิภาพ 
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 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
           คณะครู และนักเรียนมีที่ห้องส่งเสริมการจดับรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.ด าเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัต ิ

พ.ย. – ธ.ค. 2560 
 
 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

2. ด าเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะท างาน 
3. ด าเนินตามโครงการ  

ธ.ค.60 – ก.พ.61 16,200 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการด าเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานโครงการ 

ก.พ. – มี.ค. 2561 - กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

ก.พ. – มี.ค. 2561 - กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณจาก (เงินอุดหนุน)  ………16,200……  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    …………-…………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี    …………-…………..  บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2560 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 หลอดโปรเจกเตอร ์ 7,500 หลอด 2 15,000 - - 
2 สาย GVA 1,200 เส้น 1 1,200 - - 

รวม 16,200 - 
รวมทั้งสิ้น 16,200 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

 1. คณะครู และนักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ
ในการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
ตามมาตรฐาน  

แบบทดสอบความพึงพอใจ แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 เพื่อใหค้ณะครูมหี้องพักเตรียมจัดการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน  
7.2 เพื่อส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของคณะครู     
     และนักเรียน 
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ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายประเสริฐ   แก้วมา)                       (นายฉัตรชัย  วิเทศน์) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
   
 
    

ลงชื่อ          ผู้ตรวจสอบโครงการ        ลงชื่อ      ผู้รับรองโครงการ 
       ( นายวินัย     หาญพรม )             ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
          หัวหน้างานแผนงาน                ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 

      รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
     
 
 

      ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสาธารณูปโภค 
กิจกรรม  ช าระค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและ 

โรงเรียนเครือข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็น 
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนำสิ่งแวดล้อม อำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน ให้เอื้อต่อกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน และกำรเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ    นายสุชาติ  เขียวน้อย 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
สถานทีด่ าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    ข้อที่ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      ข้อที่ 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
   อย่างมีคุณภาพ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
          ด้วยงานยานพาหนะ เป็นสิ่งจ าเปน็และส าคัญมากต่อการพัฒนาของโรงเรียน ในด้านการเป็นพาหนะน าคณะครู-อาจารย์ 
นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรยีนไปราชการเกี่ยวกับ การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานและการแข่งขันโครงงาน การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพเป็นประจ าทุกปี เพือ่ท่ีจะน าความรู้ และผลงานจากการไดศ้ึกษาหรือพบเห็นมาเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพ 
ประสิทธิภาพในการพัฒนาด้านวิชาการ สิ่งแวดล้อมของโรงเรยีนต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้ยานพาหนะหรือรถยนต์ของโรงเรยีนมีสภาพเตรียมพร้อมใช้ อยู่ตลอดเวลา สามารถน าคณะครู-อาจารย์  
          นักเรียน ไปราชการงานตา่งๆด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
     2.  เพื่อเป็นการจัดหาวสัดุที่ใช้ในยานพาหนะ เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ยางรถยนต์และวัสดุอื่นๆอย่างเพียงพอกับ 
          ความต้องการของผู้ขอใช้ 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

โรงเรียนสามารถสนบัสนุนน้ ามันเช้ือเพลิงและวัสดุอื่นๆอย่างเพียงพอตลอดปีงบประมาณ 2561  
โดยคณะครู นักเรียนได้ประโยชน์ 2,800 คน 

 -  ด้านคุณภาพ  
ยานพาหนะหรือรถยนตส์ามารถบริการคณะครู-อาจารย์ นักเรียน ได้อย่างท่ัวถึง 
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. จัดท าโครงการและส ารวจการใช้ 
 

ก.ย. 2560 - งานยานพาหนะ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

ต.ค. 2560 
- 

ก.ย. 2561 

240,000 งานยานพาหนะ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1.   ส ารวจปริมาณการใช้ ต.ค. 2560 - งานยานพาหนะ 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

1. ประเมินผลโครงการ 
2. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม 

 

ก.ย. 2561 
 

- งานยานพาหนะ 

 
5.  งบประมาณ  
 เงนิงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)           240,000           บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………………………..        บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………………………..        บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงดเีซลพร้อมสิ่งหล่อลื่น รถยนต์
กระบะ บค-793 ตาก 

2,000 เดือน 6 12,000 6 12,000 

2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงดเีซลพร้อมสิ่งหล่อลื่น รถยนต์
กระบะ บฉ-8909 ตาก 

2,000 เดือน 6 12,000 6 12,000 

3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงดเีซลพร้อมสิ่งหล่อลื่น รถยนต์
กระบะ กข-9940 ตาก 

4,500 เดือน 6 27,000 6 27,000 

4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงดเีซลพร้อมสิ่งหล่อลื่น รถยนต์ตู้ 
นข-2460  ตาก 

6,000 เดือน 6 36,000 6 36,000 

5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงดเีซลพร้อมสิ่งหล่อลื่น รถยนต์ตู้ 
นข-1073 ตาก 

4,500 เดือน 6 27,000 6 27,000 

6 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเบนซินพร้อมสิ่งหล่อลื่น
รถจักรยานยนต์ ฌ-3348 ตาก 

300 เดือน 6 1,800 6 1,800 

7 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเบนซินพร้อมสิ่งหล่อลื่น 
รถจักรยานยนต์ 703 ตาก 

200 เดือน 6 1,200 6 1,200 

8 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเบนซินพร้อมสิ่งหล่อลื่น  
รถตัดหญ้า 

500 เดือน 6 3,000 6 3,000 

รวม 120,000 120,000 

รวมท้ังสิ้น 240,000 
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6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. จ านวนรางวัลและเกียรติบัตรตา่งที่ได้จากการ
น านักเรียนเดินทางไปแข่งขัน ร้อยละ 80 
2. สามารถน าพาคณะครูและนักเรียนไปราชการ
และได้รับการสนับสนุนค่าเชื้อเพลงิจากโรงเรียน  
3. ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการบริการของ
งานยานพาหนะ 

1. ดูจากบันทึกการขอใช้ยานพาหนะ 
2. ดูจากการไปราชการของคณะครู- 
   นักเรียน 
3. บันทึกการไปราชการของงาน 
    ยานพาหนะ 

1. แบบบันทึกการขอรถยนต ์
2. ค าสั่งการไปราชการ 
3. แบบบันทึกการใช้รถยนต ์
   ประจ าวัน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมยีานพาหนะทีม่ีสภาพสมบรณู์มเีชื้อเพลิงเพื่อจะไปราชการอย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2. คณะครูและนักเรียนไดร้างวัลจากผลการแข่งขันและอบรมมาสู่โรงเรียนอย่างเตม็ความภาคภมูิใจ 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นายสมาน  โตสิงห์ )                                             ( นางพัฒนา  ธรรมจักร์ )                                      
   ต าแหน่ง หัวหน้างานยานพาหนะ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                      
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )               ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
  หัวหน้างานแผนงาน                        ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสาธารณูปโภค 
กิจกรรม  ช าระค่าน้ า/ค่าไฟ /ค่าสาธารณูปโภค 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและ 

โรงเรียนเครือข่ำยท้ังในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัด 
การเรียนการสอน และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ    นายสุชาติ   เขียวน้อย 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/ 2560 - ภาคเรียนที่ 1/ 2561    
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ข้อที่ 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
   อย่างมีคุณภาพ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการใช้ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน เช่นระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ อุปกรณ์ดับเพลิงและระบบการสื่อสารอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงเกิดมีการใช้กระแสไฟฟ้า,ประปา
และโทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง ท าให้ค่าใช้สอยด้านระบบสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นเพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอต่อการ
ใช้งานของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรยีนต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อท าการสนับสนุนระบบ สาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้มีใช้และเพียงพอต่อการใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 

2. เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะครู-อาจารย์และนักเรียนมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคที่
สมบูรณ์และเพียงพอต่อความต้องการ 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  โรงเรียนสามารถสนบัสนุนงบประมาณการจัดระบบสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา โดยคณะครู 
นักเรียนได้ประโยชน์ 2,800 คน 
 -  ด้านคุณภาพ    

โรงเรียนมีการสนับสนุนงบประมาณค่าระบบสาธารณูปโภคและมีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดี สามารถ
สนับสนุนการเรยีนการสอนได้อย่างพอเพียง 
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4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. จัดท าโครงการและส ารวจการใช้ 
2. ขออนมุตัิโครงการ 
3. ประชุม  ช้ีแจง  บทบาทและหน้าท่ีของผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ก.ย. 2560 - งานสาธารณูปโภค 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ค่าสาธารณูปโภครายเดือนจากใบแจ้งหนี้ 

ต.ค. 2560 
- 

ก.ย. 2561 

3,004,290 งานสาธารณูปโภค 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ส ารวจค่าใช้จ่าย ต.ค.2560 - 
ก.ย.2561 

- งานสาธารณูปโภค 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. ประเมินผลโครงการ 
2. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม 

 

ก.ย. 2561 - งานสาธารณูปโภค 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ........ 3,004,290……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………………………… บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………............…….….. บาท 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
1 ค่ากระแสไฟฟ้า รายเดือน  200,000 เดือน 6 1,200,000 6 1,200,000 
2 ค่าน้ าประปา รายเดือน  40,000 เดือน 6 240,000 6 240,000 
3 ค่าสัญญาณโทรศัพท์ รายเดือน  5,000 เดือน 6 30,000 6 30,000 
4 ค่าขยะ 500 เดือน 6 3,000 6 3,000 
5 ค่าส่งพัสด ุ 4,000 เดือน 6 24,000 6 24,000 
6  ค่าตรวจเช็คระบบไฟฟ้า 5,290 ครั้ง 1 5,145 1 5,145 

รวม 1,502,145 1,502,145 
รวมท้ังสิ้น 3,004,290 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.ร้อยละ 100 โรงเรยีนมีระบบสาธารณูปโภคใช้
งานได้ดีขึ้น  

1.บัญชีค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค บัญชีรับจ่ายเงินค่า 
สาธารณูปโภค 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมรีะบบสาธารณูปโภคที่มีสภาพสมบรณู์เพื่อจะใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน 
2. คณะครูและนักเรียนได้ประโยชน์จากการใช้ระบบสาธารณูปโภคอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง 

 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นายสุชาติ  เขียวน้อย )                                           ( นางพัฒนา  ธรรมจักร์ )                                      
   ต าแหน่ง หัวหน้างานสาธารณูปโภค                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                      
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )               ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
  หัวหน้างานแผนงาน                        ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 
 

ลงชื่อ        ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม  โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชน 

และโรงเรียนเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัด 
การเรียนการสอน และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ    นางนลินี  ผาแสนเถิน 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560  -  กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อที่ 3   การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
           ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

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

ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ถือเป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง และก็เป็นเรื่องที่ทุก
ภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกัน ซึ่งปญัหาดังกล่าวเกิดเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า  พลังงานน้ า  
พลังงานเชื้อเพลิง ท่ีใช้ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ กิจกรรมการประกอบอาหาร กิจกรรมการคมนาคม
ขนส่ง  กิจกรรมการประกอบอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งการใช้พลังงานดังกล่าว นอกจากจะท าให้จ านวนทรัพยากรธรรมชาตลิดลง
แล้ว สิ่งท่ีเกิดขึ้นตามมาก็คือ ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น ทั้งในอากาศ  น้ า  และดิน เช่น การเพิ่มจ านวนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ก๊าซเรือนกระจก  ซึ่งเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน และเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบันนี ้
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม  ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานดังกล่าวข้างต้น  จึงจัดกิจกรรม
การสร้างจิตส านึกการประหยัดพลังงานในสถานศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้เยาวชนมีจิตส านึกและจิตสาธารณะในการคดัแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน  
 2.2 ส่งเสริมความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และเหมาะสมเป็นการช่วยลดปริมาณการแยกขยะและลดภาวะโลกร้อน 
 2.3 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหวา่งนักเรียนเครือข่าย โรงเรียน และชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความความรู้  การจดั
       กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน 

3. เป้าหมาย  
3.1 ด้านปริมาณ   

       1. นักเรียน  คณะครู บุคลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นสมาชิกธนาคารขยะรไีซเคิลโรงเรยีน ผู้ปกครอง
นักเรียนเป็นสมาชิกเครือข่ายธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียน 
      2. ปริมาณค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า และค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนลดลง อย่างน้อยร้อยละ 10 
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 3.2 ด้านคุณภาพ 
      1. นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีจิตส านึกและความตระหนักและให้ความร่วมมือ
ในการประหยัดพลังงานในสถานศกึษา 
      2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบในการด าเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนที่
เป็นรูปธรรม 
 

4. วิธีการด าเนินงาน  
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน และ
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

ต.ค. 2560 - ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2.ด าเนินการ 
(Do) 

- ด าเนินงานตามปฏิทินรายกิจกรรม ดังนี ้
1).กิจกรรมห้องเรยีนสเีขียว 
2).กิจกรรมนักส ารวจน้อย 
3).กิจกรรมหยดุการขับ ดบัแล้วจูง 
4).กิจกรรมตดิตั้งอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าห้อง
ผู้บริหารโรงเรียน 
5).กิจกรรมกระบอกเสยีงโรงเรียนสายกรีน 
6).กิจกรรมการรณรงค์ประหยดัพลังงานใน
ชุมชน 
7).กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย 
8).กิจกรรมการประกวดใบเสร็จรบัเงินค่าไฟฟ้า 
9).กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในโรงเรยีนและ
ชุมชน 
10).กิจกรรมบูรณาการในการเรียนการสอน 
ได้แก่ การวาดภาพ การเขียนเรียงความ และ
บทความเกี่ยวกับการประหยัดพลงังาน 
11).กิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนน าอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
12).กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรยีน 
13).กิจกรรมการประกวดสิ่งประดษิฐ์จากเศษ
วัสดุเหลือใช้ 
14).กิจกรรมโซนนิ่ง            
15).กิจกรรม Big Cleaning Day 
16).กิจกรรมท าน้ าหมักชีวภาพจากมะกรูด 
17).กิจกรรมเก็บและคดั  โรงเรยีนสะอาด 
ชุมชนน่าอยู่ (ปลอดขยะอันตราย) 
18).กิจกรรมผ้าป่าร่วมใจ ชุมชนสดใส โรงเรียน
สะอาด 

ต.ค.2560 – ส.ค. 
2561 

20,000 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

-สรุป ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

ส.ค.2561 - ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย.2561 - ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………  20,000…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-………………..….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ……………-…………………….. บาท 
 

ดังรายการต่อไปนี้ 
ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว  (รวมเงิน 1,500 บาท) ดังรายละเอียด 
1 กระดาษการ์ดสีใหญ่ 110g. 31x43 11 แผ่น 100 1,100 - - 
2 กระดาษปรุ๊ฟขาว 31"x43" 4 แผ่น 100 400 - - 

กิจกรรมนกัส ารวจน้อย (รวมเงิน 1,000 บาท) ดังรายละเอียด 
3 เทป Opp 3" ใส  45 ม้วน 10 450 10 450 
4 สมุดปกน้ าเงิน No.2 2A หุ้มปก 60ผ. 50 เล่ม 1 50 1 50 

กิจกรรมหยุดการขับ ดับแล้วจูง (รวมเงิน 3,000 บาท) ดังรายละเอียด 
5 เข็มหมุดหัวมุกกล่องพลาสติก 400 ตัว 120 กล่อง 5 600 - - 
6 โฟมเทป Croco 24mm.x10m. 130 ม้วน 5 650 - - 
7 ไส้แฟ้มซองอเนกประสงค์ A4 Elfen 25 แพค 50 1,250 - - 
8 กาวแท่งตราช้าง 40 กรัม 50 แท่ง 10 500 - - 

กิจกรรมติดต้ังอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าห้องผู้บริหารโรงเรียน (ไม่ใช้เงิน) 
กิจกรรมกระบอกเสียงโรงเรียนสายกรีน (รวมเงิน 1,000 บาท) ดังรายละเอียด 
9 แฟ้มตราช้าง 3" ห่วง No.112 F4 90 เล่ม 5 450 5 450 
10 กรรไกรด้ามพลาสติก 8" ตราช้าง  50 อัน 1 50 1 50 
6. กิจกรรมการรณรงค์ประหยัดพลังงานในชุมชน (รวมเงิน 1,000 บาท) ดังรายละเอียด 
11 แฟ้มซองพลาสติก 1 กระดุม A4 15 เล่ม 30 450 30 450 
12 กรรไกรด้ามพลาสติก 8" ตราช้าง 

No.OFE1380NP 
50 อัน 1 50 1 50 

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย (ไม่ใช้เงิน) 
กิจกรรมการประกวดใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า (ไม่ใช้เงิน) 
กิจกรรมการปลกูต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน (รวมเงิน 495 บาท) ดังรายละเอียด 
13 มีดคัทเตอร์สแตนเลสใหญต่ราช้าง No.1801  65 อัน 5 325 - - 
14 ลูกโป่งทรงกลม 8 นิ้ว เนื้อมุก 55 แพค 3 165 - - 
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ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

15 ไม้บรรทัด 12" PVC ใสแข็ง 5 อัน 1 5 - - 
กิจกรรมบูรณาการในการเรียนการสอน ได้แก่ การวาดภาพ การเขียนเรียงความ และบทความเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน  
(รวมเงิน 1,000 บาท) ดังรายละเอียด 
16 มีดคัทเตอร์สแตนเลสใหญต่ราช้าง No.1801  65 อัน 5 325 5 325 
17 ลูกโป่งทรงกลม 8 นิ้ว เนื้อมุก 55 แพค 3 165 3 165 
18 ไม้บรรทัด 12" PVC ใสแข็ง 5 อัน 1 5 1 5 
กิจกรรมการอบรมนกัเรียนแกนน าอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (รวมเงิน 8,000 บาท) ดังรายละเอียด 
19 กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า 8 แผ่น 50 400 - - 
20 กระดาษกาวย่นใหญ่ 2" 45 ม้วน 10 450 - - 
21 กรรไกรด้ามพลาสติก 9" No.05A คนป่า 150 อัน 30 4,500 - - 
22 กาวลาเท็กซ์จิงโจ้ 16 ออนซ์ 85 กระปุก 10 850 - - 
23 เครื่องยิงบอร์ด Max TGH พลาสติก 600 ตัว 1 600 - - 
24 กระดาษโปสเตอรส์ะท้อนแสงบาง 100g. 12 แผ่น 100 1,200 - - 
กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน (รวมเงิน 2,000 บาท) ดังรายละเอียด 
25 กาวปืนแท่งเล็ก 4 อัน 14 แพค 50 700 - - 
26 กระดาษโปสเตอรส์ะท้อนแสงหนาหลังเทา 22 แผ่น 13 286 45 990 
27 กระดาษโปสเตอรส์ะท้อนแสงบาง 100g. 14 แผ่น 1 14 - - 
28 สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 Boss 5 แผ่น - - 2 10 
กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐจ์ากเศษวัสดุเหลือใช้ (รวมเงิน 1,000 บาท) ดังรายละเอียด 
29 เชือกขาว No.15<1x8 เมตร> 9 ม้วน 20 180 - - 
30 เทปกาวสองหน้าบาง 3/4" 3M 50 ม้วน 10 500 - - 
31 ใบมีดคัทเตอร์ Laser ใหญ่ 45 องศา แพค 6ใบ 40 แพค 3 120 - - 
32 กระดาษการ์ดสี 150g. F14 180 แผ่น 200 ห่อ 1 200 - - 
กิจกรรมโซนนิ่ง  (ไม่ใช้เงิน)          
กิจกรรม Big Cleaning Day (ไม่ใช้เงิน) 
กิจกรรมท าน้ าหมักชีวภาพจากมะกรูด (ไม่ใช้เงิน) 

รวม 16,990 2,995 
รวมท้ังสิ้น 19,985 

 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. งบประมาณค่าสาธารณปูโภคของโรงเรียนมจี านวนลดลง การตรวจสอบ แบบบันทึก 
2. ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลทั่วไป ร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรม 

การสอบถาม แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3. ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 100  
มีพฤติกรรมด้านการประหยัดพลังงาน 

การสังเกต แบบสังเกต 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครู บุคลากร และนักเรียนเกิดความตระหนักและร่วมด าเนินกิจกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 7.2 โรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินกิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน ซึ่งสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับ
โรงเรียนและชุมชนได ้

 
  
 
ลงชื่อ                     ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ( นางนลินี  ผาแสนเถิน )                                  (นางพัฒนา   ธรรมจักร์)       
                 ครู คศ. 2                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

       
                  

ลงชื่อ                        ผู้ตรวจสอบโครงการ       ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
           (นายวินัย  หาญพรม )           ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา)  
            หวัหน้างานแผนงาน                                            ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ                     
            
             

ลงชื่อ              ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายสมศักดิ์   เลิศรัตนพันธุ์) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม  งานปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชน

 และโรงเรียนเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อม
 ที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการ
   จัดการเรียนการสอน และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ    นายสมาน  โตสิงห์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2560  -  กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อ าเภอแม่สอด   จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2    กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                  ข้อที ่2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
         ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
   อย่างมีคุณภาพ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการศึกษาได้มีการเน้นให้ผู้เรยีนพัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆ ด้านที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  มีทักษะ  มีความคดิที่สามารถน าไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  ดังนัน้การศึกษานอกห้องเรียน   
จึงเป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรูด้้วยตนเอง    เรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง  ดังนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาเน้นการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสนอง มาตรฐาน สพฐ.ข้อ 11 สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อม 
และการบริการทีส่่งเสริมใหผู้้เรยีน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  ตัวบ่งช้ี  และเกณฑ์การพิจารณา  เพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2547  มาตรฐานท่ี  18.2  ว่าด้วยสถานศึกษามีการจัด 
กิจกรรมการบรหิาร  กิจกรรมการเรียนการสอน  และกจิกรรมเสริมหลักสตูรที่กระตุ้นให้ผูเ้รียนรู้จักศกึษาหาความรู้  แสวงหา
ค าตอบและสรา้งองค์ความรู้ด้วยตนเอง   
 ดังนั้นการที่นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  จึงเป็นการที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง   
ด้วยลักษณะประจักษ์แจ้ง  เห็นจรงิ  จากการสังเกต  สัมผสัสภาวะทีเ่ป็นจริง  เป็นรูปธรรม  ท าให้การเรียนรู้ตดิแน่นยาวนาน   
และการศึกษานอกห้องเรียนยังเปน็การเปลีย่นบรรยากาศ  เปลี่ยนสถานท่ี  เปลี่ยนความจ าเจ  ท าให้ผูเ้รียนเกดิความกระตือรือร้น  
สนใจ  รู้จักตัดสินใจ  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง  อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล  เป็นการผ่อนคลายท าให้
มีสุขภาพจติที่ดีขึ้น  ดังนั้นทางโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จึงไดต้ระหนกัและเล็งเห็นความส าคญัของการพัฒนาผู้เรียนใหเ้กิด
คุณสมบัติดังกล่าว  จึงได้จดัโครงการสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

2.วัตถุประสงค์ 
3. เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้เป็นแหลง่เรียนรู้นอกห้องเรยีน 
4. เพื่อบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้สวยงามและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
5. เพื่อทดแทนการใช้น้ ายาเคมีทีส่่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
6. เพื่อฝึกความรบัผิดชอบและมีความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

7. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       1. นักเรียนจ านวน 2,733  คน 
       2. ครูจ านวน 165  คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

       2.  นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย  มีสิ่งแวดล้อมท่ีดีและ มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

-จัดท าโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย. – ต.ค.
2560 

- ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

 

ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
-ด าเนินการตามโครงการ 

ต.ค. 60 – 
ก.ย.  61 

15,000 นายสมาน  โตสิงห ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ความต้องการรับการบริการของนักเรียนและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

ต.ค. 60– 
ก.ย.  61 

- นายสมาน  โตสิงห ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการด าเนินตามโครงการ 
-สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

ต.ค. 60– 
ก.ย.  61 

- นายสมาน  โตสิงห ์

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………15,000…….. บาท 
            เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   ……………-……………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1. หญ้านวลน้อย 35 ตรม. 100 3,500 - - 
2. ต้นหมากแดง 250 ต้น 20 5,000 - - 
3. บานช่ืนหน ู 50 ต้น 100 5,000 - - 
4. ต้นเข็มชมพ ู 8 ต้น 150 1,200 - - 
5. ชาฮกเกี้ยน 2 ต้น 150 300 - - 

รวม 15,000 - 
รวมทั้งสิ้น 15,000 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 - ร้อยละ 85 ของความพึงพอใจของบุคลากรที่    
   เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
- จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
- จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรูใ้น      
  การศึกษาและสืบค้นข้อมลู 
- นักเรียนแต่ละห้องมีเขตพัฒนา 5 ส 

1.บันทึกรายการ 
2.บันทึกการน าไปใช้สอน 

     3.การประเมินผลงาน/สัมภาษณ ์

1. เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2. รายงานผู้บังคับบัญชา 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีคณุภาพการศึกษาสูงขึ้น ตาม
ระบบการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาและมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ( นายสมาน   โตสิงห์ )                                            (  นางพัฒนา  ธรรมจักร์  ) 
         ต าแหน่งครูช านาญการ                                        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  
 
      
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้รับรองโครงการ 
          ( นายวินัย  หาญพรม )                     ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
            หวัหน้างานแผนงาน                    ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ  นโยบาย แผนและงบประมาณ 
 

 
ลงชื่อ               ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายสมศักดิ์    เลิศรัตนพันธุ์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
เพ่ือส่งเสริมผลผลิต และบริการทางการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงได้ก าหนดกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ และปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 
 

5.1 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 1. โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินการนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้นของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ซึ่งมีท้ังงบประมาณของฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่าย กลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้น ทั้ง 6 
ระดับชั้น และคณะสีทั้ง 6 คณะสี 
 2. งบประมาณส าหรับโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
  2.1 งบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน เพ่ือใช้ในการบริหารโรงเรียน อันได้แก่ เงินส ารอง
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ งบพัฒนาบุคลากร และค่าวารสาร 
หนังสือพิมพ์ ได้พิจารณาจัดสรรตามท่ีโรงเรียนได้จ่ายจริงเมื่องบประมาณปี 2561 โดยคิดเพ่ิมจากเดิม 10%  
หรือคงเดิม 
  2.2 งบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล กลยุทธ์ เพื่อให้ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 9  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นทั้ง 6 ระดับชั้น และคณะสีทั้ง 6 คณะสี ด าเนินการตามกลยุทธ์ 
จุดเน้นของโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับชั้น และทุกๆคณะสี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 
 

5.2 ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
กันยายน 2560 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

2. ประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายจากผู้บริหารและผลการด าเนินงาน
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
3. โรงเรียนแจ้งยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 
2561 
4. โรงเรียนและคณะกรรมการด าเนินการวางแผน จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 2561 
5. ด าเนินการประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2561 
6. โรงเรียนแจ้งกรอบวงเงิน/เงินงบประมาณให้งาน/กลุ่มสาระฯ/
ระดับชั้น/ฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่าย เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนา
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ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
คุณภาพการศึกษา 

ตุลาคม 2560 1. โรงเรียนน าเสนอคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย คณะกรรมการ
สถานศกึษา เพ่ือขออนุมัติด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561 
- งาน/กลุ่มสาระฯ/ระดับชั้น/ฝ่ายต่าง ๆ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การที่ได้วางไว้ 

กุมภาพันธ์ 2561 - รายงานผลการด าเนินงานครั้งที่ 1 
ตุลาคม 2561 - รายงานผลการด าเนินงานครั้งที่ 2 

 
5.3 เงื่อนไขความส าเร็จ 
 1. หัวหน้างาน/หัวหน้าระดับชั้น/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/รองผู้อ านวยการฝ่าย ให้ความส าคัญในการบริหาร
จัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/ระดับชั้น/ฝ่ายต่าง ๆ ควรส่งเสริม การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 
 3. การบริหารจัดการต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
 4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 2561  ของโรงเรียนให้ครู/บุคลากร
ทางการศึกษา รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม
ความก้าวหน้ารายภาคเรียน และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่สาธารณชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 ทั้งนี้ในการบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 
สอดคล้องกับกุลยุทธ์ จุดเน้นของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยการด าเนินงานจัดสอดคล้องถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการ บริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
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ภาคผนวก 

- ค าสั่งที่ 237/2560 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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 ค ำสั่งโรงเรียนสรรพวิทยำคม 

ที่ 237/๒๕60 
  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

............................................................................. 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการส าคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานหมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนั้น เพ่ือให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานด าเนินการบริหาร
งบประมาณของเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ 4006/2279 ลงวันที่ 16 
ธันวาคม 2548 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัว จัดสรรให้
สถานศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน  

 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้มีการวางแผนด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพในการท างาน และเกิดประโยชน์กับโรงเรียนสูงสุด  มีการระดมความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (1)และ (3)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้   

1. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 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 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  7. นายสุชาติ   ปู่มณี  คณะกรรมการ      กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 8. นายสมนึก   ยุวพันธุ์  คณะกรรมการ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
 9. นายสุชาติ   ตรีรัตน์วัฒนา  คณะกรรมการ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
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 10. นายปรีชา  เชษฐ์ตระกูล  คณะกรรมการ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
 11. นายช านาญ   ซาโปร่ง  คณะกรรมการ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  

  12. นายไกรสร   กิจการ  คณะกรรมการ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 13. พ.ต.ท.สุพจน์   นวรัตนารมย์  คณะกรรมการ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 14. นายวินัย  หาญพรม    ครู คศ.3           กรรมการผู้แทนครู 
 15. นายสมศักดิ ์ เลิศรัตนพันธุ์   ผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการและเลขานุการ 
   

มีหน้ำที่   ๑.  มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ติดตาม พิจารณาเห็นชอบการด าเนินงาน 
ในแผนปฏิบัติการ 
 

2. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
 ๑. นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการ 
 3. นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
 4. นายจิระพงษ์ สุริยา รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
 5. นางสาวจิราภรณ ์ เพชรปัญญา ครู คศ.4 ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ 
    รองผู้อ านวยการ 
 6. นายฉัตรชัย วิเทศน์ ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่   กรรมการ 
    รองผู้อ านวยการ 
 7. นายวินัย หาญพรม ครู คศ.3 กรรมการ 
     และผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่  1. ให้ค าปรึกษา และแนะน าการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ 
 

3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน       ประกอบด้วย 
 1. นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการ 
 2. นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
 3. นายจิระพงษ์ สุริยา รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
 4. นางสาวจิราภรณ ์ เพชรปัญญา ครู คศ.4 ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ 
    รองผู้อ านวยการ 
 5. นายฉัตรชัย วิเทศน์ ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่   กรรมการ 
    รองผู้อ านวยการ 
 6. นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง ครู คศ.๓ กรรมการ 
 7. นางพรรณี ดิษฐบรรจง ครู คศ.3 กรรมการ 
 8. นางอ าไพ พรมมา ครู คศ.3 กรรมการ 
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 9. นางนิตยา    เคลือบวัง ครู คศ.๓ กรรมการ 
 10. นางกาญจนา ชาญเชิงพานิช ครู คศ.๓ กรรมการ  
 11. นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ ครู คศ.๓ กรรมการ  
 12. นางสาวจิตรา อยู่เจริญ ครู คศ.๓ กรรมการ 
 13. นางสาวจันแก้ว ชัยรัตน์ ครู คศ.3       กรรมการ 
 14. นางนวลจันทร ์ โคตะมี ครู คศ.3 กรรมการ 
 15. นายอ าพล ยาโนยะ ครู คศ.3 กรรมการ 
 16. นางสาวแสงเดือน กองยอด ครู คศ.3 กรรมการ 
 17. นางกุลภาภร มีเงิน ครู คศ.3 กรรมการ  
 18. นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย ครู คศ.3 กรรมการ 
 19. นางชลธชิา นุชารัมย์ ครู คศ.3 กรรมการ 
 20. นายประเสริฐ แก้วมา ครู คศ.๒ กรรมการ 
 21. นายสมาน โตสิงห์ ครู คศ.2 กรรมการ 
 22. นางสาวฐานิตา อ่ิมวิมล ครู คศ.2 กรรมการ 
 23. นายบุญธรรม บุญนายืน ครู คศ.๒ กรรมการ 
 24. นายธนสิน ชูเกียรติตกุล ครู คศ.๒ กรรมการ 
 25. นางนงลักษณ์ ตาค า ครู คศ.๒ กรรมการ 
 26. นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 27. นางสาวรัชน ี นภาปทุม ครู คศ.2 กรรมการ 
 28. นางจรวยพร คงมี ครู คศ.2 กรรมการ 
 29. นายเอกชัย พันธุลี ครู คศ.2 กรรมการ 
 30. นางกานต์ธีรา มาแก้ว ครู คศ.2 กรรมการ 
 31. นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์ ครู คศ.2 กรรมการ 
 32. นายภิภพ สุท าแปง ครู คศ.2 กรรมการ  
 33. นายณรงค์ คงมี ครู คศ.2 กรรมการ 
 34. นางสาวนวรัตน ์ เหลือศรีจันทร์ ครู คศ.1 กรรมการ 
 35. นางจริยา บุญนายืน ครู คศ.1 กรรมการ 
 36. นางสาวนงคราญ ก้อนจะรา ครู คศ.1 กรรมการ 
 37. นายศุภฤกษ์ พลังฤทธิ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 38. นางสาวสิริมนัส พุ่งโตมร พนักงานราชการ กรรมการ 
 39. คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2560  กรรมการ 
 40. นายสุชาต ิ เขียวน้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการ 
 41. นายวินัย หาญพรม ครู คศ.3 กรรมการและเลขานุการ   
 42. นายวิวัฒน ์ แสนค านาค ครู คศ.2 กรรมการ 
     และผู้ช่วยเลขานุการ 
 43. นางสาวโศรดา สร้างทรัพย์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน กรรมการ 
     และผู้ช่วยเลขานุการ  
 44. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่ส านักงาน กรรมการ 
     และผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่  1. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goals) ของโรงเรียน  
จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี พ.ศ. 2558 – 2561 ตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา 
  2. สรุป ประมวลผลในภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560  
และน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ของฝ่าย/กลุ่มสาระ/คณะสี/งาน 
  3. จัดท าแผนงาน/โครงการของฝ่าย/กลุ่มสาระ/คณะสี/งานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561 นโยบายของโรงเรียนในปี 2561 โดย
ยึดหลักของการด าเนินงานตามโรงเรียนมาตรฐานสากล  (OBECQA) 
  4. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (อุดหนุน) ที่ได้รับ และเงินอ่ืนๆในงาน/โครงการต่างๆ ของฝ่าย/ 
กลุ่มสาระ/คณะสี/งาน อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความพอเพียง 
  5. ด าเนินการควบคุมดูแลแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2561  โดยด าเนินการตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพและบัง
เกิดผลต่อการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน 
  6. ด าเนินการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียน ตามท่ีได้รับการพิจารณาไว้ใน
แผนปฏิบัติการตามฝ่าย/กลุ่มสาระ/คณะสีและงานที่รับผิดชอบ 
  7. จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ โดยแยกตามฝ่าย/กลุ่มสาระและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61   
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 
 

 สั่ง  ณ   วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60 
  
 
 
 ลงชื่อ                   
          (นายสมศักดิ์   เลิศรัตนพันธุ์) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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ที่ปรึกษา/คณะผู้จัดท า 
 

1. นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
2. นางพัฒนา  ธรรมจักร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
3. นายจิระพงษ์  สุริยา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
4. นางสาวจิราภรณ์    เพชรปัญญา  ครเูชี่ยวชาญ    ที่ปรึกษา 
       ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
5. นายฉัตรชัย  วิเทศน์   ครูช านาญการพิเศษ   ที่ปรึกษา 
      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
6. นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา  ครูช านาญการ    หัวหน้าคณะผู้จัดท า  
      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
7. นางกัลยา    ประทีป ณ ถลาง  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นางสาวชญาน์นันท์ จิรบูลย์ศร ี  เจ้าหน้าที่ส านักงาน   กรรมการ 
9. นางสาวโศรดา  สร้างทรัพย์  เจ้าหน้าที่ส านักงาน   กรรมการ 
10. นางสาวดวงพันธ์ ตินันต๊ะ   เจ้าหน้าที่ส านักงาน   กรรมการ 
11. นายวินัย  หาญพรม  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
12. นายวิวัฒน์    แสนค านาค  ครชู านาญการ    กรรมการและ  
           ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวพัชรินทร์    ร่มโพธิ์ทอง  เจ้าหน้าที่ส านักงาน   กรรมการและ  
           ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


