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ความเห็นชอบของคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
................................................................................................ 

  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคม เมื่อวันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562   
ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2563 ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม แล้ว     
 (1)  เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณอุดหนุน  งบประมาณท้ังสิ้น 10,284,900.- บาท           
(สิบล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
       งบสำรองจ่าย     จำนวน  1,028,490.-  บาท   
 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น  ( 7,079,960.-บาท )  
  ค่าสาธารณูปโภค               3,085,470.- บาท 
  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง         276,000.- บาท 
  ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์       1,000,000.- บาท 
  ค่าวารสารหนังสือพิมพ์            40,000.- บาท 
  พัฒนาบุคลากร        1,200,000.- บาท 
  ซ่อมบำรุงยานพาหนะ       300,000.- บาท 
  ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่/ระบบสาธารณูปโภค    150,000.- บาท 
  และครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
 

 งบบริหารทั่วไป ( 961,482.-บาท ) 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป       389,330.-  บาท 
  ฝ่ายธุรการ นโยบายและแผนงบประมาณ     144,201.-  บาท 
  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน       215,812.-  บาท 
  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ        173,651.-  บาท 
 

งบบริหารวิชาการ ( 2,243,458- บาท ) 
  ฝ่ายบริหารวิชาการ       867,801.-  บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      167,435.-  บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      189,641.-  บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    228,125.-  บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   124,910.-  บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      110,000.-  บาท 
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  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        140,872.-  บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        155,765.-  บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 1         94,754.-  บาท 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 2         59450.-  บาท 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         105,980.-  บาท 
 

(3)  เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2563   ได้ 
  
 
 

( นายพันธ์    ทาอินทร์ ) 
ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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คำนำ 

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

  โรงเรียนสรรพวิทยาคมในฐานะที ่เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประจำปีของสถานศึกษา 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนปฏิบัติราชการ ของ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และส่วนราชการภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือที่จัก
ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบ ให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป 

 

 

 
 

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

ประธานคณะกรรมการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 
 

............................................................. 
( นางพัฒนา ธรรมจักร์ ) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รักษาการในตำแหน่ง 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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        2.5 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสีชมพูและสีน้ำเงิน  200 
       2.6 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสีแสดและสีแดง   203 
        2.7 กิจกรรมนิทรรศการงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   206 
        2.8 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก       209 
       2.9 กิจกรรมคำคม สั่งสม คลังคำ      212 
        2.10 กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน      215 
        2.11 กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์      218 
        2.13 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ  222 
        2.14 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 226 
        2.15 กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563   231 
        2.16 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน Coding ด้วย ROBOT   234 
       2.17 กิจกรรมการแสดงผลงานความสามารถของผู้เรียน (โครงงานคณิตศาสตร์) 237 
        2.18 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาโครงงานอาชีพ 240 
        2.19 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชางานประดิษฐ์ 244 
        2.20 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาช่าง  247 
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        2.21 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการแกะสลักผักผลไม้ 250 
       2.22 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาเกษตร  253 
        2.23 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในการจัดบริการอาหาร 256 
                    และเครื่องดื่ม 
        2.24 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า 259 
        2.25 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในวิชาคหกรรม  262 
        2.26 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)     266 
        2.27 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยนานาชาติ     270 
        2.28 กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ       274 
        2.29 กิจกรรมเพชรน้ำหนึ่ง แห่งซีกตะวันตก     277 

3. โครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
        3.1 กิจกรรมการพูดต่อหน้าประชุมชน      280 
        3.2 กิจกรรมรู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ      283 
        3.3 กิจกรรมพัฒนางานลูกเสือ       286 
        3.4 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า       289 
        3.5 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ     292 
        3.6 กิจกรรมพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด  295 
        3.7 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด    298 
       3.8 กิจกรรมพิธีถวายสัตยาธิษฐาน-เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและพิธีไหว้ครู 301 
   

4.2 กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก 

4.2.1  แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 
  1. โครงการรับนักเรียนใหม่ 
     1.1 กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563    305 
     1.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4   308 

4.2 กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 

4.2.2  แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็น 
พลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
      1.1 กิจกรรมค่ายคุณธรรม นำคุณธรรมพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม   312 
        1.2 กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง      316 
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2. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        2.1 กิจกรรมโครงงานเยาวชนไทยทำความดีถวายในหลวง    319 
        2.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการออม (งานธนาคารโรงเรียน)   322 

3. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
        3.1 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2563    325 

4. โครงการพัฒนาระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
      4.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    328 
       4.2 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน      331 
       4.3 กิจกรรมค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (นักเรียนตกค้าง)   334 

5. โครงการพัฒนาระบบพ่อครู แม่ครู 
      5.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมพ่อครู - แม่ครู 6 สี     337 
       5.2 กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองคณะสีและระดับชั้นเรียน  340 
   6. โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม 
       6.1 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School    343 
 

4.2 กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 

4.2.3  แผนงานที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม 
ของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน 

  1. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
        1.1 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ      349 
       1.2 กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ       352 
        1.3 กิจกรรมประเพณีแล้อุป๊ะตะก่า      355 
        1.4 กิจกรรมพิธีไหว้ครู        358 
        1.5 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา      361 
        1.6 กิจกรรมการประกวดกระทงลอย      364 

2. โครงการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกความเป็นไทย 
        2.1 กิจกรรมนิทรรศการวันสุนทรภู่      367 
        2.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  371 
                  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   2.3 กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  374  
              พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

       2.4 กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  377 
        2.5 กิจกรรมวันปิยมหาราช       380 
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3. โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียน 

        3.1 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคตามฤดูกาล     383 
        3.2 กิจกรรมอบรมขยายผลนกัเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน   386 
       3.3 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนระดับเพชร    389 
        3.4 กิจกรรมพัฒนาสุขาภิบาลโรงอาหารการพัฒนางานโภชนาการ   393 
        3.5 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน      396 
        3.6 กิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคงานร้านค้าสวัสดิการ    400 
        3.7 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย    402 
        3.8 กิจกรรมละครมรดกใหม่       405    

4. โครงการ TO BE NUMBER ONE 
        4.1 กิจกรรม Re-X-Ray       408 

5. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
        5.1 กิจกรรมวัณรงค์ต่อต้านยาเสพติด      411 
        5.2 กิจกรรมบ้านหลังเรียน       414 
        5.3 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว       417 

4.3 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ มีสมรรถนะ 
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

4.3.1  แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ  
  1. โครงการพัฒนาครูและบุลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 1.1 กิจกรรมเวทีนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนและสื่อการเรียนรู้ของคณะครู  421 
 1.2 กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร(การศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศ) 424 
 1.3 กิจกรรมการวิเคราะห์จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 427 

4.3 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ มีสมรรถนะ 
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

4.3.2  แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
1. โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร 

        1.1 กิจกรรมการจัดสวัสดิการครูและบุคลากร     432 
 

4.4 กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพ 
     และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4.4.1 แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียน 
                เป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 

1. โครงการส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
        1.1 กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผนงาน     436 
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2. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 

       2.1 กิจกรรมการรองรับการประเมินโรงเรียนจากองค์กรภายนอก   439 
3. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

        3.1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  442 
 

4.4 กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพ 
     และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4.4.2 แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
                โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ 
        1.1 กิจกรรม ICT ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    449 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
        2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารวิชาการ      454 
        2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนนักเรียน     458 
        2.3 กิจกรรมพัฒนาสำนักงานห้องสมุด      462 
        2.4 กิจกรรมซ่อมบำรุงยานพาหนะ      465 
       2.5 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป    468 
        2.6 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา      472 
        2.7 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ-งานการเงินโรงเรียน     475 
        2.8 กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียน     479 
        2.9 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/การซ่อมบำรุง    483 
        2.10 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และซ่อมแซม ดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์  486    
             (งานสภานักเรียน) 
        2.11 กิจกรรมจัดทำเข็ม เกียรติบัตรและป้ายนิเทศสภานักเรียน   489 
        2.12 กิจกรรมการพัฒนาสำนักอำนวยการ     492 
        2.13 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/การซ่อมบำรุง (กลุ่มงานบุคคล)  496 
        2.14 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  499 
        2.15 กิจกรรมการพัฒนาจัดหาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 503 
        2.16 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   506 
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ส่วนที่ 1   
บทนำ 

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญของโรงเรียนสรรพวิทยาคม    
อำเภอแม่สอด  จังหวดัตาก 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

   โรงเรียนสรรพวิทยาคม   ตั้งอยู่เลขท่ี  51  ถนนประสาทวิถี ตำบลแม่สอด   อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์  0-5553-1094 
โทรสาร  0-5553-4861  e-mail : Sappha@hotmail.com   website : www.sappha.moe.go.th  
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6   เนื้อท่ี 32 ไร่ 38 ตารางวา 
เขตพื ้นที ่บร ิการ 21 หมู ่บ ้าน ได้แก่  ต.แม่ตาว 5 หมู ่บ ้าน (หมู ่ 1,2,4,5,6) , ตำบลแม่ปะ 3 หมู ่บ ้าน  
(หมู ่ 6,7,9), ต.ท่าสายลวด 6 หมู ่บ้าน (หมู ่ 1,2,3,4,5,6),ต.พระธาตุผาแดง 7 หมู ่บ้าน (หมู ่1,2,3,4,5, 6,7)   
และเขตเทศบาลนครแม่สอด 
   ประวัติโรงเรียนโดยย่อ   
      ตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2458  ทำการเปิดสอนในระดับประถมศึกษา โดยใช้ศาลาวัดมณีไพรสณฑ์เป็นสถานที่
เรียน เวลาผ่านไป 20 ปี  สมัยนั้น พระสมัครสรรพการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่สอดครั้งที่ 2 ท่านให้
ความสำคัญในด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก ได้ของบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการมาสร้างอาคารเรียนถาวร  
เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ในที่ราชพัสดุริมถนนประสาทวิถี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันนี้ และให้ย้ายโรงเรียน
ประจำอำเภอแม่สอดมาเปิดสอนเป็นการถาวร  ณ สถานที่แห่งนี้  ชาวอำเภอแม่สอดจึงถือว่าพระสมัครสรรพการ
เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน 
           พ.ศ. 2499 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้ชื่อของโรงเรียนว่า โรงเรียนแม่สอด"สรรพวิทยาคม"   
โดยใช้ราชทินนามของพระสมัครสรรพการ เป็นชื่อของโรงเรียนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน  
           พ.ศ. 2521 โรงเรียนแม่สอด "สรรพวิทยาคม" มีนายจรูญ ฉ่ำกมล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรก  
นายจรูญ   ฉ่ำกมล และนายวิรัช คามณีวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าในขณะนั้น คณะผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกัน
พิจารณาและเสนอขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเพ่ือมิให้เกิดความสับสนกับชื่อของโรงเรียนแม่สอด ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาของอำเภอ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อของโรงเรียนเป็น "โรงเรียนสรรพวิทยาคม" 
โดยมี ดร.ก่อ สวัสดิพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้ลงนามในหนังสืออนุมัติ  เมื่อวันที่  7 
พฤศจิกายน พุทธศักราช  2521 
           ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2538 ได้จัดสร้างรูปปั้นพระสมัครสรรพการและจัดตั้งไว้หน้าหอประชุม  
เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานให้ครู อาจารย์ นักเรียน และชาวแม่สอดได้รู้จักและรำลึกถึงท่าน พระสมัครสรรพการ  
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอแม่สอด และได้ถือเอาวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกๆ ปี เป็นวันก่อตั้ง
โรงเรียน  โดยในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีอายุครบ 104 ปี 
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1.2 แผนที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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1.3 โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

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

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

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

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

 

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

 

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

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

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

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 

 

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

 

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

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

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

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

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

 
 
 
 

 

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

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

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

  
 

 
 
 

 

กลุ่มงานสำนักงานฝ่ายอำนวยการ 
- งานแผนงาน การเงินและพัสดุ 
- งานธุรการ สารบรรณ 
- งานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศฝ่าย 
  สำนักอำนวยการ 
- งานเลขานุการผู้บริหาร 
- งานปฏิคมต้อนรับแขกผู้บริหาร 
- งานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพฝ่าย 
  สำนักอำนวยการ 

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

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

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

ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 

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

2458 - 2460 
2460 -2464 
2464 - 2468 
2468 - 2481 
2481 - 2488 
2488 - 2489 
2489 - 2497 
2497 - 2502 
2502 - 2510 
2510 - 2516 
2516 - 2517 
2517 - 2525 
2525 - 2532 
2532 – 2535 
2535 - 2539 
2539 - 2542 
2542 - 2544 
2544 -  2551 
2551 -  2552 
2552 – 2554 
2554 – 2562 
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1.5 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
    1.) ข้อมูลผู้บริหาร 
           1.รองผู้อำนวยการโรงเรียน  1  คน 
      1) นางพัฒนา   ธรรมจักร์  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา 
โทรศัพท ์ 087-2119880  e-mail :  patana82@gmail.com   รับผิดชอบงานฝ่ายสำนักอำนวยการ 
และรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  
  2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 5 คน 
  2.1 นายฉัตรชัย   วิเทศน์  รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารวิชาการ 
  2.2 นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา  รับผิดชอบงานฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 
  2.3 นางจรัสศรี ธรรมจิต  รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
  2.4 นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารทั่วไป  
  2.5 นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย รับผิดชอบงานฝ่ายสำนักอำนวยการ 
 
 

     2) จำนวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่

สำนักงาน 
อื่น ๆ 

ปีการศึกษา 2562 1 140 3 30 17 

 

หมวดวิชา/งานท่ีปฏิบตั ิ

จำนวน 
รวม
(คน) 

วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง 
ครู

ผู้ช่วย 
ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 ค.ศ.4 

ต่ำกว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่า 
 ป.ตร ี

บริหาร  - 1 1  -  -  - 1 - -  - 1 

ภาษาไทย 1 13 14  - 3 5 5 - - 8 6 

ภาษาต่างประเทศ  7 16 23 4 7 6 6 - - 16 7 

คณิตศาสตร ์ 7 14 21 3 3 6 8 - - 9 12 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 12 25 37 3 10 9 15 - - 25 12 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 11 21 3 7 6 5 - - 17 4 

ศิลปะ 4 2 6 2  - 2 2 - - 3 3 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6  - 3 3  - - - 3 3 

การงานอาชีพ 3 6 9 2 3 3 1 - - 8 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนว) 

2 3 5  - 1 2 2 - - 2 3 

รวมครูประจำการ 50 93 143 17 37 42 45 0 - 91 52 

พนักงานราชการ 1 2 3 - - - - - - 3 - 

อัตราจ้าง (ไทย) 4 4 8 - - - - - - 8 - 

อัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) 5 8 13 - - - - - - 13 - 

mailto:patana82@gmail.com


9 

หมวดวิชา/งานท่ีปฏิบตั ิ

จำนวน 
รวม
(คน) 

วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง 
ครู

ผู้ช่วย 
ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 ค.ศ.4 

ต่ำกว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่า 
 ป.ตร ี

ลูกจ้างประจำ 4 - 4 - - - - - 3 1 - 

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

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

รวม 24 29 53 - - - - - 4 48 1 

รวมท้ังหมด 74 122 196 17 37 42 45 0 4 139 53 
 
 

3) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
                              ระดับ                                จำนวน (คน) 
ปวช. - 
ปวส. - 
ประกาศนียบตัรบณัฑติ 4 
ปริญญาตร ี 139 
ปริญญาโท 53 
ปริญญาเอก - 

 
 

4) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  

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

1. บริหารการศึกษา 1 - 

2. คณิตศาสตร ์ 21 22 

3. วิทยาศาสตร ์ 37 18 

4. ภาษาไทย 14 22 

5. ภาษาอังกฤษ 23 20 

6. สังคมศึกษา 21 22 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 9 20 

8. ศิลปะ 6 24 

9. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 25 

10. แนะแนว 5 18 

                   รวม 143 22 
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5) ข้อมูลนักเรียน  
  1) จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 รวม 2,817 คน (ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562) 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,817 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 

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

ม.4 13 161 324 485 37 

ม.5 13 158 292 450 35 

ม.6 15 181 302 483 32 

รวมท้ังหมด 80 1,120 1,697 2,817  

1.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
วิชา /ร้อยละ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ 
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชพีฯ ภาษาตา่งประเทศ 

ม.1 69.77 46.72 70.13 74.25 89.57 91.45 84.93 51.32 

ม.2 76.67 44.78 79.23 82.46 95.89 92.755 79.56 61.395 

ม.3 80.74 45.89 71.09 91.23 96.68 99.06 95.07 63.96 

ม.4 81.39 57.66 56.09 83.4 96.18 98.05 87.9 75.2 

ม.5 77.65 65.75 56.67 74.42 95.52 95.09 88.01 79.44 

ม.6 83.04 61.23 68.93 86.73 95.14 95.44 81.87 78.21 

 

 

 

 

 

 
 
 69.77

46.72

70.13

74.25

89.57

91.45

84.93

51.32

76.67

44.78

79.23

82.46

95.89

92.755

79.56

61.395

80.74

45.89

71.09

91.23

96.68

99.06

95.07

63.96

81.39

57.66

56.09

83.4

96.18

98.05

87.9

75.2

77.65

65.75

56.67

74.42

95.52

95.09

88.01

79.44

83.04

61.23

68.93

86.73

95.14

95.44

81.87

78.21

ภ า ษ า ไ ท ย

ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์

สั ง ค ม ศึ ก ษ า  ฯ

สุ ข ศึ ก ษ า แ ล ะ พ ล ศึ ก ษ า

ศิ ล ป ะ

ก า ร ง า น อ า ชี พ ฯ

ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

วิช
า

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

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖
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1.7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

      2) เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจำปีการศกึษา 2560-2561             
        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560-2561 

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

 
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

345 382 385 511 453 527

345 225 312
452 396

464
345

125
342

357
361

589345

223

328

338 379

495

345

115

343

510
386

487

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

6.บ่อน้ าพุร้อนแม่กาษา

5. วัดไทยวัฒนารม

3. โบราณสถานคอกช้างเผือก

2. พระธาตุดอยหินกิ่ว

1. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

350 392 412 458 454 512

250 225 312 322 385
436150 125

340 356
412

512

112 223

235
346

368

489

265 115

341

334
375

478

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

5. ห้องอาเซียนศึกษา

4. ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3. ห้องแนะแนว

๒. ห้องศูนย์การเรียนรู้ ๘ กลุ่ม
สาระ

๑. ห้องสมุดโรงเรียน
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ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

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

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

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสามารถในการสื่อสาร  คิดคำนวณ  และคิดวิเคราะห์ 
    ระดับ  ดีเลิศ 

 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดคำนวณและคิดวิเคราะห์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ชั้น 
ระดับคุณภาพ /ร้อยละ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ม.1 65.12 17.56 17.32 0 

ม.2 56.89 20.57 22.54 0 

ม.3 39.62 21.51 38.87 0 

ม.4 51.32 35.12 13.56 0 

ม.5 55.65 22.48 21.87 0 

ม.6 67.02 18.09 17.53 0 

 
 

 



19 

 
 

 
ความสามารถในการเทคโนโลยี 
     ระดับ ดีเลิศ 

 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ร้อยละของจ านวนที่มีความสารถในการสื่อสาร คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ

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

ชั้น 
ระดับคุณภาพ /ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ม.1 45.25 32.73 20.51 1.51 

ม.2 33.83 30.45 35.71 0 

ม.3 57.64 39.6 2.76 0 

ม.4 20.53 33.68 36.96 8.83 

ม.5 63.44 24.01 6.94 5.59 

ม.6 60.19 26.54 8.95 4.32 
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ผลการทดสอบระดับชาติ 
     ระดับ ยอดเยี่ยม 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
           ประจำปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

          โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จังหวัดตาก  สพม.38 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   

 

สาระวิชา 
จำนวน

คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ขีด 
จำกัดล่าง 

นักเรียนที่ได้คะแนน ≥ ขีดจำกัดล่าง 

จำนวน ร้อยละ 

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

เฉลี่ย  57.51 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 

ม . 1 ม . 2 ม . 3 ม . 4 ม . 5 ม . 6

45.25
33.83

57.64

20.53

63.44 60.19

32.73
30.45

39.6

33.68

24.01 26.54

20.51
35.71

2.76

36.96

6.94 8.95
1.51 0 0 8.83 5.59 4.32

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

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

สาระวิชา 
จำนวน

คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ขีด 
จำกัดล่าง 

นักเรียนที่ได้คะแนน ≥ ขีดจำกัดล่าง 

จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 484 52.34 49.18 308 63.64 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 482 35.95 34.66 267 55.39 

ภาษาอังกฤษ 483 27.34 28.25 180 37.27 

คณิตศาสตร์ 483 26.08 24.46 218 45.13 

วิทยาศาสตร์ 485 31.00 29.32 227 46.80 

เฉลี่ย  49.65 

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

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ระดับ  ดี 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ดีเยี่ยม ดี 
ม.1 54.15 45.85 
ม.2 37.12 62.88 
ม.3 40.56 59.44 
ม.4 35.47 64.53 
ม.5 28.19 71.81 
ม.6 26.86 73.14 



22 

2. จุดเด่น 
   ผู้เรียนสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติและมากกว่า ร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมี
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชา สูงกว่าระดับชาติและมากกว่า ร้อยละ 50  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกามารยาทของสังคม   มีการวางแผน
มีข้ันตอนการทำงาน  รวมทั้งการประเมินการดำเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางครั้งต่อไป 
 

3. จุดควรพัฒนา 
การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีแผนการพัฒนาผู้เรียนด้านการพัฒนา

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

ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้กำหนดทิศทางของโรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    
นโยบายจังหวัดตาก ได้จัดวิเคราะห์องค์กรโดยใช้  SWOT   Analysis   มีการประชุมร่วมกันระหว่าง  ผู้บริหาร
โรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   คณะกรรมการสถานศึกษา   ตัวแทนผู้ปกครองนั กเรียน  ตัวแทน
ชุมชน  และ คณะกรรมการนักเรียน  โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop )  การระดมพลังสมอง  
( Brainstorming )  แบบทั่วไป และใช้วิธีการใช้เขียนข้อคิดเห็นลงในกระดาษ จนได้แผนทิศทางของโรงเรียน ซึ่ง
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และจะดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในแต่ละปีจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยการระดมแนวคิดของบุคลากร
ทั้งโรงเรียน มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม  ทุกปี วิเคราะห์ปัญหาองค์กรที่จะขับเคลื่อนทุกครั้ง  เพ่ือ
ปรับให้สอดคล้องกับนโยบายสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป    สำหรับค่านิยมโรงเรียนมีแนวคิดที่จะดำเนินการโดย
กำหนดจากมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม  มีการประกาศใช้วิส ัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบทั้งในรูปของการสัมมนา เอกสารรวมทั้งสื่อ ต่าง ๆ เช่น E-mail หรือ 
Web Siteโรงเรียน 
 การถ่ายทอดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม  และผลการดำเนิ นงานที่คาดหวังต่อ
บุคลากรในโรงเรียน  รวมทั้งผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญผ่านระบบการนำองค์กรโดยใช้การสื่อสาร ทั้ง
แบบทางเดียวและแบบสองทาง คือ ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ ผ่านเอกสารสารสนเทศในรูปแบบต่าง  ๆ ของ
โรงเรียน  ทางสถานีวิทยุเพื ่อการศึกษาของโรงเรียน  เป็นเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็น
เอกสารรายงานประจำปีของโรงเรียน และในลักษณะ website ของโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ 
ค่านิยมและพันธกิจของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดในลักษณะ บรรยาย โดยผู้บริหารโรงเรียน ในหลาย
โอกาส เช่น ในโอกาสการประชุมเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการ
ประชุมสมาคมศิษย์เก่า และ  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  การประชุมในระดับหัวหน้าฝ่าย และการประชุม
ประจำเดือน มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับฟังได้มีโอกาสตรวจสอบความเข้าใจ โดยการสอบถามเพ่ือขอความชัดเจนและ
ขจัดข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ในที่ประชุมได้ทันที   
 

2. ผลการพัฒนา 
 2.1 สถานศ ึกษาม ีการกำหนดเป ้าหมาย ว ิส ัยท ัศน ์และพ ันธก ิจสอดคล ้องก ับสภาพป ัญหา 
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิร ูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 



24 

 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ 
 2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.6 สถานศึกษาม ีร ูปแบบการบร ิหารและการจ ัดการเช ิงระบบโดยทุกฝ ่ายม ีส ่วนร ่วม ย ึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 

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

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

2. ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

3. จุดเด่น 
 ครมูีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้โดยการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้น
เรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้คำแนะนำจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
 

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

ส่วนที่ 3  สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีสำคัญของสถานศึกษา 

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

 
สรุปผล 

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

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

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

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

 

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

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

1.  พัฒนาครูให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
           2.  พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
               เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3.  อบรมและพัฒนาครูให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอนได้ 
4.  เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน 
 

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

     3.  แผนการจัดหาอัตรากำลัง   เพ่ิมอัตรากำลังครูสาขาท่ีขาดแคลนและเสริมสร้างศักยภาพที่มีอยู่แล้ว 
           ให้ดียิ่งขึ้น  จากผู้เชีย่วชาญสาขาเฉพาะ และให้มีครูครบตามเกณฑ์ 
 

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

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

                   ด้านสถานศึกษา 

                   ด้านครู 

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

2. โล่เกียรติยศ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ   ในการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย  
ทำดี ถวายในหลวง จากกลุ่มกัลยาณมิตรเพ่ือเครือข่ายวิถีพุทธร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน 

3. โล่พระราชทาน รางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ  ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงวัฒนธรรม 

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

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

6. เกียรติบัตร โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  เนื่องในวันครูแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

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

8. รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศ  ประเทศไทย  ประเภทหุ่นยนต์
อัตโนมัติ  Sumo Motocros  จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

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

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

11. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

12. รางวัลยอดเยี่ยม  ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  จาก สพม.38 
13. โล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเงิน  ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ /

ใหญ่พิเศษ  จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ผลงานล้ำเลิศ  เชิดชูสรรพวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2561 

 

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

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

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

ผลงานเด่นของผู้บริหาร/ครู ปีการศึกษา 2561 
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1. ได้รับรางวัล  3 เหรียญทอง  4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot 
Games 2018  ณ  ประเทศฟิลิปปินส์ 

2. โล่เกียรติยศ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ   ในการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี 
ถวายในหลวง จากกลุ่มกัลยาณมิตรเพ่ือเครือข่ายวิถีพุทธร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

3. โล่พระราชทาน รางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ  ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงวัฒนธรรม 

4. เกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านการประกอบอาชีพตามหลักสูตรการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 12 คน 

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

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

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

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

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

 

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

        - รวบรวมข้อมูล โดย งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 

 

 

 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนา
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

1. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ศาสตร์พระราชา คือ องค์ความรู้ของพระราชา (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช) ที่ทรงช่วยเหลือ  
ปวงชนชาวไทย เป็นการวางแนวทาง แนวคิด ทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ ขั้นตอนการทรงงาน 
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ ่งมีมากกว่า 4,000 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนของ
พระองค์ท่าน เช่น ศาสตร์ในการทำฝนเทียม หรือ ฝนหลวง แก้ฝนแล้ง/ไฟป่า ศาสตร์ที่ชื่อว่าโครงการแก้มลิง แก้
น้ำท่วม การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ใช้ผักตบชวาที่ เรียกว่า “ใช้อธรรมปราบอธรรม” กังหันชัยพัฒนา - เติมออกซิเจน 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก้วิกฤตต้มยำกุ้ง หรือ ฟองสบู่แตก จวบจนทุกวันนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับ
การนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในภาคเกษตรกรรม ธุรกิจ การจัดการทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และ
สถานศึกษา จนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมฯลฯ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชดำรัส เมื่อปี 2554 ว่า “เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว คือ ‘การพัฒนาที่ยั ่งยืน’ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมี
ความสุข โดยต้องคำนึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่า
ว ิ ธ ี ก า ร พ ั ฒ น า ม ี ห ล า ก ห ล า ย  แ ต ่ ท ี ่ ส ำ ค ั ญ ค ื อ  น ั ก พ ั ฒ น า จ ะต ้ อ ง ม ี ค ว า ม ร ั ก  ค ว า ม ห ่ ว ง ใ ย  
ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพื่อนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ และเป็นเรื่องของ
จิตใจ”  
รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำ “ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งการพัฒนาประเทศเพ่ือก้าวเข้าสู่สังคมโลกทั้งในระดับภูมิภาค และ
ในระดับโลก โดยน้อมนำพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ให้ “ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง” ของการพัฒนา มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ ประชาชนมีส่วน
ร ่ ว ม  และ ได ้ ป ระ โ ยชน ์ จ ากการพ ัฒนาอย ่ า งแท ้ จ ร ิ ง  ให ้ ม ี ค ว ามอย ู ่ ด ี  ก ิ นด ี และ ได ้ เ ช ื ่ อม โยง  
“ศาสตร ์พระราชา” ในเร ื ่องหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงก ับเป ้ าหมายการพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ งยืน  
(SDGs - Sustainable Development Goals) จนประสบความสำเร ็จในการสร ้างความตระหนักและการ  
ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศในระดับหนึ่ง ยกตัวอย่าง  
(1) ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง เพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ำกิน  และน้ำใช้การขาดที่ดินทำกิน ซึ่งมีการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย  
(2) ธนาคารอาหารเป็นกิจกรรมจากกองทุนอาหารกลางวันแบบยั ่งยืน ให้เด็กนักเรียนทุกคนนำไปลงทุน  
เพ่ือประกอบอาชีพทำการเกษตรและปศุสัตว์ขนาดเล็ก  
(3) โรงเรียนพระดาบส จัดให้มีการสอนวิชาชีพ หลักสูตร 1 ปี มุ่งให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง เสริมด้วย
ทักษะชีวิต ให้สามารถดำรงตน ได้อย่างเหมาะสม  
(4) กังหันชัยพัฒนา เป็นการเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน้ำ ลดกลิ่นน้ำไม่เน่าเสีย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำได้  
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(5) บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี จำกัด ดำเนินการตามรูปแบบ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” บนกลไก “ประชารัฐ”ที่ไม่
มุ่งเน้นผลกำไร จากการประกอบการ ฯลฯ  
ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กล่าวสรุปศาสตร์พระราชา จาก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้  
1. จ ากปร ั ชญา เ ศ รษฐก ิ จพอ เพ ี ย ง ใ น ฐ านะหล ั ก ก า รน ำทา งป ร ะกอบด ้ ว ยส ามห ่ ว ง  ส อ ง ฐ าน  
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตน มีฐานความรู้ และ ฐานคุณธรรม  
2. วิธีการของศาสตร์พระราชา คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และว ัฒนธรรม เข ้าใจ  หมายถ ึง การใช ้ข ้อม ูลท ี ่ม ีอย ู ่แล ้ว การใช ้และแสวงหาข ้อม ูลเช ิงประจ ักษ์   
การวิเคราะห์และการวิจัย การทดลองใช้จนได้ผลจริงก่อน เข้าถึง หมายถึง การระเบิดจากข้างในเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาและสร้างปัญญาสังคม พัฒนา หมายถึง การพัฒนาที่ประชาชนเริ่มต้นด้วยตนเอง 
พ่ึงพาตนเองได้ และมีต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้ เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้  
3. การประยุกต์แห่งศาสตร์พระราชา ต้องทำให้ด้วยความรัก ความปรารถนาและด้วยใจ ต้องประยุกต์ใช้อย่าง
ยั่งยืน ไม่ยึดติดตำรา ปรับตามบุคคล สภาพพื้นที่และสถานการณ์ ตัวอย่างของการประยุกต์แห่งศาสตร์พระราชา 
ได้แก่ โครงการพระราชดำริกว่า 4000 โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ แกล้งดิน แก้มลิง ฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา 
หญ้าแฝก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สถานีวิทยุ อส ถนนวงแหวน ถนนรัชดาภิเษก ทางด่วนลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี 
สะพานพระราม 8 ฟอนท์ไทยจิตรลดา เป็นต้น  
4. ผลล ัพธ ์ ของศาสตร ์พระราชา ค ือ  แผ ่นด ิน โดยธรรมและประโยชน ์ส ุ ขแห ่ งมหาชนชาวสยาม  
ตามพระปฐมบรมราชโองการ พออยู่พอกิน และรู้รักสามัคคี อันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

พระราชปณิธาน พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 

พระราชปณิธานตามรอย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 มุ่งสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้เยาวชนยากไร้ โดยเมื่อปี 2552 ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนิน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะ
ยากจนยากลำบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน เป็นการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมาในปี 2553 ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง
มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  (ม.ท.ศ.) ขึ้น ทรงให้นำ
โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิฯ 
ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนสืบต่อไป  
พระบรมราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ 
ผู้เรียน  
1. ทัศนคติที่ถูกต้อง  
2. พ้ืนฐานชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง  
3. มีอาชีพ – มีงานทำ 
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พระราชกระแส ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ในภาพรวม  
1. สืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ 9 เรื่อง การสร้างคนดี  
     การสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ต้องหาแนวทางสร้างคนดีก่อน แล้วจึงจะไปสู่เด็กเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็น
คนเก่ง ครูต้องมีศรัทธาที่แรงกล้าเพ่ือ ทำให้เด็กเป็นคนดีคือ สิ่งที่สอนและอบรมผู้เรียนให้มีองค์ความรู้มีอุปนิสัยติด
ตัว (Character Education) 5 ด้าน คือ ศีลธรรม จริยธรรม มารยาท วินัย และวัฒนธรรม เพื่อให้คนไทยเปน็ผู้มี
มารยาท มีวินัย มีความ รับผิดชอบในหน้าที่ และเป็นพลเมืองดีของชาติโดยการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
การสอน และการอบรม ซึ่งเปรียบเสมือน ต้นไม้ที่มีส่วน ของลำต้นและราก  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. การศึกษาต้องมุ ่งสร้างพื ้นฐานให้แก่เด ็ก ทัศนคติที ่ถ ูกต ้อง (อุปนิส ัย) ที ่ม ั ่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ –  
มีงานทำ ฯลฯ การแนะแนวอาชีพต้องเข้มข้น โรงเรียนควรมีการแนะแนว ทั้งการแนะแนวชีวิต (วินัย และมารยาท
ไทย) และแนะแนวอาชีพ อย่างเป็นระบบ  
3. เน ้นการสร ้างท ัศนคต ิ (Attitude) ต ้องสอนให ้ เด ็กร ู ้ถ ูก ร ู ้ผ ิด ย ึดม ั ่นในส ิ ่ งท ี ่ถ ูกต ้อง (และพบว่า  
ความคาดหวังในเด็กของประเทศไทย คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ การอบรมจนเกิดเป็นนิสัยประจำชาติ)  
การสร้างเด็กเพ่ือเป็นคนในอนาคตของ ชาติที่มีการศึกษา  
4. การศ ึกษาในภาพรวมทำอย ่างไรให ้ เยาวชนม ีความสนใจและเข ้า ใจท ี ่ ถ ูกต ้องเร ื ่ องของสถาบัน  
ความเป็นชาติและประวัติศาสตร์ 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ  
ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

เป้าหมายที่ 2: คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ  
ได้รับการศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
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2. นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายหลัก 12 ด้าน 
นโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอกย้ำอยู่เสมอ คือ ประเทศไทยต้องหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง และต้องลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างคนจนและคนรวย โดยไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง ดังนั้นการสานต่อความมุ่งม่ันดังกล่าวจึงกลายเป็นที่มาของการกำหนดวิสัยทัศน์ของรัฐบาลชุดนี้ มุ่งม่ัน
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 โดยรัฐบาลได้กําหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดิน สำหรับนโยบายในช่วง 4 ปีถัดไป ด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
นโยบายรัฐบาล ที่เกี่ยวกับการศึกษา ( ข้อ 8 ) 
1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
1.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคน
ไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้
มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คำนึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ 
เ ต ร ี ย มคว ามพร ้ อมกา ร เป ็ นพ ่ อ แม ่  ค ว าม ร ู ้ เ ร ื ่ อ ง โ ภชนากา รและส ุ ขภ าพกา รอบรม เ ล ี ้ ย งดู   
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
1.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบ
และมีทิศทางท่ีชัดเจน 
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1.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
1.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่ 21 โดย
ปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วน
ในการจัดการเรียนเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้าง
แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับ
หลักการทางวิชาการ 
1.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติ
ได้จริงและสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถ
สื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
1.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการจัดระบบและกลไก
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้
สามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการ
พัฒนากำลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กำลังคนที่กำลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการสำหรับผลิตกำลังคน
ในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
1.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนำ
ในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพื ่อกลับมาเป็นผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิด
การสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความสำคัญกับการดึงดูดนักวิจัย 
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งมี
พื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ทำงานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ  เพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 
1.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
1.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อม
ล้ำ สร้างโอกาสสำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม
สำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความสำคัญ
กับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
1.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้น
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กำหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความ
ร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน 
ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้
เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
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1.5.3 สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับระบบงาน
วิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของ
ธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและน
วัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
1.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
1.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครูเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบน
พื้นฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึงความจำเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มี
มาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สำหรับเยาวชนที่
เช ื ่อมโยงเทคโนโลย ีก ับว ิถ ีช ีว ิต และส ่งเสร ิมการเร ียนการสอนที ่ เหมาะสมสำหร ับผ ู ้ท ี ่ เข ้ าส ู ่ส ั งคม  
สูงวัย 
1.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา โดยบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี ้ยง
จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และ
การส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มี
ความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้าง
หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสม 
1.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วง
วัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื ่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและ
ประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬา
ให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความ
ต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 
1.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่
ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชา
และในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบ
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และมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรมจริยธรรม และ
จิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริม 
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
1.7 จ ัดทำระบบปร ิญญาช ุมชนและการจ ัดอบรมหล ักส ูตรระยะส ั ้นเน ้นออกแบบหล ักส ูตรระยะสั้น  
ตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่  
และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิต 
ของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือทำงานไปพร้อมกัน หรือ
เลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งใน
ด้านการศึกษาและการดำรงชีวิต 
 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจำกัดในการประกอบอาชีพของคนไทย การจัดการ
ระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล  ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ทำให้บ้านเมืองเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาหนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวง 
ผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอ้ือให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้
ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ จัดทำแนวทางการกำหนดสิทธิและการ
จัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง รวมทั้ง
ช่วยเหลือดูแลประมงพ้ืนบ้านโดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการประมงขององค์กรระหว่างประเทศ 
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และเบี้ยยังชีพของประชาชน อาท ิผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และพิจารณาขยาย
ความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิด  และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ  และ
เร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดภาระการ
เดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล 
และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง 
รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเร่งกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทางการค้าและมาตรการสนับสนุนเพื่อเพิ่มช่องทางการ
ส่งออกให้ผู้ส่งออกท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ปรับปรุงทิศทางการส่งออกไปยัง 
ตลาดอื่นโดยเร็ว ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจ
แบ่งปัน เพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่มีข้อจำกัดด้านการส่งออก  และส่งเสริม
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
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4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหาร
จัดการน้ำและคุณภาพของดินตาม Agri-Map กำหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทาง
การเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรสำคัญ อาท ิข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด ด้วยการ
ชดเชย การประกันรายได้ ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตร หรือเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาว  ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา และศึกษารูปแบบระบบ
แบ่งปันผลกำไรสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร  แก้ไขปัญหาข้าวครบวงจรส่งเสริมการใช้ยางพาราใน
ภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานของประเทศ ส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรใน
อุตสาหกรรมพลังงาน สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการเกษตรเพื่อนำไปสู่การลด ละ เลิกการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี โดย
จัดหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร  ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของปราชญ์
ชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้งเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ 
กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เพ่ือสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ
ทางสังคมตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด 
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้างที่
สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู ่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี   
เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของ
ประชาชน และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานการ
พัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทนัสมัย 
รวมทั ้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีส ื ่อสารไร ้สายในระบบ  5G ควบคู ่ไปกับการพัฒนาทักษะของ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ในการเข้าถึงตลาดในประเทศและตลาดโลกผ่านแพลตฟอร์ม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื ่อสารสมัยใหม่ในการให้บริการสาธารณสุขและ
การศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  เกษตรกร 
รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนรู้มุ ่งสู ่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และ
ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพในทุกตำบลส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของ
สถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจสร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกร
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัล สื่อ
ออนไลน์  และโครงข ่ ายส ั งคมออนไลน ์ ของคนไทยเพ ื ่ อป ้ อ งก ันและลดผลกระทบในเช ิ งส ั ง คม   
ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่
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ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการ
ดำเนินชีวิต 
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ  โดยเร่งรัด
การดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื ่อพบผู้ก ระทำผิดอย่างเคร่งครัด นำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด  และเร่งรัดดำเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง 
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครั ด รวมถึง
การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้ง
บริเวณชายแดนและพื้นที่ภายในฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข  สร้างโอกาส สร้างอาชีพ 
รายได้และการยอมรับของสังคมสำหรับผู้ที่ผ่านการฟ้ืนฟู และเร่งสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ  รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการ
สากล 
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาระบบ
จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่สำคัญให้เป็นระบบ
ดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอน
ที่ยุ่งยากเกินความจำเป็นลดข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการดำรงชีวิตของ
ประชาชนแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้
มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางที่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนและภาคธุรกิจ 
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัยการให้ความช่วยเหลือ
ระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและกำหนด
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที รวมทั้ง
พัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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  3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
--------------------------------------------- 

เพ ื ่ อให ้การด ํ า เน ินการจ ัดการศ ึกษาและการบร ิหารจ ัดการการศ ึกษาของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๓  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ นโยบายเร่งด่วน  
เรื่อง การเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
อาศ ัยอ ํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา ๑๒ แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.๒๕46 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้น  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ ดังนี้ 
 

หลักการ  
        ๑. ให้ความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทังผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต 
       ๒. บูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก. องค์การมหาชนในกํากับ ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบาย
ประชารัฐ 
ระดับก่อนอนุบาล  
      เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และซุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 

ระดับอนุบาล 
  เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา ทักษะที่สําคัญด้านต่างๆ 
เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง 
 

ระดับประถมศึกษา 
  มุ่งคํานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
      ๑. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
     ๒. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
      ๓. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม)่ เน้นเพื่อการสื่อสาร 
      4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ  Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จําลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน ของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 
      ๕. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
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      6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
      7. พัฒนาครูให้มีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
      8. จัดให้มีโครงการ ๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

ระดับมัธยมศึกษา  
      มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้  
      ๑ . จัดการเร ียนร ู ้ด ้วยว ิธ ีการทางว ิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี ว ิศวกรรม คณิตศาสตร ์ (STEM)  
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  
      ๒. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานทํา เช่น 
ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
 

ระดับอาชีวศึกษา  
      มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาคหรื อ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้  
      ๑. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
      ๒. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสําหรับใช้ในการประกอบอาชีพ  
      ๓. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําหรับในการสร้างอาชีพ  
      4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
      มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา ด้วยจุดเน้น ดังนี้  
      ๑. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ  
      ๒. จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  
 

 
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  
     ๑. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
      ๒. จัดทําฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย  
      ๓. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบเน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  
      4 . ปร ับปร ุงโครงสร ้างของกระทรวงศ ึกษาธ ิการให ้ เก ิดความคล ่องต ัว หากต ิดข ัดในเร ื ่อง  
ข้อกฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน  
      ๕ . ให ้หน ่วยงานระด ับกรมก ําหนดแผนงานสน ับสน ุนทร ัพยากร งบประมาณ อ ัตราก ําลัง  
ตามความต้องการจําเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค  
      6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับหน่วยจัด
การศึกษา  
      7 . เร ่งทบทวน (ร ่าง) พระราชบัญญัต ิการศ ึกษาแห่งชาต ิ พ .ศ . .... โดยปรับปร ุงสาระส ําคัญ  
ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
      8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล / ข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เช่น จํานวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจําเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร อธิบายทําความ
เข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
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      9. วางแผนการใช้อัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดทําแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครู ให้มีองค์ความรู้และทักษะใน
ด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
      ๑๐. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นําเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
      ๑๑. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ ตรวจราชการ ติดตาม 
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

   อนึ่ง สําหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานในเชิง
ย ุทธศาสตร ์  (Agenda) และงานในเช ิง พ้ืนท ี ่  (Area) ซ ึ ่ ง ได ้ด ํา เน ินการอย ู ่ก ่อนน ั ้น หากร ัฐบาลหรื อ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕6๓ นอกเหนือจากที่กําหนด หากมีความ
สอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องเร่งรัด 
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเช่นกัน 
 

ทัง้นี้ ตังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕6๒ 
 
 
 
               (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)  
             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
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4. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของ
ประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดีมีหลักคิดที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการคิดขั้นสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้กำหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
          1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีคว ามรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของ
ผู ้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อ  
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู ้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึก
ความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
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5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ 
7. สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดย กระจายอำนาจการบริหารงานและการจัดการศึกษา
ให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ กำกับ ติดตามประเมินผล และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 

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

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมนำแนวพระราชดำรสิืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา หรือ ศาสตร์พระราชา มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน 

1.ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสรมิสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันตวิธี 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  
ความสามัคคี สมานฉันท์ สันตวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยดึมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ ผ่านกหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ประวตัิศาสตร์  
และความเป็นพลเมือง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจทีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านกหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
และความเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอือ้ต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
ของคนไทย 12 ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น 
อาชญากรรม และความรุนแรง ในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพตดิ ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภยัจากโรคอุบัติใหม่ ภยัจากไซเบอร ์

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภยัคุกคามในรูปแบบ
ใหม ่

3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขต
พื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของ
พื้นที ่

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

6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา ในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภท  
มีการพัฒนาการจดัการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 

 
 
 
 
 



54 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
ผู้เรยีนอย่างมีคณุภาพ ด้วยการปรบั
หลักสตูรการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสตูรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น
พื้นฐาน และนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกดิประสิทธิภาพ และการจัดการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

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

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีความมั่นใจ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

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

1.3 พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลทุกระดับใหม้ีคณุภาพและมาตรฐาน
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนเต็มตามศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวดัและประเมินผลที่มคีณุภาพและ
มาตรฐาน 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณจ์ิตใจ สังคม และสติปญัญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรยีนในระดับที่
สูงขึ้น 

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

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

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

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

  11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวเิคราะห์ คิดแก้ปญัหา และคิด
สร้างสรรคจ์ากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง 

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

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรแ์ละ
จิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 

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

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผลิต จดัหาและใช้สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรมห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้

2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตร ทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามญั เช่น ทวิศึกษา 
(Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น 

15. ร้อยละ 100ของสถานศึกษามีหลักสตูรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรยีนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคีวามสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

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

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนือ่งและเป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 

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

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับชาติตามโครงการ PISA  
(Programme for International Student Assesment) 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนสู่ความ
เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

3.3 ส่งเสริมการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเตม็ศกึษา 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : 
STEM Education) 

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

4. ส่งเสรมิสนับสนุนการทำวิจยั และนำ
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

4.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้การวัดปละ
ประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัยในช้ันเรียน 

22. ร้อยละ 100 ของครุและบุคลากรทางการศึกษามีวิจยัในช้ันเรียนและนำ
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสตูรกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

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

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

2. พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบคุคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหาการบรรจุแต่งตั้ง
การประเมิน และการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

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

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบัโอกาสในการเข้ารบับริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

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

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคม 

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

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

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการศึกษาที่เหมาะสมเตม็ตามศักยภาพ 

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

8. ร้อยละ 100ของผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิต 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจติสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคณุธรรม จริยธรรม
และน้อมนำแนวคดิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏบิัติในการ
ดำเนินชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจดักิจกรรมส่งเสริมสนับสนนุการสร้าง
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคณุธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาหลักสตูรกระบวนการเรยีนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อการเรียนรูต้่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการสรา้งเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การสร้าง
เสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาส่วน
ต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 
เครือข่ายขึ้นไป 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติการ กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยดึ
หลักธรรมภิบาล 

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

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณ และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจดัทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้องแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุน 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยง
และเข้าถึงได ้

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับไดร้ับการพัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัล
เพื่อการจัดการศึกษา 

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

4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษแต่ละประเภทมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ สถานศึกษาและองค์คณะบคุคลที่มผีลงานเชิงประจักษ์ 
6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรตหินว่ยงาน 
องค์คณะบุคคล และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ ์
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กลยุทธ ์ แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2. สร้างความเขม้แข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 

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

7. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีการบรหิารจดัการแบบมีสว่นร่วม
อย่างเข้มแข็ง 

2.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

8. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผนบรูณาการจัดการศึกษา 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคณุภาพการศึกษารูปแบบเครอืข่าย เช่น 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุม่สาระการเรียนรู้
สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรยีน 

9. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยา่งน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 

2.4 สงเสริมและพัฒนาโรงเรยีนดว้ยพลังประชารัฐอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน 10. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นท่ีการศึกษามีการสรา้งความเข้มแข็งในการ
บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ 

3. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน ให้มคีวามรู้ 
ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำกับดูแล 
ตลอดจนการมสี่วนร่วมรับผดิชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

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

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ
วิธีการที่หลากหลาย 

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

วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38  
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 

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

เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน มีการพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและได้รับโอกาสใน
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 2. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรม การ
ทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพ และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เน้นการทำงานแบบบูรณาการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกภาพส่วนในการจัดการศึกษา 
ค่านิยม (Core Value) 
 “ ทำงานเป็นทีม บริหารว่องไว ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมภิบาล” 
 หรือที่ทราบกันโดยทั่วไปในหมู่บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ที่มุ่งเน้น
มุ่งม่ันการทำงานเป็นทีมย่างเป็นระบบและกระบวนการมีส่วนร่วม โดยผู้นำองค์กรที่ใช้หลักการทำงานสำหรับ
บุคลากรทุกกลุ่มงานโดยยึดหลักการที่เรียกว่า 4G ได้แก่ 
 1. Good Team 
 2. Good Service 
 3. Good Standard 
 4. Good Governance 
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วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
 ทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร มีความรู้สึกเป็นพี่น้องกัน “We are family” 
 

นโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 1. ศาสตร์พระราชา สู่การยั่งยืน 
 2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 4. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5. การพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ ICT 
จุดเน้น 
 1. การประกันคุณภาพ และการควบคุมภายใน 
 2. O-Net 
 3. การนิเทศการสอน 
 4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5. ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต 
 6. มาตรฐานป้องกันภัย 
 7. SCQA , OBECQA 
 8. คู่มือการบริหารงาน 
 9. ICT 
 10. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 11. Smart Teacher , Smart Student   
 

6. ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหว่างปี  2562 – 2565 
วิสัยทัศน์ 
สรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ  
 1)  จัดการศึกษามัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2)  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย 
 3)  พัฒนาทักษะสำคัญของผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

เป้าประสงค์ 
 1)  ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 
 3)  ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการศึกษาต่อและการดำเนินชีวิต 
 4)  ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 5)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 6)  โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์   
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ 
และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เอกลักษณ์  วิชาการเด่น 

อัตลักษณ์โรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม 

คุณธรรมอัตลักษณ์ รับผิดชอบ มีวินัย จิตอาสา 

วัฒนธรรมองค์กร (Culture Organization) 

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

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

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

แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                       ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                            กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
 

กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

                        โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

                            และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสม 

กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 
แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู 

กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 
แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

                        ของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 
แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 
 



64 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหว่างปี 2562 – 2565 
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือตอบสนองความต้องการ   
ความถนัด ความสนใจ  
และส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียน 

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

2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนตามสมรรถนะ
ของผู้เรียนให้เหมาะสม กับ
การเป็นพลเมืองไทย และ
พลโลก 

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

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
ระเบียบวินัย และมี
จิตสำนึกความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
 

1. ปลูกฝังเอกลักษณ์ และ
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
นักเรียนสรรพวิทยาคม 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง 
    ประสงค ์
2. ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
    และกฎหมาย 
3. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
    ตามความสมัครใจ 
4. ร ้อยละของนักเร ียนที ่เข ้าร ่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ 
    ของโรงเรียน 
5. ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

6. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ 
    และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

2. เสริมสร้างทักษะ 
จิตสำนึกในการดำเนินชีวิต
ของการเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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

3. ส่งเสริมกิจกรรมตามหลัก
ของศาสนา ภูมิปัญญา 
ประเพณี วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและรักษาสุขภาพ
กายและใจของผู้เรียน 

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

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ
มีสมรรถนะเหมาะสมกับ
การจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นบุคคลมืออาชีพ 

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

2. บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครู 

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

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
ด้วยระบบคุณภาพ และ
ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศด้วยระบบคุณภาพโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

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

2. พัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ โดยยึดหลัก
ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

3. เสริมสร้าง และประสาน
ความร่วมมือกับชุมชนและ
เครือข่ายของโรงเรียน 

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

4. พัฒนางานประกัน
คุณภาพ และระบบ
สารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน 
ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 

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

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
3.1 งบประมาณรายประจำปีงบประมาณ 2563 

สรุปงบประมาณการจัดสรรเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน  วันที่  10  มิถุนายน  2562 

 
ม.ต้น ×    1,750   = 1,399 × 1,750   =  2,448,250.- 
ม.ปลาย ×    1,900   = 1,418 × 1,900   =  2,694,200.- 
    รวมทั้งหมด    5,142,450.- 
ตลอดปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งหมด 5,142,450 ×  2   = 10,284,900.- 

3.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

การจัดสรรงบประมาณปี 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานงบประมาณในการพัฒนาจำแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วิธีการ 
และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีงบประมาณอุดหนุนรวม 10,284,900.-   
โดยจำแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนดังนี้ 
 

ลำดับที่ กลยุทธ์ งบประมาณ (บาท) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 2,281,696 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

316,491 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมี
สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

1,216,651 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ
คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5,404,359 

รวม 10,247,687 
 

หมายเหตุ  งบกลาง สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน  1,028,490.- 
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3.3 กรอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามกลยุทธ์/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ แผนงาน งานและโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563  ดังแสดงในตาราง 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  ความถนัด ความสนใจ  

และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1.3 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
1.4 การพัฒนาออกแบบจัดการเรียนรู้บูรณาการ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานพฒันาหลักสูตร 
   - งานพฒันาการเรียนการสอน 

2. โครงการพัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานวัดผลและประเมนิผล 

3. โครงการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้สู่การเปน็
พลโลก 

3.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการ 
     จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการ  
      บันได 5 ข้ัน  
3.3 สอนเสริมโดยเจ้าของภาษา 
3.4 กิจกรรมโครงงานสาธารณประโยชน์ที่แสดง 
     ความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่แวดล้อมและ 
     อุดมการณ์ประชาธิปไตย 
3.5 กิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนำโครงงาน 
     บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (IS DAY) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
   - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 

4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

4.1 การจัดหาหนังสือ/สื่อประกอบการเรียนรู้ 
4.2 การจัดทำคลังข้อสอบ 
4.3 การสอนเสริมความรู้ 
4.4 การพัฒนาสื่อการสอน ICT 
4.5 พัฒนาการจัดการเรียนด้านทักษะความคิด 

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

สนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
โครงการ (ต่อ) กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 4.6 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตาม 
     มาตรฐาน/ตัวชีว้ัดในรายวชิา 
4.7 จัดสอบ Pre O-Net/สอบ TOP TEST/สอบ สอวน./ 
     สอบ TDED 
4.8 กิจกรรมการสอนเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4.9 กิจกรรมค่ายยกระดับผลสมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลการ 
     เรียนในระดับปานกลาง คา่ยติดตามงาน ส่งงานเพื่อป้องกัน 
     การติด 0 ร มส ของนักเรียน กลุ่มเสี่ยง  

 

5. โครงการส่งเสริมนิสัย 
  รักการอ่าน 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   - งานพฒันาการเรียนการสอน 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
   - งานห้องสมุด 

6. โครงการโรงเรียน 
   แกนนำเรียนร่วม 

6.1 การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่บกพร่องทางการ 
     เรียนรู ้  
6.2 การจัดสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่ 
     บกพร่อง 
6.3 กิจกรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร่วม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานส่งเสริมการเรียนรู้ 
     นักเรียนพิการเรียนร่วม 
 

7. โครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

7.1 อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม  

กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

1.1 การสอนเสริมความรู้ทางวิชาการ 
1.2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
1.3 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของกลุ่มสาระฯ 
(ดนตรี,นาฏศลิป์,ศิลปะ,กีฬา,วทิยาศาสตร์,ภาษาไทย
,ภาษาต่างประเทศ) 
1.4 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนระดับเพชร 

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

และพลโลก 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 1.5 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนพระราชทาน 
    อย่างยั่งยืน 
1.6 กิจกรรม การพัฒนา นวัตกรรมโรงเรียน 
1.7 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทางวชิาการ 
1.8 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของ 
     กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
1.9 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
     ด้านทักษะปฏบิัต ิ

 

2. โครงการเสริมสร้างบุคคล
แห่งการเรียนรู้ 

2.1 ค่ายของทุกกลุ่มสาระ/งาน/ระดับชัน้ 
2.2 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
2.3 การแสดงผลงานและความสามารถของนักเรียน 
2.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียน 
    การสอนในกลุ่มวิชาชา่ง, คหกรรม , 
    การทดลองทางวิทยาศาสตร ์
2.5 กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพศิลปะการแสดง     
   “วิพิธทัศนาสรรพ วิทยา  101  ป”ี 
2.6 กิจกรรมงานวิชาการ เปิดรัว้โรงเรียน  
     (OPEN  HOUSE) 
2.7 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (เมียวดี) 
2.8 กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นผู้นำสู่รั้วม่วงเหลือง 
2.9 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของคณะกรรมการ 
     นักเรียน 
2.10 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1-ม.6 
2.11 กิจกรรมค่ายภาษาและวฒันธรรมภาษาจีน 
       และเกาหลี 
2.12 กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
2.13 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ 
       โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรขาคณิตพลวัต (GSP) 
2.14 กิจกรรมการเข้าค่ายคณิตศาสตร ์
2.15 กิจกรรมค่ายสานฝนั 
 
 

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

   - กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
   - งานแนะแนว 
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
   - งานคณะกรรมการสภานักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม  

กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3. โครงการเสริมสร้างทักษะ
การดำรงชีวิต 

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

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

 
กลยุทธ์ที่ 2   เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 1   ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 

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. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

2. โครงการพัฒนาจติสำนึก 
ในการรักษากฎระเบียบของ
โรงเรียน 

2.1 กิจกรรมการพัฒนาระเบียบวินัย 
2.2 กิจกรรมอบรมส่งเสริม สร้างสรรค์ ปลูกฝังคา่นิยม 
2.3 โซนพื้นที่ (Zoning) 
 
 

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

3. โครงการรับนักเรียนใหม่ 3.1 รับนักเรียนใหม่ 
3.2 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่/นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - ห้องเรียนพิเศษ 
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กลยุทธ์ที่ 2   เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 2   เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
                   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการเสริมสร้างการ
น้อมนำหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

1.1 กิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

2. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 พัฒนาทักษะชีวิตในชั่วโมงจริยธรรม 
2.2 อบรมคุณธรรมจริยธรรมทุก ระดับชั้น  
2.3 การบริจาคโลหิต 
2.4 การสะสมความด ี
2.5 ส่งเสริมคุณธรรมการออม (ธนาคารโรงเรียน) 
2.6 การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน 
2.7 ธนาคารความดี  
2.8 ค่ายพัฒนาคา่นิยมหลัก 12 ประการ 
2.9 ค่ายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน 

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

3. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
3.2 การอบรมธรรมาภิบาล 
3.3 การคัดเลือกผู้นำเยาวชนในระดับอำเภอและจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
   - งานคณะกรรมการนักเรียน 

4. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - งานแนะแนว 

5. โครงการเด็กไทยมีจิตอาสา 
พัฒนาสานสัมพนัธ์เครือข่าย 
สร้างสังคมไทยไร้ขยะ 
School 

5.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนแกนนำ Zero 
Waste 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 2 (ต่อ)  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 2   เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
                   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
6. โครงการพัฒนาระบบ 
พ่อคร ู-แม่ครู 

6.1 กิจกรรมเตรียมปัจจัยพื้นฐาน และสิง่อำนวย 
     ความสะดวกเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
6.2 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ 
6.3 กิจกรรมเสริมประสบการณแ์ก่ผู้เรียนที่เป็นบุตรหลาน 
6.4 กิจกรรมประเมินพัฒนาการของผู้เรียน 
6.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
6.6 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศตามความถนัด 
     และความสนใจ 
6.7 กิจกรรมซ่อมเสริมในสมรรถนะนักเรียนที่ยังไม่ 
     ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
6.8 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงาน  
     ของเครือข่ายผู้ปกครอง 

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

7. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา 

7.1 ค่ายคุณธรรม 
7.2 การสอบธรรมสนามหลวง 
7.3 เทศน์มหาชาติพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ  
     ค่านิยม 12 ประการ 

1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 - กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 

 

กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา 

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

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 
   - กลุ่มสาระศิลปะ 
3. งานระดับชั้น 
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กลยุทธ์ที่ 2(ต่อ) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 1.8 กิจกรรมแล้อุป๊ะตะก่า 
1.9 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
   - วันสดุดี/สถาปนาลูกเสือ 
   - การรณรงค์ด้านค่านิยม และจิตสำนึกความเป็นไทย 

   - กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ,วันภาษาไทยแห่งชาติ 

 

2. โครงการปลูกฝังค่านิยม
และจิตสำนึกความเป็นไทย 

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

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

3. โครงการปลูกฝังจิตสำนึก 
ในขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 

3.1 กิจกรรมจิตอาสา 
3.3 การบำเพ็ญประโยชน ์
3.4 ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
- งานคณะกรรมการสภานักเรียน 

4. โครงการส่งเสริมสุขนิสัย 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตของ
ผู้เรียน 

4.1 การตรวจวัดสมรรถภาพทางกายประจำปี 
4.2 การวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนกัประจำปี 
4.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ ์
4.4 การจัดทำสารสนเทศด้านสขุภาพของผู้เรียน 
4.5 การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ความรุนแรง  
     โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  
4.6 การพัฒนาสุขาภบิาลโรงอาหาร/จุดดื่มน้ำสะอาด 
4.7 การคุ้มครองผู้บริโภค 
4.8 การบริการตรวจสุขภาพ 
4.9 กิจกรรมพัฒนาทักษะเยาวสตรี (แม่วัยใส) 

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

5. โครงการเสริมสร้างความมี
สุนทรียภาพผู้เรียน 

5.1 แข่งขันกีฬา/กรีฑาภายใน 
5.2 การร่วมแข่งขันกีฬาสีภายนอกโรงเรียน 
5.3 การประกวดดนตรี ร้องเพลง 
5.4 การประกวดวาดภาพ 
5.5 การเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านดนตรี   

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กลุ่มสาระศิลปศึกษา 
- กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
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กลยุทธ์ที่ 2(ต่อ) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 นาฏศิลป์ ,ศิลปะ ,วงโยธวาทิตโรงเรียน 2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
6. โครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
- งาน TO BE NUMBER ONE 

 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับ

การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรสู่มืออาชีพและมี
ศักยภาพเป็นพลโลก 

1.1 อบรมครูกับเจ้าของภาษาตา่งประเทศ 
1.2 ศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศ 
1.3 อบรมทักษะการใช้สื่อ ตำราเรียนภาษาต่างประเทศ 
     ของครูกลุ่มวิทย์-คณิต 
1.4 จัดซื้อจัดหาหนังสือ ตำราและสื่อภาษาต่างประเทศ  
     ในการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มวิทย์-คณิต 
1.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับนานาชาติ 
1.6 อบรมทักษะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ในการจัดการ  
     เรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเผยแพร่ผลงาน 
     ทั้ง ระบบออนไลน์และออฟไลน์ 
1.7 อบรมทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.8 ส่งเสริมและสนบัสนนุการจดัทำผลงานทางวิชาการ 
1.9 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ครูเข้ารับการประชุม/  
     อบรม/สัมมนาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
1.10 อบรมครูให้ใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา 
      ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
1.11 อบรมความรู้และพัฒนาทกัษะการปฏิบัตงิานที่ 
      รับผิดชอบ เชน่ งานวัดผล งานพสัดุ งานสารบรรณ  
      งานสารสนเทศ งานเจ้าหนา้ที่บริการ  
      (นักการ,แม่บ้าน) 
1.12 การปฐมนิเทศและให้ความรู้ครูใหม่ / 
       ครูอัตราจ้างใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

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

แผนงานที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร
ผู้บริหารระดับกลางของ
โรงเรียน 

2.1 อบรมให้ความรู้ และพัฒนาทักษะ 
     การบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
2. ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

3. โครงการนิเทศการเรียน
การสอน 

3.1 ครูคู่นิเทศ 
3.2 พัฒนาเครื่องมือนิเทศภายในด้านการเรียนการสอน 
      

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 2  บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. โครงการเสริมสร้างขวัญ
และกำลังใจบุคลากร 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. ฝ่ายสำนักอำนวยการ 
 

 

กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 1  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัต ิ

1.1 การจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 การอบรมความรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
1.3 การบูรณาการการเรียนการสอนและจัด 
     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.4 การจัดทำข้อมูลการสนเทศเชื่อมโยงโรงเรียน 
     เครือข่ายโดยผ่านเว็บไซด์ 

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

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1.5 การจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

     พอเพียง 
1.6 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธผ์ลงานโดยนิทรรศการ   
     เอกสาร ข่าว 

 

2. โครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   - งานห้องเรียนพิเศษ 

5. โครงการส่งเสริมการ
บริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน 

5.1 ปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและ  
     งบประมาณตามค่าใช้จา่ยรายหัวนักเรียน 
5.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ/  
     งบประมาณประจำป ี

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน  
   และงบประมาณ  
   - งานแผนงาน  

 
กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  

และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ 

1.1 พัฒนาระบบเครือข่าย ICT ภายใน 
    - การเช่าซื้อ Computer 
    - การเช่าสัญญาณ Internet ความเร็วสูง 
    - การติดตั้งสายสัญญาณ Wireless 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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กลยุทธ์ที่ 4 (ต่อ) บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
     - การขยายโครงข่ายสญัญาณ 

    - การซ่อมบำรุง 
1.2 พัฒนา ICT ห้องศูนย์ปฏิบัตกิาร/ห้องสมุด/ 
     ห้องเรียนอาชีพ 

 

2. โครงการพัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการที่ด ี

2.1 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/ฝา่ย/งาน/กลุ่มสาระ 
     การเรียนรู ้
2.2 การซ่อมแซม ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
2.3 การจัดสวัสดิการครูและบุคลากร 
2.4 การพัฒนาระบบบริหารงาน 
2.5 การพัฒนาสำนักผู้อำนวยการ 
2.6 การจัดทำมาตรฐานการปฏบิัติงาน 
2.7 การพัฒนาระบบงานสารบรรณโรงเรียน/ฝ่าย/ 
     กลุ่มสาระฯ 
2.8 การพัฒนางานพสัดุโรงเรียน/ฝา่ย/กลุ่มสาระฯ 
2.9 การพัฒนางานการเงินโรงเรียน 
2.10 การบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค 
2.11 จัดจ้างครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าทีส่ำนักงาน/แม่บา้น 
       คนสวน,เจ้าหนา้ที่,นักการ 
2.12 การบริการรักษาความปลอดภัย  
      (จ้างยามรักษาการณ์,เวรประจำวัน,เวรกลางคนื, 
      เวรวันหยุด,เครื่องหมายจราจร ฯลฯ) 

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

3. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้

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

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

4. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการ
อาคารสถานที ่

4.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
     อาคารสถานที ่
4.2 การตกแต่งป้ายงาน/ซุ้มงาน ประเพณีสำคัญ 
     ประจำป ี

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

แผนงานที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
5. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการ
สาธารณปูโภค 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

6. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3  เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนาโรงเรียน 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
2. ฝ่ายสำนักอำนวยการ 
 

2. โครงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา 

2.1 การจัดแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
2.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ ( 
     (MEP) 
2.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพหุภาษา 
      (MP) 
2.4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน   
     - SMAT /วิทย์- คณิต เข้มข้น 
     - ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน/ ห้องเรียนพิเศษภาษาพม่า 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน 
   และงบประมาณ 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
4. ฝ่ายสำนักอำนวยการ 
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กลยุทธ์ที่ 4(ต่อ) บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก 
                    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3  เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 2.5 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS 

2.6 พัฒนาระบบเครือข่าย  ICT  ภายใน 
2.7 ส่งเสริมงานประชาสัมพันธว์ารสารโรงเรียน 
2.8 การหาทุนจากผู้อุปถัมภ ์
2.9 การทำชุดพลศึกษา ชุดพืน้เมือง กระเป๋านักเรียน 

 

 

กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 4  พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการสื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานประชาสัมพนัธ ์
 

2. โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการทางการศึกษา 

2.1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
2.2 พัฒนาระบบนวัตกรรม I - Student 
2.3 การทำบัตรประจำตัวนักเรียน 
2.4 การประกันอุบัติเหตุ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 

3. โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน 
    และงบประมาณ 
2. ฝ่ายสำนักอำนวยการ 
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา 

4. โครงการนิเทศเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและการสรปุผล
พัฒนาโรงเรียน 

4.1 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนนิงานการพฒันา 
     คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
4.3 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สื่อมวลชน 
4.4 การเผยแพร่ผลงานโรงเรียน 
     

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
2. กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
   - 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
   - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
   - งานประชาสัมพนัธ ์
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

จำแนกตามกลยุทธ์และแผนงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ  

และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  
ที่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 1.1 กิจกรรมงานพัฒนาหลักสูตร 10,000 ม.2(2.3) ฝ่ายบริหารวชิาการ 
2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 
   

 
2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการวดัและประเมินผล 69,329 ม.1.1(1,4,5), 

1.2(1) 
ม.2(2.1,2.2) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

3 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 

 
3.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ 40,000 ม.1.1(2,5,6), 

1.2(2) 
ม.3(3.1,3.3,3.4) 

กลุ่มสาระศิลปะ 

 
3.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 17,714 ม.1.1(2,5,6), 

1.2(2) 
ม.3(3.1,3.3,3.4) 

กลุ่มสาระศิลปะ 

 
3.3 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนดนตร ี 30,000 ม.1.1(2,5,6), 

1.2(2) 
ม.3(3.1,3.3,3.4) 

กลุ่มสาระศิลปะ 

 
3.4 กิจกรรมศิลปะปริทรรศ 10,000 ม.1.1(2,5,6), 

1.2(2) 
ม.3(3.1,3.3,3.4) 

กลุ่มสาระศิลปะ 

 
3.5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนชุมนุม/จิตอาสา  
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

14,990 ม.2(2.1,2.2,2.3) 
ม.3(3.1,3.3,3.4, 
3.5) 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.1 กิจกรรมการพัฒนาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนรู้ 1,000,000 ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 
4.2 กิจกรรมค่ายภาษาจนีเพื่ออาชีพ (วฒันธรรมอาหารจีน
พื้นเมือง) 

10,000 ม.1.1(2,4,5,6) 
1.2(1,3)/ม.3(2) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 
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กลยุทธ์ที่ 1(ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ  

และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ที่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 4.3 กิจกรรมการจัดหาหนังสือ/สื่อประกอบการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

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

 4.4 กิจกรรมพัฒนาการออกเสียงภาษาไทย (คลินิกหมอ
ภาษา) 

489 ม.1.1(1,2,5) 
ม.1.2(1,2,3,4) 

กลุ่มสาระภาษาไทย 

 4.5 กิจกรรมจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

35,400 ม.1.1(4,5) 
ม.2(2.6) 

กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 

 4.6 กิจกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณแ์ละแหล่งเรียนรู้ 70,000 ม.1.1(1),1.2(4) 
 

กลุ่มสาระสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

 4.7 Brush Up! เตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู้/
PAT.7 ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุน่,ภาษาเกาหลี 

15,000 ม.1.1(2,4,5,6), 
1.2(1,3) 
ม.3(3.2) 

กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

 4.8 กิจกรรมจัดซื้อพจนานุกรมภาษาจนีใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน  

9,450 ม.1.1(2,3,5,6), 
1.2(1) 
ม.3(3.1,3.2) 

กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

 4.9 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาและวฒันธรรมญี่ปุ่น 

10,000 ม.1.1(2,3,5,6), 
1.2(1) 
ม.3(3.1,3.2) 

กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

5 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 5.1 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 7,952 ม.1.1(1,2) งานห้องสมุด 
 5.2 กิจกรรมนักเรียน ครู และบุคลากรยอดนักอ่าน 12,976 ม.1.1(1,2) งานห้องสมุด 

 
5.3 กิจกรรมวางทุกงาน  อ่านทกุคน 12,198 ม.1.1(1,2,5,6) 

ม.3(3.1) 
กลุ่มสาระภาษาไทย 

 
5.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (บันทึกการอ่าน) 27,000 ม.1.1(1,2) 

ม.3(3.1) 
กลุ่มสาระภาษาไทย 

6 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ 

 
6.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

17,850 ม.3(3.1,3.2) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 รวม 1,425,348   
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โครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กิจกรรม  งานพัฒนาหลักสูตร 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่  1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  ความ

ถนัด  ความสนใจ  และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายเอกชัย  พันธุลี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
     ข้อที ่2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และทุกกลุ่มเป้าหมาย   

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

หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแม่บทสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนด  การพัฒนา
หลักสูตรเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษาที่จะต้องมี่การดำเนินงานเป็นระเบียบแบบแผนต่อเนื่องกันไปซึ่งเริ ่มจากการวาง
จุดมุ่งหมายในการดำเนินงานนี้จะต้องคำนึงถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาใหม่ต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าหลักสูตรเดิมและ
จะต้องสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายของการพัฒนาโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาจิตใจและทัศนคติของนักเรียนด้วย  การดำเนินงานจึงต้องได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่าง
ดีจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในทางด้านหลักสูตรทุก ๆ ด้านและต้องมีผู้นำที่ชำนาญมีความสามารถในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียน โรงเรียนจึงต้องพัฒนาหลักสตูรและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกัน 

และด้วยเหตุผลดังกล่าวงานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและปรับปรุง
ทุกปีการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการวางแผนในการ
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อวางแผนและ
ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ซึ่งจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและชุมชน   
 2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและสนองตอบตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 

2.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มคีวามรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะในปัจจุบัน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ  
         1) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563-2565    
         2) เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู ้8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

        3) เอกสารรายงานการใช้หลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 เล่ม 
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3.2  ด้านคุณภาพ  
        - โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศกึษา 2563-2565 ที่มีคุณภาพ  
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัตโิครงการจากผูบ้ริหาร  
    โรงเรียน 
2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการ 
3) ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรกการดำเนินงานปรับปรุง 
    หลักสูตร 

ต.ค. 2562 - นายเอกชัย  พันธุลี 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตร
และแนวทางการพัฒนาหลักสตูร ปี 2563-2565 
2) ครูที่รับผิดชอบหลักสูตรของแตล่ะกลุม่สาระฯ 
ปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระฯ      
3) แต่ละกลุม่สาระฯ ส่งต้นฉบับของหลักสูตรที่ปรับปรุง
แล้ว 1 ฉบับ 
4) จัดทำสำเนา เข้ารูปเล่มของหลกัสูตรสำหรับนักเรยีน   
 ปี 2563-2565 กลุ่มสาระฯ ละ 3 ฉบับ 

ต.ค. 2562 – 
มิ.ย. 2563 

10,000 
 

นายเอกชัย  พันธุลี 
และครูทีร่ับผดิชอบ
หลักสตูรของแต่ละ
กลุ่มสาระฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1) ประเมินความพึงพอใจของผู้มีสว่นเกี่ยวข้องกิจกรรม 
2) ประเมินการใช้หลักสูตรของแตล่ะกลุม่สาระฯ 

ก.ย. 2563 - นายเอกชัย  พันธุลี 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1) สรุปผลการดำเนินการตามกิจกรรมและรายงาน
ผู้บริหารโรงเรียน 

ก.ย. 2563 - นายเอกชัย  พันธุลี 

 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/ 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เครื่องปริ้น HP LaserJet Pro MFP134w 5,800 เครื่อง 1 5,800 - - 
2 กระดาษโฟ้โต้ 180g  439 ห่อ 2 878 - - 
3 ตู้เหล็กบานเลี่อนกระจก (ขนาด 3 ฟุต) 3,322 หลัง 1 3,322 - - 

รวม 10,000 - 
รวมทั้งสิ้น 10,000 
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โครงการ  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กิจกรรม  การพัฒนาวัดผลและประเมินผล  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด  

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    งานวัดผลและประเมินผล 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  ข้อที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ข้อที่ 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
    ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล 
 งานวัดผลและประเมินผล ถือเป็นหัวใจของงานบริหารงานวิชาการ ท้ังนี้เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศกึษา คือการจัด
การศึกษาให้มีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นการดำเนินงานจึงจำเป็นตอ้งมีจุดเน้นที่การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ซึ่งต้องส่งเสริมการพฒันาในส่วนของครูผู้สอนและผู้เรยีนโดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์และมคีุณลักษณะที่ดี ตามหลักสตูรสถานศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวัดผลและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อช่วยเหลือนักเรยีนที่มีปัญหาดา้นการเรยีนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และหลักเกณฑ์การประเมินผลตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

 นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม นักเรียนจำนวน 2,732 คน ครูจำนวน 167  คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

 1. นักเรียนและครูผูส้อนโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนลดลง 
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4. ขั้นตอนการดำเนินการ 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมคร ู
- เขียนโครงการ 

ก.ย.62 - หัวหน้างานวัดผล 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- เขียนโครงการ 
- ขออนุมัติดำเนินการจดัหาวสัดุอปุกรณส์ำหรับ
พัฒนาการวัดผลประเมินผล 
- จัดกิจกรรมตามโครงการ 

ต.ค.62-ก.ย.63 69,329 งานวัดผล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- มีวัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน 
- ทำบัญชีคุมการใช้วัสด ุ

ส.ค. 63 - งานวัดผล 

4.ประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 63 - งานวัดผล 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ………….…69,329…………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เทปใสยูนิเทป แกนใหญ่ 1 ” 45 ม้วน 4 180 4 180 
2 กระดาษปกการ์ดขาว White cards 180g. 99 รีม 3 297 3 297 
3 หมึกHP 1320CE505A 3,290 กล่อง 2 6,580 - - 
4 หมึก HP LaserJet CF226A 4,450 กล่อง 1 4,450 2 8,900 
5 เชือกฟางม้วนใหญ่ 230 โหล 1 230 1 230 
6 เป็กทองเหลืองเครื่องบิน 2” 99 กล่อง 30 2970 30 2970 
7 กาวลาเทกซ์ TOA 32” 79 ขวด - - 1 79 
8 ลวดเสียบกระดาษ 13 กล่อง - - 10 130 
9 ซองสีน้ำตาลขยายข้าง ข้อสอบ 330 มัด 12 3,960 - - 
10 หมึกเตมิ สีดำ 500 ml. 600 ขวด 1 600 1 600 
11 หมึกเตมิ สีน้ำเงิน 500 ml. 600 ขวด 1 600 1 600 
12 หมึกเตมิ สีแดง 500 ml. 600 ขวด 1 600 1 600 
13 หมึกเตมิ สีเหลือง 500 ml. 600 ขวด 1 600 1 600 
14 กระดาษคำตอบด้วยเครื่องตรวจ 0.40 แผ่น - - 25,000 10,000 
15 ค่าเช่าโดเมน เนม 900 - 1 900 - - 
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โครงการ  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรละกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ 
                              ความถนัด  ความสนใจ  และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
           ข้อที่   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อที ่2  ความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                             ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
       ข้อที่5 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ข้อที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
           ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
   ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 
1.หลักการและเหตุผล 
 

            จากพระราชบัญญตัิการศึกษา  และหลักสตูรการศึกษาแกนกลางปี  2551  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  
มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผดิชอบ  มีทักษะการปฏิบตัิงาน  มีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย  เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของหลักสตูร  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยจดักิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน และซ่อมแซมอุปกรณ์ดนตรีไทย และสากล  ท้ังนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 

     2.1 ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะด้านนาฏศลิป์ท่ีสูงขึ้น 
     2.2 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมสีุนทรยีภาพทางนาฏศลิป ์

 
 
 
 



91 

3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ จำนวน 3 คน  และนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน 
     -  ด้านคุณภาพ   

1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะมีสื่อท่ีใช้ประกอบการสอน 
2. นักเรียนที่เรียนวิชานาฏศิลป์ทุกด้านและทุกคนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนที่สูงข้ึน 

 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินกิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

ตุลาคม 
2562 

- นางอรพิณ ศิวาดำรงค์ 

2.ดำเนินการ 
( Do) 
 

ดำเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั
กิจกรรมจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตสื่อ สื่อ
การสอน ด้านนาฏศิลป์ 

ต.ค. 2562 - ก.ย. 
2563 

40,000 นางอรพิณ ศิวาดำรงค์ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ทดสอบความรู้ความสามารถจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ต.ค. 2562 - ก.ย. 
2563 

- นางอรพิณ ศิวาดำรงค์ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินกิจกรรมและ
รายงานผล 

ก.ย. 2563 
 

- นางอรพิณ ศิวาดำรงค์ 

 

5.งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                  40,000      บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                     -        บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                                  -  บาท    

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2562 ภาคเรยีนที่ 1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 หุ่นผ้าสำหรับสอนจับผา้นุ่งผ้า 800 ตัว 6 4,800 - - 
2 ชุดม้ง 3,000 ชุด 2 6,000 - - 
3 สายสังวาลย ์ 1,500 เส้น 10 15,000 - - 
4 กำไลข้อมือ 500 คู ่ - - 10 5,000 
5 ปิ่นปักผมสีทอง 150 อัน     26 3,900 - - 
6 ตุ้มห ู 350 คู ่ - - 10 3,500 
7 พานข้าวตอกดอกไม ้ 180 อัน - - 10 1,800 

รวม 29,700 10,300 
รวมทั้งสิ้น 40,000 
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โครงการ  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ 
                              ความถนัด  ความสนใจ  และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายธิติกร   ปิยนุสรณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  2562 - กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
           ข้อที่   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อที ่2.  ความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                             ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
       ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทำงาน 
           ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 2 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
   ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 

            จากพระราชบัญญตัิการศึกษา  และหลักสตูรการศึกษาแกนกลางปี  2551  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  
มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผดิชอบ  มีทักษะการปฏิบตัิงาน  มีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย  เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของหลักสตูร  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยจดักิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน และซ่อมแซมอุปกรณ์ดนตรีไทย และสากล  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการ 
 

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

ครู จำนวน 3 คน  นักเรียน จำนวน 2,800 คน 
     -  ด้านคุณภาพ   

1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะมีสื่อท่ีใช้ประกอบการสอน 
2. นักเรียนทีเ่รียนวิชาศลิปะทุกดา้นและทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

 

4. วิธีการดำเนินการ 
 

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

งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนิน
กิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

ตุลาคม 
2562 

- นายธิติกร  ปิยนสุรณ ์

2.ดำเนินการ 
( Do) 
 

ดำเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั
กิจกรรมจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตสื่อ 
สื่อการสอน ดา้นทัศนศิลป์  

ต.ค. 2562 - 
ก.ย. 2563 

17,714 นายธิติกร  ปิยนสุรณ ์

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ทดสอบความรู้ความสามารถจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ต.ค. 2562 - 
ก.ย. 2563 

- นายธิติกร  ปิยนสุรณ ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินกิจกรรมและ
รายงานผล 

ก.ย. 2563 
 

- นายธิติกร  ปิยนสุรณ ์

 

5.งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                  17,714     บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                     -        บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                                  -  บาท        

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ขาหยั่งตั้งเขียนรูป 690 ตัว 10 6,900 - - 
2 กระดาษร้อยปอนด ์ 20 แผ่น - - 100 2,000 
3 สีน้ำของเรเนอซองส์ขนาด  12  ส ี 80 ชุด 20 1,600 - - 
4 พู่กันกลมเบอร์ 12 40 อัน 48 1,920 - - 
5 ดินสอ EE 240 โหล - - 4 960 
6 ดินสอ 2B 60 โหล - - 4       240 
7 กรรไกรด้ามพลาสติก 8” 89 ด้าม 13 1,157 13 1,157 
8 ตลับใสส่ ี 89 อัน 20 1,780   

รวม 13,357 4,357 
รวมทั้งสิ้น 17,714 
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โครงการ  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนดนตรี 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนอง 
                              ความต้องการ  ความถนัด  ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายบัญชา  กรรขำ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  2562 - กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
           ข้อที่   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อที ่2.  ความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                             ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
       ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทำงาน 
           ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 2 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
   ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 

            จากพระราชบัญญตัิการศึกษา  และหลักสตูรการศึกษาแกนกลางปี  2551  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  
มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผดิชอบ  มีทักษะการปฏิบตัิงาน  มีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย  เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของหลักสตูร  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยจดักิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน และซ่อมแซมอุปกรณ์ดนตรีไทย และสากล  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 

     2.1 ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะด้านดนตรทีี่สูงข้ึน 
     2.2 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมสีุนทรยีภาพทางดนตร ี 
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3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ    

ครู จำนวน 4 คน  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน 
     -  ด้านคุณภาพ   

1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะมีสื่อท่ีใช้ประกอบการสอน 
2. นักเรียนทีเ่รียนวิชาดนตรีทุกด้านและทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนิน
กิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

ตุลาคม 
2562 

- นายบัญชา  กรรขำ 

2.ดำเนินการ 
( Do) 
 
 

ดำเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั
กิจกรรมจดัซื้อวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ใน
การผลิตสื่อ สื่อการสอน  และซ่อมแซม
เครื่องดนตรีไทยและสากล 

ต.ค. 2562 - 
ก.ย. 2563 

30,000 นายบัญชา  กรรขำ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ทดสอบความรู้ความสามารถจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ต.ค. 2562 - 
ก.ย. 2563 

- นายบัญชา  กรรขำ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินกิจกรรมและ
รายงานผล 

ก.ย. 2563 
 

- นายบัญชา  กรรขำ 

 

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

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ปรับซ่อมเครื่องเป่าลมไม ้ 1,500 ตัว 20 30,000 - - 

รวม 30,000 - 
 

6. วิธีการประเมิน 
          ตัวชี้วัดความสำเร็จ             วิธีการประเมิน               เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะร้อยละ100 
มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการสอน 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ท่ีเรียนวิชาดนตรมีี
ผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน 

-สังเกต    
-สอบถาม   
 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
กิจกรรม  ศิลปะปริทรรศ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ   
                              ความถนัด  ความสนใจ  และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - กุมภาพันธ์   2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
           ข้อที่   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อที ่2  ความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                             ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
       ข้อที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ข้อที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
           ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
   ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบญัญัติการศึกษา  และหลักสตูรการศึกษาแกนกลางป ี 2551  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคดิ   
มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผดิชอบ  มีทักษะการปฏิบตัิงาน  มีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย  เพื่อสนองต่อความต้องการ
ของหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงได้จดัทำโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยจดักิจกรรมศิลปะปริทรรศ  
เป็นการเปดิโอกาสให้ผู้เรียนได้จัดแสดงผลงานของตนเอง  ของท้องถิ่น  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนให้เป็นไปตามที่
หลักสตูรต้องการ 

 

2.วัตถุประสงค์ 
 

 2.1 ส่งเสริม  สนบัสนุนใหผู้้เรยีนมคีวามรู้และทักษะ มีความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 2.2 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมสีุนทรียภาพทางศิลปะ 
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3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ    

ครู จำนวน 9 คน  นักเรียน  จำนวน 2,800 คน 
     -  ด้านคุณภาพ   
         1.  นักเรียนร้อยละ  80  แสดงออกด้านศิลปะอย่างเช่ือมั่น และเหมาะสม 
        2. นักเรียนทีเ่รียนวิชาศลิปะทุกดา้นและทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
 

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

งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินกิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

ตุลาคม 
2562 

- นางรักษ์สุมล  โกศล 

2.ดำเนินการ 
( Do) 

ดำเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั- - - 
จัดนิทรรศการทางทัศนศิลป ์
- จัดแสดงการขับร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหาง
เครื่อง 

ม.ค. - ก.พ. 
2563 

10,000 นางรักษ์สุมล  โกศล 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ทดสอบความรู้ความสามารถจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ม.ค. - ก.พ.. 
2563 

- นางรักษ์สุมล  โกศล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินกิจกรรมและ
รายงานผล 

ก.พ.  2563 - นางรักษ์สุมล  โกศล 

 

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

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ไม้อัดยาง 4 มิลลิเมตร 250 แผ่น 15 3,750 - - 
2 โฟมขนาด 3 ส่วน 4 นิ้ว 30 แผ่น 5 150 - - 
3 สีสะท้อนแสงขวดใหญ ่ 100 ขวด 1 100 - - 
4 ค่าจ้างทำฉากประกอบการแสดง 10 ชุด 500 ชุด 10 5,000 - - 
5 ค่าป้ายไวนลิ 1,000 ผืน 1 1,000 - - 

รวม 10,000 - 
รวมท้ังสิ้น 10,000 
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โครงการ  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม/จิตอาสา เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด  

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนวรัตน์   เหลือศรีจันทร์ และ นางสาวศุภลักษณ์  คำลือ 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
   และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ข้อที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน   
 ข้อที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นคุณภาพท่ีเกิดขึ้นกับ
นักเรียนและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างแท้จริง   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้องรับผิดชอบงานท่ีปฏิบัติ คือกิจกรรม
ชุมชน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมซ่อมเสริม โดยกิจกรรมทั้งหมดเป็นกิจกรรมสง่เสริมใหผู้้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
ตนเองตามความต้องการของตนเอง และส่งเสริมศักยภาพให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลกัสูตร มคีวามเอื้ออาทรผู้อื่น
และกตญัญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุ ยอมรับความคิด   และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และยังส่งเสรมินักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมและเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ตามความถนัดของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
3. เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับผู้เรียน 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

 นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมจำนวน 2,800 คน สามารถเข้าร่วมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ครบกิจกรรมตามที่หลักสูตรได้กำหนด  
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-  ด้านคุณภาพ  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดระบบการเข้าร่วมกจิกรรมได้อย่างมีคณุภาพและครบตามที่หลักสตูรกำหนดนักเรียนสามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมตามถนัด-ความสนใจและผา่นเกณฑ์การประเมินทกุคน 
 

4. วิธีการดำเนินการ 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1.ประชุมคณะกรรมการง่าน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับครูที่เกี่ยวข้อง 

1-30 ก.ย. 62 - - นายวินัย  หาญพรม 
- นางสาวนวรัตน์   
เหลือศรจีันทร ์
- นางสาวศุภลักษณ์  
คำลือ 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

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

1 ต.ค 62 – 
1 ก.ย. 63 

15,000 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

1-15 ก.ย. 63 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

15-30 ก.ย. 63 - 

 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 หมึกเตมิ canon G2010 4สี สีละ 1 ขวด 300 ขวด 4 1,200 4 1,200 
2 หมึกเตมิ EPSON L 200 4 สี สีละ 1 ขวด 250 ขวด 4 1,000 4 1,000 
3 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 439 ห่อ 1 439 1 439 
4 กระดาษการ์ดสีฟ้า 120 แกรม A4 180แผ่น 119 ห่อ - - 12 1,428 
5 กระดาษการ์ดสีเหลือง 120 แกรม A4 180แผ่น 119 ห่อ - - 12 1,428 
6 กระดาษการ์ดสีชมพู 120 แกรม A4 180แผ่น 119 ห่อ - - 1 119 
7 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5" 37 ม้วน 6 222 6 222 
8 แฟ้มตราช้าง 3" ห่วง 109 อัน 5 545 5 545 
9 กระดาษปกการ์ดขาว 180g 50แผ่น 99 ห่อ 5 495 5 495 
10 สมุดปกน้ำเงิน No.2 ไม่หุ้มปก 60 แผ่น 45 เล่ม 6 270 - - 
11 เทปกาว 2 หน้าบาง  200 โหล 3 600 3 600 
12 คลิปหนีบตราม้า no.110  60 กล่อง 1 60 1 60 
13 คลิปหนีบตราม้า no.111 40 กล่อง 1 40 1 40 
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โครงการ               ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม                การพัฒนาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน         กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน   
ผู้รับผิดชอบ  นายสมยศ  จิรกุลธรวณิช 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

     ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการเรียนการสอน การผลิตสื่อสิง่พิมพ์เพื่อเป็นเอกสารในการจัดการเรยีนการสอนเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในทุกดา้น ทั้งทางด้านทักษะกระบวนการ กระบวนการคดิ ทักษะการทำงานเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้
ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ การผลิตเอกสารและการพิมพ์ จึงมีความจำเป็นท้ังในทางด้านงานวิชาการ 
และงานทุกๆ ฝ่าย จึงขอจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการงานเอกสารและการพิมพ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการเรียน
การสอนและพัฒนาคณุภาพของผูเ้รียนให้มีคณุภาพยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. จัดซื้อวัสดุ กระดาษ สำหรับการทำการผลิตสื่อการสอน และเอกสารการสอน 
 2. บำรุงเครื่องอัดสำเนาเอกสาร 
 

3. เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 

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

 - ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีสื่อและเอกสารประกอบการเรียน 
2. ครูมีเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ 
 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. เตรียมวางแผนดำเนินการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
3. จัดทำโครงการ 

ก.ย. 2562 
- 

นายสมยศ   
จิรกุลธรวณิช 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินงานและติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค.2562 
- 

1,000,000 
คณะกรรมการฝา่ย
บริหารวิชาการ 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 
 

3. ดำเนินงานตามโครงการ ก.ย..2563 
 

งานเอกสารการ
พิมพ์ 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

สำรวจ, สังเกต, สอบถาม ก.ย. 2563 
- 

นายสมยศ   
จิรกุลธรวณิช 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action) 

- สำรวจ ติดตาม และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ 
- สรุปผลการดำเนินงาน 

ต.ค.2563 
- 

นายสมยศ   
จิรกุลธรวณิช 

 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อหน่วย หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2563 

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

(หมึกสี) 
16,000 หลอด 

4 64,000 4 64,000 

6 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Hi Speed Jet 
(หมึกดำ) 

12,000 หลอด 
4 48,000 4 48,000 

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

รวมทั้งสิ้น 1,000,000 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

ครู นักเรียน ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80 ข้ึนไปมีความพึงพอใจในการใช้บริการ 
งานเอกสาร  

สังเกต  สอบถาม แบบสำรวจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษามีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน 
 2. ครูผู้สอนไดร้ับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
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โครงการ   ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กิจกรรม    ค่ายภาษาจีนเพื่ออาชีพ (วัฒนธรรมอาหารจีนพื้นเมือง) 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความ

ถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพัทธนันท์  บุญชะนะ,นายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
         ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
                         ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
              ข้อที ่4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
              ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
              ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
        ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
             ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

   ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   ข้อที่ 2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

จากสภาพความเปลี่ยนแปลงในอย่างรวดเร็วของการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดการเรียนการ
สอนที่ตอบสนองนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ และให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศที่สอง
เทียบเคียงในระดับมาตรฐานสากล จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนที่กำลังศึกษาภาษาจีนและเรียนรู้วัฒนธรรมจีน  ซึ่งผลการทดสอบ
ดังกล่าวจะเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าบุคคลนั้นสามารถใช้ทักษะภาษาจีน ได้อย่างครบถ้วน และการทำอาหารจีนก็เป็นวัฒนธรรม
จีนที่ทั่วโลกยอมรับของนานาชาติ สามารถนำมาฝึกเป็นอาชีพให้กับนักเรียน และนำไปประกอบการสมัครเข้าทำงาน  ให้เกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพต่อผู้เรียนสืบต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถภาษาจีน  
2. เพื่อเพิ่มพูนความทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน 
3. เพื่อเป็นส่งเสริมการจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยและพอเพียง   

3. เป้าหมาย 
  1. เป้าเหมายเชิงปริมาณ 
  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 100 คน ประกอบไปด้วย นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมสากลและเข้าใจถึง 
                  วัฒนธรรมจีน  
4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.  เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กันยายน 2562 - นางสาวพัทธนันท์  
บุญชะนะ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินงานตามโครงการ 
- จัดหาวิทยากรจีน 2 ท่าน 1วัน 
- จัดทำเอกสารและสื่อการเรียน 
-จัดฐานทั้งหมด 3 ฐาน 
 -ฐาน1 เรียนรู้ประวัติอาหารจีน 
 -ฐาน2 เรียนทำอาหารคาวจีน 
 -ฐาน3 เรียนทำอาหารหวานจีน 

ตุลาคม 2562                  
- มกราคม 2563 

10,000 นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ 

.3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

กุมภาพันธ์  2563  - นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

- สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผล
การดำเนินงาน 

มีนาคม-เมษายน 
2563 

- นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ 

 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. วิทยากร 2 ท่าน 300 ช่ัวโมง 6 1,800 - - 
2. ค่าอาหารว่าง 50 ช้ิน 100 5,000 - - 
3. กระดาษปกการ์ดขาว 99 แพ็ค 2 198 - - 
4. สมุดเล่มเล็กภาษาจีนทำมือ 23 อัน 100 2,300 - - 
5. กระดาษโฟโต้ 180g 439 แพ็ค 1 439   
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม การจัดหาหนังสือ / สื่อประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางภณิตา  แก้วเจริญเนตร 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562  -  กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

   ข้อที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

   ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

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

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์มากขึ้นจึงได้จัดทำโครงการห้องสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นเพื่อที่จะให้
นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   คาดว่าเมื่อได้
ดำเนินงานตามโครงการนี้แล้ว โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ โดยเพิ่มผลสัมฤทธิ์และ
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
      1. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
      2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณติศาสตร ์
     3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 
     4. เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

             - นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ได้ใช้สื่อการเรยีนการสอนที่ทันสมยัและมีประสิทธิภาพ 
             - ครูทุกคนในกลุ่มสาระคณติศาสตร์มสีื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

      3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                   - ครูคณิตศาสตรม์ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
                   - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูงข้ึน 

 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

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

ก.ย. 2562 - กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการตามโครงการ จัดซื้อหนังสือตำรา 
แบบฝึก/แบบฝึกหัด 

ต.ค.  62 – 
มี.ค. 63 

5,000 นางภณิตา แก้วเจริญเนตร 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ใบตรวจรับพสัดุ ลงบญัชีจำนวนหนังสือ/ตำราเรยีน
ภายในห้องสมดุกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

ต.ค.  62 – 
มี.ค. 63 

- นางภณิตา แก้วเจริญเนตร 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 
 
 

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

ต.ค.  62 – 
มี.ค. 63 

- นางภณิตา แก้วเจริญเนตร 

 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1.  หนังสือตำราแบบฝึก/แบบฝึกหดั/คู่มือครู
คณิตศาสตร ์

250 เล่ม - - 20 5,000 

รวม - 5,000 
รวมทั้งสิ้น 5,000 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาการออกเสียงภาษาไทย (คลินิกหมอภาษา) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ 
                              ความถนัด  ความสนใจ  และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนมิถุนายน – สิงหาคม  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
ข้อที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ข้อที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

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

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

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติทีท่ำให้ชาติดำรงความเป็นชาติอยู่ได้  แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบัน  พบปัญหามากมายทำ
ให้การสื่อสารไม่เข้าใจกัน  สาเหตมุาจากการออกเสียงภาษาไทยไมถู่กต้องตามภาษามาตรฐาน  การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน   
และในสื่อตา่งๆกลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  โรงเรยีนสรรพวิทยาคม  ไดต้ระหนักถึงความสำคญัของปัญหานี้  จึงได้จัดโครงการ
พัฒนาการออกสียงภาษาไทย  (คลินิกหมอภาษา) 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้นักเรียน  ครู  และผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหา  และพัฒนา

ทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
      2.  เพื่อยกย่องและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่มีทักษะในการใช้ภาษาไทยดีเด่น 
      3.  เพื่อยกย่องและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่พัฒนาทักษะการอ่าน 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

ครูกลุ่มสาระภาษาไทย จำนวน 13 คน  นักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาไทยจำนวน 2,800 คน 
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-  ด้านคุณภาพ  
          นักเรียนเข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาการออกสียง  100 % 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและวางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ

มี.ค.-พ.ค.2563 - ครูกฤษณ์ชรินทร์  
คงกล่อม 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. รวบรวมรายช่ือนักเรียนที่มีปญัหาการอ่านและรับสมัคร
นักเรียนท่ีสนใจพัฒนาทักษะการอา่น 
2. การดำเนินการพัฒนา 
    -  ศึกษาประวัติ 
    -  ทดสอบการอ่าน 
    -  แยกนักเรียนที่มีปัญหาเฉพาะด้าน   
    -  พัฒนาการอ่านโดยใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน  พ่ีสอนน้อง 
    -  ทดสอบหลังดำเนินการ 
    -  วัดผล  ประเมินผล  รายงานผล 
    -  สรุปเล่มรายงานผล   

พ.ค.-ส.ค.2563 489 ครูกฤษณ์ชรินทร์ 
คงกล่อม 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม ส.ค.2563 - ครูกฤษณ์ชรินทร์  
คงกล่อม 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ส.ค.2563 - ครูกฤษณ์ชรินทร ์
คงกล่อม 

 
 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………489…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 กระดาษโฟโต้ 210g.  ขนาด เอ 4 489 ห่อ - - 1 489 
รวม - 489 แผ่น 

รวมทั้งสิ้น 489 300 

 
 
 



116 

 



117 

โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด  

ความสนใจและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562   –  กันยายน  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ข้อที่ 4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       ข้อที ่5 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
            ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาสังคมศกึษา ในภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2562  โดยภาพรวมแล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่กำหนดไว้  และอยู่ในเกณฑ์ประกันคุณภาพการสอนของครูผู้สอน  ทั้งนี้ต้องการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไป  โดยมีการดำเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้ดียิ่งข้ึน  พัฒนาและจัดทำ
สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข  ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พร้อมกับการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
 ดังนั้นเพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนรายวิชา ท้องถิ่นของเรา ของนักเรียนสูงขึ้นและการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจึงสมควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาท้องถิ่นของเราในภาคเรียนต่อไปให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้มีสื่อการเรยีนการสอนที่มีคุณภาพ 

 2.  เพื่อยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน  
 

3.  เป้าหมาย 
- เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         -  ครู ร้อยละ 75  ได้มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคณุภาพ 
         -  ในปีการศึกษา  2562 – 2563  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
            ในวิชาสังคมศึกษามีผลสัมฤทธ์ิค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 60.00  และเพิ่มขึ้นจากเดมิ  ร้อยละ  5 
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- เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทกุคนได้รบัการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งขึ้น นักเรียนไดร้ับการ

 ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงค์อย่างหลากหลาย    มีทักษะในการดำรงชีวิต
 ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ซึง่ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น  

 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมครูและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ดำเนินงานเพื่อเสนอขออนุมัตโิครงการ 

ตุลาคม 2561 
มีนาคม 2562 

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯและคณะครูใน
กลุ่มสาระสังคมฯ   

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินการจดัหาสื่อเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

พฤศจิกายน 2561 
มีนาคม 2562 

35,400 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

ตรวจสอบคุณภาพของสื่อท่ีไดร้ับ 
ตรวจสอบการใช้สื่ออย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

พฤศจิกายน 2561 
มิถุนายน 2562 

- ครูเอกชัย  พันธุล ี

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผล 
โครงการ 
2. สรุปผลการดำเนินการ 
3.รายงานผู้บังคับบญัชา 

กุมภาพันธ์ 2561 
กันยายน 2562 

- ครูเอกชัย  พันธุล ี
 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)   35,400    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ         -                 บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี               -                 บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 
ACONATIC LED TV 55”  
ห้อง 522 จำนวน 1 เครื่อง 
ห้อง 531 จำนวน 1 เครื่อง 

15,000 เครื่อง 2 30,000 - - 

2 ขาแขวน TV พร้อมติดตั้ง 2,250 ชุด 2 4,500 - - 
3 สาย HDMI 10 เมตร 450 เส้น 2 900 - - 

รวม 35,400 - 
รวมทั้งสิ้น 35,400 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาสื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการความถนัด ความ

สนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผดิชอบ    ฝ่ายงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การเรยีนรู้จากกิจกรรมและกระบวนการที่มีคุณภาพด้านสุขศึกษาและพลศึกษาอย่างถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานสากล 
ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนทีด่ีมีคณุภาพและทนัสมัย กลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษาไดเ้ล็งเห็นถึง
ความสำคญัของการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอตามความต้องการเพื่อให้ผู้เรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจและตอ้งได้รับการฝึกฝนเพื่อที่จะสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพียงพอทั้งทางด้าน  ความรู้ 
คุณธรรม สติปัญญา  สังคม  อารมณ์  และร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการเรยีนรู้ประสบผลสำเร็จตาม
เป้าหมายที่กำหนดจนส่งผลใหส้ามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตอ่ยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ครูดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกดิประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสรมิการจดักิจกรรม/ โครงการที่มีคณุภาพต่อการเรียนการสอน 
3. เพื่อให้ครูพัฒนาสื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการ 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามสีื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอกับจำนวนผู้เรยีน 
 -  ด้านคุณภาพ  

- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับการพัฒนา/ส่งเสรมิความรู้/การปฏิบัตเิกี่ยวกับสุขศึกษาและพลศึกษา 
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4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan)  

- ประชุมครูในโครงการ  เพื่อจัดเตรียมการจัดทำ
โครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ 
- เตรียมกิจกรรมในการแข่งขัน 

ต.ค. 2562 - ฝ่ายงานวิชาการกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

  

- จัดหาสื่อ/อุปกรณ์  ในการจดัการ 
เรียนการสอน 
- จัดทำสื่อการเรียนการสอน 

พ.ย. 2562– 
ก.ย. 2563 

 

70,000  

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ประชุมสรุปปัญหา  ก.ย. 2563 -  

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action)  

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

ก.ย. 2563 
 
 

-  

 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 วอลเล่ย์บอลGrand sport  รุ่นUltimate  395 ลูก 10 3,950 10 3,950 
2 ตะกร้อฝึกเบื้องต้น 60 ลูก 40 2,400 20 1,200 
3 ลูกฟุตบอล Molten รุ่น F5V2000 610 ลูก 5 3,050 - - 
4 ตาข่ายฟุตบอล 11 คน แกรนดส์ปอร์ต 2,900 ชุด 1 2,900 1 2,900 
5 ลูกฟุตบอล Molten รุ่น F5V3400 920 ลูก 2 1,840 2 1,840 
6 ลูกฟุตซอล Grand sport รุ่น NEO4 395 ลูก - - 5 1,975 
7 ลูกฟุตบอล Grand sport รุ่นPrimero 2 990 ลูก - - 10 9,900 
8 ตาข่ายฟุตบอล 7 คน Grand sport 2,500 ชุด - - 1 2,500 
9 ตาข่ายฟุตซอล  Grand sport 2,000 ชุด 1 2,000 - - 
10 เน็ตวอลเล่ย์บอลGrand sport (332897) 895 ผืน 2 1,790 2 1,790 
11 บาสเกตบอล Molten รุ่น B982 size7 440 ลูก 10 4,400 - - 
12 บาสเกตบอล Molten รุ่น BGN6X  1,070 ลูก 8 8,560 - - 
13 ไม้เทเบลิเทนนสิ Grand sport  205 อัน 1 205 - - 
14 เสาและตาข่ายเทเบลิเทนนิส Grand sport  240 ชุด 4 960 4 960 
15 เต็นท์ผ้าใบกลางแจ้งแบบพับ ขนาด 3 ม. x 3 ม. 3,500 ชุด 2 7,000 - - 
16 ตาข่ายห่วงบาสเกตบอล FBT  (56412) 190 คู ่ - - 3 570 
17 ที่สูบบอลแบบมีท่อพัก 360 อัน 1 360 - - 



122 

 



123 

โครงการ   ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กิจกรรม    Brush Up! เตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู้/ PAT. 7 ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,

ภาษาเกาหลี 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบ    นายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน,นางสาวพัทธนันท์  บุญชะนะ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
          ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
                         ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
               ข้อที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
               ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
         ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
              ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

    ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ข้อที่ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

จากสภาพความเปลี่ยนแปลงในอย่างรวดเร็วของการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดการเรียนการ
สอนที่ตอบสนองนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ และให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศที่สองง
เทียบเคียงในระดับมาตรฐานสากล จําเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้เรียนที่กำลังศึกษาภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่น ต้องมีผลการสอบวัด
ระดับความสามารถทางภาษาฯ ภาษาจีนเรียกว่า HSK ,ภาษาญี่ปุ่น เรียกว่า JLPT,ภาษาเกาหลี เรียกว่า  TOPIK และการทดสอบ
ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ PAT. 7 ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวจะเป็นเครื ่องหมายยืนยันว่าบุคคลนั้นสามารถใช้ทักษะ
ภาษาจีน ,ภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี ได้อย่างครบถ้วน โดยมีสถาบันการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาในระดับที่เป็น
มาตรฐานสากลและเป็นยอมรับของนานาชาติ ผู้ที่เข้ารับการทดสอบทางด้านภาษาสามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการสมัครเข้า
ศึกษาต่อในและต่างประเทศ และนำไปประกอบการสมัครเข้าทำงาน  การทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษ า แบ่งออกเป็น 3 
ทักษะตามข้อสอบได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ซึ่งแต่ละทักษะจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไป 

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่ายิ่งที่จะต้องสอนเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู้ทางด้าน 
ภาษาต่างประเทศและความถนัดทางด้านภาษาต่างประเทศ PAT 7 ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาเกาหลี ให้เกิดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพต่อผู้เรียนสืบต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถท้ัง 4ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี  
2. เพื่อเพิ่มพูนความทางด้านภาษาและสามารถสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาผ่านตามมาตรฐานของเจ้าของภาษา 
3. เพื่อเป็นส่งเสริมการจัดทำเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยและพอเพียง   

3. เป้าหมาย 
  1. เป้าเหมายเชิงปริมาณ 

  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 100 คน ประกอบไปด้วย นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนจำนวน 60 คน  
 นักเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสรีภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี จำนวน 40 คน   

                  - ครูผู้จัดกิจกรรมจำนวน 6 คน  
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  - นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างๆอย่างมปีระสิทธิภาพ ทัดเทียมสากลและเข้าใจถึงวัฒนธรรมของ 
ภาษานั้นๆ 

  - นักเรียนสามารถสอบผ่านวัดระดับความรูภ้าษาจีน ,ภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี ร้อยละ 70  

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.  เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กันยายน 2562 - นายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินงานตามโครงการ 
- จัดหาสื่อ/อุปกรณ์  ในการจดัการเรียนการสอน 
- จัดทำเอกสารและสื่อการเรียนการสอน 
- ติดต่อ/ประสานงานวิทยากรดำเนินการติววัด
ระดับความรู้ทางภาษา 
- ภาษาจีน      จำนวน   1 คน  
- ภาษาญี่ปุ่น    จำนวน  1 คน 
- ภาษาเกาหลี   จำนวน 1 คน ระยะเวลาในการ
ดำเนินกิจกรรม ในช่วงเวลาหลังเลกิเรียน                          
วันละ 1 ช่ัวโมง ทั้งสิ้น 20 ช่ัวโมง 

ตลุาคม 2562                  
-  

มกราคม 2563 

15,000 -นายฎิชมากรณ์  ยศวงค์เรือน 
-น.ส.พัทธนันท์ บุญชะนะ 
-น.ส.ชญานิศา ฤทธิ์เจรญิ  

.3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

กุมภาพันธ์  2563  - นายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

มีนาคม-เมษายน 
2563 

- นายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……..15,000………….. บาท   
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 
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โครงการ   ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กิจกรรม    จัดซื้อพจนานุกรมภาษาจีนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน 
ลักษณะโครงการ          ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพัทธนันท์  บุญชะนะ,นายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
                         ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
               ข้อที่ 3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
              ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ข้อที่ 1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ข้อที่ 2   ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
 การเรยีนการสอน เป็นการจดักิจกรรมที่มุ่งหวังให้นักเรียนได้เรยีนรู้และพัฒนาตนเองให้มสีุขภาพทางกายและจติใจที่มี
คุณภาพ มุ่งสู่การบริหารจัดการทีม่ีคุณภาพ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยแหล่งเรียนรู้/ สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคณุภาพดี การ
จัดหา/จัดทำสื่อการเรียนการสอนจึงเป็นหน่ึงส่วนประกอบสำคญัที่สง่เสริมให้กิจกรรมการเรียนการสอนประสบผลสำเร็จตาม
เป้าหมายที่กำหนด 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อจัดซื้อจัดซื้อพจนานุกรมภาษาจีนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน 
2. เพื่อเป็นส่งเสริมการจัดทำแหล่งเรียนรู้และจัดหาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยและพอเพียง 

 

3. เป้าหมาย 
  1. เป้าเหมายเชิงปริมาณ 
  - จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 10 เล่ม  
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 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจจากการใช้สื่อการเรียนการสอน 
 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/

ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 

(Plan) 

1.  เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 

2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กันยายน 2562 - นางสาวพัทธนันท์

บุญชะนะ 

2. ดำเนินการ 

(Do) 

- ดำเนินงานตามโครงการ 

- จัดหาสื่อ/อุปกรณ์  ในการจดัการเรียนการสอน 

ตุลาคม 2562    - 

กุมภาพันธ์ 2563 

9,450 นางสาวพัทธนันท์

บุญชะนะ 

3. ตรวจสอบ

(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน

ตามโครงการ 

มีนาคม 2563 - นางสาวพัทธนันท์

บุญชะนะ 

4.ประเมินผล

และรายงาน 

(Action) 

- สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผลการ

ดำเนินงาน 

เมษายน 2563 - นางสาวพัทธนันท์

บุญชะนะ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……..9,450……….….. บาท   
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………………………….. บาท 

 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาการเรียนวิชาภาษาจีน 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน 
3. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ 

1.ติดตามการใช้สื่อ 

2.สังเกตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.การเข้าร่วมกิจกรรม 

2.แบบประเมินผลการใช้สื่อ 
3.แบบสัมภาษณ์การจัดกิจกรรม 

   
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการเรยีนภาษาจีนที่ดีขึ้น 
7.2 นักเรียนและครูได้ใช้แหล่งเรยีนรู้/สื่อและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน 
7.3 ครูได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนจึงเป็นหนึ่งส่วนประกอบสำคัญที่ส่งเสรมิให้กิจกรรมการเรียนการสอนประสบผลสำเรจ็
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

 

ที่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย หน่วยนับ ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1. พจนานุกรมภาษาจีน เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ 945 เล่ม 10 9,450 - - 

รวม 9,450 - 

รวมทั้งสิ้น 9,450 
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โครงการ   ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กิจกรรม    จัดซื้อสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
ลักษณะโครงการ          ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบ    นายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน,นางสาวพัทธนันท์  บุญชะนะ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
         ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
                         ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
               ข้อที ่3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
        ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
               ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

    ข้อที่ 1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    ข้อที่ 2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
 ในโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะภาษามิใช่เป็นเพียงเครื่องมือใน
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการและเพื่อประกอบอาชีพเท่านั้น ยังสามารถใช้เป็น เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
เพื่อการแข่งขัน และความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศยังช่วย
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้คน เนื่องจากมีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละเช้ือชาติจะทำให้สามารถปฏิบัติ
ตนต่อกันได้ อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความเข้าใจและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรม ไปสู่
สังคมโลกได้ 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้เพิม่โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยได้มีการจัดการ
เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้นักเรียนตามความถนดั ความสนใจ ความต้องการและ ความแตกต่างระหว่างบุคคล  

การเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มี
สุขภาพทางกายและจิตใจที่มีคุณภาพ มุ่งสู่การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยแหล่งเรียนรู้/ สื่อ/อุปกรณ์การเรียน
การสอนที่มีคุณภาพดี การจัดหา/จัดทำสื่อการเรียนการสอนจึงเป็นหน่ึงส่วนประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้กิจกรรมการเรียนการสอน
ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่หลากหลายและทันสมัย 
3. เพื่อเป็นส่งเสริมการจัดทำแหล่งเรียนรู้และจัดหาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยและพอเพียง 

3. เป้าหมาย 
  1. เป้าเหมายเชิงปริมาณ 
  - จัดทำสื่อการเรียนการสอน จำนวน 10 ช้ิน 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจจากการใช้สื่อการเรียนการสอน 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.  เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กันยายน 2562 - นายฎิชมากรณ์           
ยศวงค์เรือน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินงานตามโครงการ 
- จัดหาสื่อ/อุปกรณ์  ในการจดัการเรียนการสอน 
- จัดทำสื่อการเรียนการสอน/พัฒนาการเรยีนการสอน 

ตุลาคม 2562    - 
กุมภาพันธ์ 2563 

10,000 นายฎิชมากรณ์           
ยศวงค์เรือน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 

มีนาคม 2563  - นายฎิชมากรณ์           
ยศวงค์เรือน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน เมษายน 2563 - นายฎิชมากรณ์           
ยศวงค์เรือน 

 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี  2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี  2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. พจนานุกรม Kondansha’s Compact Kanji 
Guide 

495 เล่ม 1 495 - - 

2. พจนานุกรม Kondansha’s Furigana 
Japanese-Thai Dictionary 

575 เล่ม 1 575 - - 

3. พจนานุกรม A dictionary of basic Japanese 
Grammar (ฉบับภาษาไทย) 

795 เล่ม 1 795 - - 

4. หนังสือ 1,000 ศัพท์JLPT N5 200 เล่ม 1 200 - - 
5. หนังสือ 1,000 ศัพท์JLPT N4 200 เล่ม 1 200 - - 
6 หนังสือ 1,000 ศัพท์JLPT N3 255 เล่ม 1 255 - - 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี  2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี  2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นดีขึ้นไป 
3. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพงึพอใจต่อการดำเนินโครงการ 

1.ติดตามการใช้สื่อ 
2.สังเกตผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

1.การเข้าร่วมกจิกรรม 
2.แบบประเมินผลการใช้สื่อ 
3.แบบสัมภาษณ์การจัด 
กิจกรรม 

   

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการเรยีนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน่ท่ีดีขึ้น 
7.2 นักเรียนและครูได้ใช้แหล่งเรยีนรู้/สื่อและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน 
7.3 ครูได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนจึงเป็นหนึ่งส่วนประกอบสำคัญที่ส่งเสรมิให้กิจกรรมการเรียนการสอนประสบผลสำเรจ็  
    ตามเป้าหมายที่กำหนด 

 
 
 
 
 

 
 

7. หนังสือ 1,000 ศัพท์JLPT N2 265 เล่ม 1 265 - - 
8. หนังสือ 1,000 ศัพท์JLPT N1 325 เล่ม 1 325 - - 
9. หนังสือ 500 คันจิพ้ืนฐานในขีวิตประจำวัน1 325 เล่ม 1 325 - - 
10. หนังสือ 500 คันจิพ้ืนฐานในขีวิตประจำวัน2 355 เล่ม 1 355 - - 
11. หนังสือ Try! เตรียมสอบวัดระดบัN1 275 เล่ม 1 275 - - 
12. หนังสือ Try! เตรียมสอบวัดระดบัN2 275 เล่ม 1 275 - - 
13. หนังสือ Try! เตรียมสอบวัดระดบัN3 265 เล่ม 1 265 - - 
14. หนังสือ Try! เตรียมสอบวัดระดบัN4 265 เล่ม 1 265 - - 
15. หนังสือ Try! เตรียมสอบวัดระดบัN5 265 เล่ม 1 265 - - 
16. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4ฟุต  3,485 ตู้ 1 3,485 - - 
17. กระดาษพับโอริกาม ิ 60 อัน 5 300 - - 
18. พู่กันญี่ปุ่น 60 อัน 5 300 - - 
19. หมึกเขียนพู่กัน 120 ขวด 3 360 - - 
20. กระดาษเขยีนพู่กัน 60 อัน 5 300 - - 
21. ถ้วยชงชา 60 อัน 2 120 - - 

รวม 10,000 - 
รวมทั้งสิ้น 10,000 
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โครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรม  สัปดาห์ห้องสมุด 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความ

ถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี ,นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย. 2563 
สถานที่ดำเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
           ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        ข้อที่ 1  มีความสารมารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

            ข้อที่ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่านทำให้เกิดการพัฒนา
ด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสูส่ิง่
ที่ดีท่ีสุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง ๒ ประการ      คือ ประการแรกสำคัญต่อชีวิตประจาวัน กล่าวคือ 
การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อนามาใช้ ในการดำรงชีวิตประจำวัน ประการที่สองมีความสำคัญต่อการเรียน เพราะการอ่าน
เป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอน และมีความ สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่
เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการอ่านเป็นทักษะที่ จำเป็นสำหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น การอ่านเป็น
พื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วย ในการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่าน
จึงมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย  การอ่านหนังสือที่
ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ  นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี และตรงกับความสนใจ การขาดแรงจูงใจ
และแรงกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานท่ี ดังนั้น การอ่านหนังสือจนเกิดเป็น
นิสัย จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเจตนารมณใ์ห้ปี “๒๕๔๙ เป็นปีแห่ง
การปฏิรูปการเรียนการสอน”เพื ่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน
การปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู ่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ ้นและทำให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคมเห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ จึงได้
จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นและมีครูเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ทุกคน 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพือ่พัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนสิัยรักการอ่าน รกัการค้นคว้า เกิดการใฝรู่้ และนำไปสู่การปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 
  2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
  2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเลอืกอ่านหนังสือท่ีดีมีประโยชน์อย่างหลากหลาย นำไปพัฒนาทักษะการ 
 เขียนบันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่าน ตามความคดิของนักเรียน 

2.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุดและ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  
 

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

4. วิธีดำเนินการ  

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย คณุครูกลุ่มงานห้องสมดุ นักเรียนยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน/นักเรียนชุมนุม
ห้องสมุด  
3.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณา
และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  

ต.ค. 2562 
 
 
 

- 

1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา  บุญ
มา 
3.นักเรียนยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่านฯ 
4.นักเรียนชุมนุมห้องสมุด 
5.ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด   
จัดกิจกรรมตอบคำถามจากการอ่านสารานุกรม
ไทยฯ การประกวดภาพถ่ายมมุรักการอ่าน   
การแข่งขันประดิษฐ์ท่ีคั่นหนังสือจากวัสดุเหลือใช้ 
การแข่งขันจัดหมวดหมู่หนังสือ   

ส.ค. 2563 
 

7,952 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม ก.ย. 2563 - 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ก.ย. 2563 - 

 
5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………7,952…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ………………-……………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการ
อ่านเพิ่มขึ้น 
2.นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 80 รู้จักแสวงหา
ความจากสื่อและแหล่งเรยีนรู้ต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน 
3.นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 80 มีวิธีการ
เรียนรู้ของตนเองและเรียนรูร้่วมกบัผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียน  

สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์
ห้องสมุด 

แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมดุ 

 
 
 
 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ป้ายกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 1,000 ป้าย - - 1 1,000 
2. กระดาษปกมุกหอม 119 รีม - - 8 952 
3. หมึกปริ๊นเตอร์ EPSON L360 (4 สี )                         250 ขวด - - 4 1,000 
4. สมุดโน๊ต กิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุด” 40 เล่ม - - 125 5,000 

รวม - 7,952 
รวมทั้งสิ้น 7,952 
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โครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรม  นักเรียน ครู และบุคลากรยอดนักอ่าน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความ

ถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี ,นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 2562  -  30 ก.ย. 2563 
สถานที่ดำเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
           ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        ข้อที่ 1  มีความสารมารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

    ข้อที่ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ  
          คิดเห็นและแก้ปัญหา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่านทำให้เกิดการพัฒนา
ด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสูส่ิง่
ที่ดีท่ีสุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง ๒ ประการ      คือ ประการแรกสำคัญต่อชีวิตประจาวัน กล่าวคือ 
การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อนามาใช้ ในการดำรงชีวิตประจำวัน ประการที่สองมีความสำคัญต่อการเรียน เพราะการอ่าน
เป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอน และมีความ สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่
เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการอ่านเป็นทักษะที่ จำเป็นสำหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น การอ่านเป็น
พื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู ้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วย ในการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีท่ีสุดของชีวิต การอ่าน
จึงมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย  การอ่านหนังสือที่
ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ  นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี และตรงกับความสนใจ การขาดแรงจูงใจ
และแรงกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานท่ี ดังนั้น การอ่านหนังสือจนเกิดเป็น
นิสัย จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเจตนารมณใ์ห้ปี “๒๕๔๙ เป็นปีแห่ง
การปฏิรูปการเรียนการสอน”เพื ่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน
การปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู ่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ ้นและทำให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคมเห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคญัในการปลูกฝังนสิัยรักการอ่านและการเรยีนรู้ จึงได้
จัดกิจกรรมส่งเสรมินิสยัรักการอ่านและการเรียนรู้ บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสรมินิสัยรักการอ่าน
ให้กับนักเรียนทุกระดับช้ันและมีครูเข้าร่วมกจิกรรมของโครงการทุกคน 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนานักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรยีนสรรพวิทยาคม เปน็บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสยัรักการอ่าน รักการ
ค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
  2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
  2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรยีนสรรพวิทยาคมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรยีนสรรพวิทยาคม รู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีดีมีประโยชน์ 
 อย่างหลากหลาย นำไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่าน ตามความคิดของนักเรยีน 

2.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุดและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านรู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล 
  3.1.2 นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร้อยละ 80 รู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้
ตา่งๆทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีนสิัยใฝรู่้ ใฝ่เรียน รักการอ่านและสามารถใช้ห้องสมดุเป็นแหล่งเรียนรู้ และใช้สื่อต่างๆ รอบตวั เพื่อ
พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ไดด้้วยตนเอง 
 

4. วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 
ซึ่งประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณุครูกลุ่มงานห้องสมดุ นักเรียนยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน/นักเรียนชุมนุม
ห้องสมุด  
3.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อ
พิจารณาและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  
 
 

ต.ค. 2562 
 
 
 

- 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
3.นักเรียนยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม
การอ่านฯ 
4.นักเรียนชุมนุมห้องสมุด 
5.ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน คร ูและ
บุคลากรยอดนักอ่าน (เก็บสถิติการยืม-คืน
หนังสือ,สรุปสถิตินักเรียน ครู และบุคลากรยอด
นักอ่านประจำปี)   
 

พ.ค. 2563  - 
ก.ย. 2563 

 

12,976  
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม ก.ย. 2563 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ก.ย. 2563 - 

  

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………12,976…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ………………-……………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ร้อยละ 80  มีนิสัยรักการอ่าน รู้จกัตั้ง
คำถามเพื่อหาเหตุผล 

สำรวจจำนวนนักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรยีน
สรรพวิทยาคม จากสถติิการยืม  คืนหนังสือ 

สถิติการยืม-คืน หนังสือ 

2. นักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ร้อยละ 80  รู้จักแสวงหาความรูจ้ากสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอก
สถานศึกษา   

เก็บสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดและการใช้
บริการการอ่านผ่านโปรแกรมต่างๆของโรงเรียน
สรรพวิทยาคม 

สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดและการ
ใช้บริการการอ่านผ่านโปรแกรมตา่งๆ
ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ป้ายกิจกรรมนักเรยีน ครู และบุคลากรยอดนักอ่าน 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 
2. กระดาษทำเกยีรตบิัตรขอบทอง  

(สำหรับครูและบุคลากรทางการศกึษา) 
250 รีม 2 500 - - 

3. กระดาษปกการ์ดขาว (สำหรับนักเรียน) 119 รีม 4 476 - - 
3. หมึกปริ๊นเตอร์ EPSON L360 (4 สี )                         250 ขวด 4 1,000 - - 
4. สมุดโน๊ต กิจกรรม “นักเรยีน ครู และบุคลากรยอดนัก

อ่าน” 
40 เล่ม 250 10,000 - - 

รวม 12,976 - 
รวมทั้งสิ้น 12,976 
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โครงการ  การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรม  วางทุกงาน  อ่านทุกคน 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                  ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางจรวยพร  คงมี 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนพฤษภาคม – เดือนมีนาคม  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ข้อที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

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

การอ่านคือเส้นทางสู่ความสำเร็จ การอ่านเป็นนิสยัสำคญัในวิถีชีวิตก่อให้เกิดการใฝรู่้ใฝ่เรียนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคญั
ตลอดชีวิต ( กรมวิชาการ 2546 : 7 )  การใฝ่รู้ใฝ่เรยีนเป็นพื้นฐานของการปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยีท่ีกำลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน  
ปัจจัยสำคญัของการเรียนรู้คือการอ่านคนท่ีอ่านมากเรียนรู้มากก็ปรบัตัวให้ทันยุคทันสมัยไดต้ลอดเวลา 

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

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนสิยัรักการอ่านของนักเรยีนและคุณครูให้ยั่งยืน 

 2.2  เพื่อศึกษาสภาพนิสัยรักการอ่านของนักเรียนและครูภายในโรงเรียน 
 2.3  เพื่อจัดกิจกรรมรักการอ่านทีม่ีความหลากหลายและสามารถบรูณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 2.4  เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสรมิให้นักเรียนที่ขาดทักษะการอ่านได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รักการอ่านให้เกดิการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จำนวน  2,900  คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคนมีนิสัยรักการอา่น ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในการ
แสวงหาความรูไ้ดด้้วยตนเอง 

 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและวางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4 ติดต่อสอบถามราคาพสัดุ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาและ
กำหนดแนวทางการดำเนินงาน   

ต.ค. 2562 - ครูจรวยพร  คงมี 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา   
 -  จัดกลุ่มนักเรยีนร่วมกิจกรรมรกัการอ่าน 
 -  ให้นักเรียนฝึกสังเกตป้ายต่าง ๆในทุกสถานท่ี 
-  รวบรวมข้อความจากป้ายแล้วนำมาอภิปรายหารสาระที่
ได้รับพร้อมแยกประเภท 
- ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากภาษาท่ีใช้ในการเขียน
ป้าย 
-  นำมาบันทึกในสมุดส่งเสรมิการอ่าน 

พ.ย.2562 
-  

ส.ค. 2563 

12,198 ครูจรวยพร  คงมี 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม ก.ย. 2563 - ครูจรวยพร  คงมี 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ก.ย. 2563 - ครูจรวยพร  คงมี 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………12,198……… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 กระดาษเกยีรตบิัตร 99 แพค 2 198 - - 
2 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 

3 หมึกพิมพ์ EPSON L360  ( 4 สี: ชดุ) 250 ขวด 4 1,000 - - 
4. สมุดโน้ตกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 40 เล่ม 250 10,000 - - 

รวม 12,198 - แผ่น 
รวมทั้งสิ้น 12,198 300 

 

6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่าน การ
เขียนและการฟัง  

2. นักเรียนร้อยละ 90 และผู้เกีย่วข้อง มี
ความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ
ของโรงเรียน 

นักเรียนทำแบบทดสอบ 
นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจ 
สำรวจนักเรียน 
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 
แบบสำรวจรักการอ่าน 
แบบบันทึกการสังเกต 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ได้ทราบถึงแนวทางสำหรับข้อมูลขั้นพื้นฐาน  อันจะนำไปสู่การสง่เสริมและพัฒนาการอ่านในโรงเรยีนให้มี   
     ประสิทธิภาพและรูปธรรมมากข้ึน 
7.2 ได้รับแนวทางในการปรับปรุงผู้ที่มีปัญหาในการอ่านให้มีนิสัยรักอ่าน 
7.3 นักเรียนครุและบุคลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีนิสยัรักการอ่านอย่างยั่งยืน 
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โครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรม  ส่งเสริมการอ่าน ( บันทึกการอ่าน ) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด  

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกาญจนา  สมุทร์นาวี 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนพฤษภาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
ข้อที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

        ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสำคญัต่อการเรียนรู้  ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  
มาตรา  24  จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเท่านั้น  หากยังต้อง
ให้ผู้เรียนรักการอ่าน  เพื่อให้เกดิการใฝ่รู้อยา่งต่อเนื่องอีกด้วย 
 การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ทีค่รอบคลมุกิจกรรมหลายด้าน เช่น  การรับรู้  การตระหนัก  การพัฒนา  การสนองตอบ  
และการใช้จินตนาการ  เป็นต้น  การอ่านจึงสัมพันธ์กับการทำงานของสมอง  การตอบสนองทางร่างกาย  และอารมณ์  ซึ่งจะส่งผล
ไปถงึการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ   บุคลิกภาพตลอดจนการประพฤติปฏิบัติของผู้อ่านเอง  ด้วยคณุค่าดังกล่าว  โรงเรยีนจึงมุ่งจัด
โครงการ  “รักการอ่าน” ขึ้น  เพือ่ปลูกฝังให้นักเรยีนมีนิสยัรักการอ่าน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้  และการดำรงชีวิต  ของ
นักเรียนท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 
 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนสิยัรักการอ่านของนักเรยีนและคุณครูให้ยั่งยืน 

 2.2  เพื่อศึกษาสภาพนิสัยรักการอ่านของนักเรียนและครูภายในโรงเรียน 
 2.3  เพื่อจัดกิจกรรมรักการอ่านทีม่ีความหลากหลายและสามารถบรูณาการเข้ากับกลุ่ม สาระการเรยีนรู้ต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี 
 2.4  เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสรมิให้นักเรียนที่ขาดทักษะการอ่านได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รักการอ่าน ให้เกิดการพัฒนาอย่าง 
                  ต่อเนื่อง 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ   

นักเรียนจำนวน 2,800 คน ได้บันทึกการอ่าน 
 -  ด้านคุณภาพ  

นักเรียนในโรงเรียนสรรพวิทยาคมรู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้  จากการอ่านหนังสือด้วยตนเองเสมอ 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและวางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาและกำหนด
แนวทางการดำเนินงาน   

พ.ค.2563 - ครูกาญจนา   
สมุทร์นาว ี

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

ดำเนินการตามโครงการ 
- จัดซื้อสมุดบันทึกการอ่าน และให้นักเรียนบันทึกข้อมลูการ
อ่านจากแหล่งเรยีนรู้ในโรงเรียนลงในแบบบันทึกการอ่าน 

พ.ค.2563 
- 

ก.ย. 2563 

27,000 ครูกาญจนา 
สมุทร์นาว ี

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม ก.ย. 2563 - ครูกาญจนา 
สมุทร์นาว ี

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ก.ย. 2563 - ครูกาญจนา 
สมุทร์นาว ี

 
 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………27,000………       บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

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

รวม - 27,000 แผ่น 
รวมทั้งสิ้น 27,000 300 
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โครงการ  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
   กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ 

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวเดือนเพ็ญ  วงศ์จันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

     ในชีวิตได้ 
   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช -กุมารี (อพ.สธ.) ประกอบกับทาง
จังหวัดตากนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้จัดทำเป็นแผนนโยบายระดับจังหวัด  เพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน
และเป็นการให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดตาก โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้จัดทำแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้น เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื ่องสอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยกำหนดว่าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นการดำเนินงานที่อิงรูปแบบของ“งาน
สวน-พฤกษศาสตร์โรงเรียน” มีการรวบรวมพรรณไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณ
ไม้แห้งพรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการบันทึกรายงาน
และข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพรรณไม้ มีมุมสำหรับศึกษาค้นคว้าและมีการนำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการ
สอนในวิชาต่างๆ เป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นไม่ฝืนธรรมชาติ เป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของ
โรงเรียน ดำเนินการโดยความสมัครใจ ไม่ให้เกิดความเครียด 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกระบวนการของทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อันมีร่องรอยหลักฐานการทำงาน สำหรับแนวทางการดำเนินงานและสิ่งที่
สำคัญคือ เด็ก “คลุกคลี” กับพืชพรรณจนเกิดความรู้เบื้องต้นเพื่อนำไปแสดง (นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
และสามารถอธิบายถึงความสำคัญของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ ตลอดจนสามารถอธิบายชื่อ ประโยชน์ชนิดพืชพรรณไม้
ได้) ตลอดจนเพื่อให้เกิดการขยายผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม  
ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะดำเนินงานจึงจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้
ในการรวบรวมข้อมูลพืชพรรณไม้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลแก่สมาชิกในช้ันเรียนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้ภายในรงเรียนให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
2. เพื่อบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

3. เพื่อฝึกทักษะการเก็บและรักษาชนิดพรรณไม้ในเขตพื้นท่ีศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
 

3. เป้าหมาย  
3.1 ด้านปริมาณ   

       1. นักเรียน  คณะครู บุคลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคมร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3.2 ด้านคุณภาพ 

      1. นักเรียน  คณะครู บุคลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคม มสี่วนร่วมในโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

      2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรูม้ีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
และสามารถใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
    3.  นักเรียน คณะครู บุคลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคมตระหนักและเห็นความสำคัญของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
4. วิธีการดำเนินงาน  

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน และประชุม
วางแผนการดำเนินงาน 
- ประชุมคณะครูแกนนำโครงการงานสวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อร่วมกันคิดกิจกรรมในการ
จัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน
การดำเนินงาน 

ต.ค. 2562 - ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
คณะครูแกนนำ
โครงการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินงานตามปฏิทินรายกิจกรรมเพื่อบูรณาการ
การจัดการเรยีนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ พร้อมทั้งเพื่อเป็น
การจัดทำสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาห้องงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน  ดังนี ้
1)  จัดซื้อวัสดุในการสร้างโมเดลพืน้ท่ีศึกษา                 
โดยบูรณาการในรายวิชางานช่าง  งานประดิษฐ์และ
สาระความรู้ในรายวิชาคณติศาสตร์ 
2) จัดซื้อวัสดุในการจดัทำดองพรรณไม้เพื่อ                 
บูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  

ต.ค.2562 –  
ก.ย. 2563 

 
9,864 

 
7,986 

 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
นางสาวเดือนเพญ็ 
วงศ์จันทร์  
และคณะครูแกนนำ
โครงการงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

-สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน 
 

ส.ค.2563 - 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

รายงานผลการดำเนินงาน ก.ย.2563 - 
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5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………  17,850…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-………………..….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ……………-…………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 
 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

กิจกรรมบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่กระบวนการจดัการเรียนการสอน (รวมเงิน 9,864 บาท) ดังรายละเอียด 

1 กล่องพลาสติกใส 30 อัน 40 1,200 - - 
2 ขวดแก้ว ขนาด 12 ออนซ์ 25 ขวด 40 1,000 - - 
3 เอทิลแอลกอฮอล์  90% 1,410 แกลลอน 1 1,410 - - 
4 น้ำกลั่น 500 แกลลอน 1 500 - - 
5 น้ำยาย้อมสี ซลัฟานีโอ 375 ขวด 1 375 - - 
6 ไม้อัดยาง 10 มิลลิเมตร 400 แผ่น 1 400 - - 
7 ไม้อัด 6 มิลลิเมตร 335 แผ่น 2 670 - - 
8 ไม้อัดยาง 4 มิลลิเมตร 230 แผ่น 1 230 - - 
9 ไม้จ้อยแดง 450 มัด 1 450 - - 
10 กาวร้อน 200 กล่อง 1 200 - - 
11 ตะปูเล็ก 129 ถุง 1 129 - - 
12 สีและอุปกรณ์ทาส ี 1,000 ชุด 1 1,000 - - 
13 ชุดกระจกครอบ 1,500 ชุด 1 1,500 - - 
14 ลวด 200 ขด 1 200 - - 
15 กระดาษชาร์ต 15 แผ่น 30 450 - - 
16 ไม้ยูคาลิปตัสเล็ก 150 มัด 1 150 - - 
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 ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รวมเงิน 7,986 บาท) ดังรายละเอียด 

1 แฟ้มตรามา้ 3 ห่วง (สีเขียว) 95 อัน 2 190 - - 
2 เครื่องเจาะกระดาษ 40 อัน 5 200 - - 
3 กระดาษร้อยปอนด์ แผ่นใหญ ่ 20 แผ่น 15 300 - - 
4 กระดาษร้อยปอนด์ ขนาด A4 4 แผ่น 50 200 - - 
5 สีไม้ยี่ห้อ COLLEEN 36 ส ี 259 กล่อง 5 1,295 - - 
6 กระดาษโฟโต้  150g ขนาด A4 จำนวน 100 แผ่น 399 ห่อ 2 789 - - 
7 ไส้แฟ้มอเนกประสงค์ตราช้าง A4 33 ห่อ 5 165 - - 
8 มีดคัดเตอรส์แตนเลสใหญ่ No 2000 45 Pcs. 5 225 - - 
9 กรรไกรด้ามพลาสติก 6” 3M No.CAT1426 60 อัน 5 300 - - 
10 ลวดเสียบกลม Robin 200 กรัม 300 ตัว 79 กล่อง 2 158 - - 
11 ที่ถอนลวดแบบคีม Aroma 85 อัน 2 170 - - 
12 หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Epson รุ่น L380 4 ส ี 250 ขวด 4 1,000 2 500 

13 ใบมีดคัดเตอร์ Laser ขนาดใหญ่ 45 องศา 40 แพค - - 5 200 

14 ปากกาเมจิกมาสเตอร์อารต์ 12 สี 109 แพค - - 2 218 

15 คีมตัดลวด 60 อัน - - 3 180 

16 กรรไกรตดักิ่ง 90 อัน - - 5 450 

17 กาวลาแท็กซ์ TOA 32 ออนซ ์ 78 ขวด - - 2 156 

18 
กระดาษการ์ดสี DoubleA  120 g A4   
จำนวน 50 แผ่น 

90 ห่อ - - 2 180 

19 พลาสติกเคลือบ A4 ตราช้าง (1X100 แผ่น) 600 กล่อง - - 1 600 

20 กรอบรูปขนาด A4 85 อัน - - 6 510 

รวม 14,856 2,994 
รวมท้ังสิ้น 17,850 

https://www.epson.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C/Epson-L380/p/C11CF43501
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล   
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  1.1 กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนและนักเรียนสู่มาตรฐานสากล 100,000 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) ฝ่ายบริหารวชิาการ 
 1.2 กิจกรรมการแข่งขันส่งเสริมทักษะความเปน็เลิศวิชาการ

ภาษาเมียนมาระดบัภาคเหนือ 
27,935 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) 

ม.3(3.1,3.2) 
ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 1.3 กิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ 
(English Camp) 

30,000 ม.1.1(2,6), 
1.2(1,3), ม.3(3.1) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 1.4 กิจกรรมละครประวัติศาสตร์และนิทานคุณธรรม 11,130 ม.1.1(1,2,3,4,6) กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
 1.5 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
15,000 ม.1.1(1,2), 

1.2(1,2,3)  
ม.3(3.1) 

กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

 1.6 กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 
2020 และการแข่งขันภาษาอังกฤษ 

29,804 ม.3(3.1,3.5) กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

2. โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 2.1 กิจกรรมจัดหาหนังสือพิมพ์และวารสาร 40,000 ม.1.1(1,2,4,5) 

1.2(1) 
ฝ่ายบริหารวชิาการ 
- งานห้องสมุด 

 2.2 กิจกรรมพิธีรับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร ม.ต้น  
ม.ปลาย 

20,419 ม.1.2(1,2,3,4) ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 2.3 กิจกรรมจัดหาหนังสือเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน 

100,000 ม.1.1(1,2,4,5) 
1.2(1) 

งานห้องสมุด 

 2.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการคณะสีเขียว
และสีฟา้ 

21,700 ม.1.1(2,6) 
ม.1.2(1,3,4) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 2.5 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการคณะสชีมพู
และสีนำ้เงิน 

21,700 ม.1.1(2,6) 
ม.1.2(1,3,4) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 2.6 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการคณะสีแสด
และสีแดง 

21,700 ม.1.1(2,6) 
ม.1.2(1,3,4) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 2.7 กิจกรรมนิทรรศการงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1,997 ม.1.1(1,2), 
ม.3(3.1,3.3, 
3.4,3.5) 

กลุ่มสาระภาษาไทย 

 2.8 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก 4,826 ม.1.1(1,2) 
ม.3(3.1) 

กลุ่มสาระภาษาไทย 
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กลยุทธ์ที่ 1(ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล   
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

  2.9 กิจกรรมคำคม สั่งสม คลังคำ 16,500 ม.1.1(1,2) 
1.2(2),ม.3(1) 

กลุ่มสาระภาษาไทย 

 2.10 กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 10,680 ม.3(3.1,3.2) กลุ่มสาระภาษาไทย 
 2.11 กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 16,280 ม.1.1(1,2) 

ม.3(3.1,3.2,3.3, 
ม.3(3.4,3.5) 

กลุ่มสาระภาษาไทย 

 2.13 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 

22,000 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) 
1.2(1,2,3,4) 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

 2.14 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
การทดลองทางวิทยาศาสตร ์

47,249 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) 
 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

 2.15 กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563 

45,000 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) 
1.2(1,2,3,4) 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

 2.16 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน Coding ด้วย 
ROBOT 

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

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

 2.17 กิจกรรมการแสดงผลงานความสามารถของผู้เรียน 
(โครงงานคณิตศาสตร์) 

30,000 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) 
ม.3.1,3.5 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

 2.18 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาโครงงานอาชีพ 

7,000 ม.1.1(5,6), 
1.2(1,2,3),ม.3.1 

กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

 2.19 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชางานประดิษฐ ์

7,390 ม.1.1(6),1.2(2), 
ม.3.1,3.5 

กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

 2.20 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาช่าง 

15,600 ม.1.1(5,6), 
1.2(1,2,3),ม.3.1 

กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

 2.21 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาการแกะสลักผักผลไม ้

10,000 ม.1.1(6),1.2(2), 
ม.3.1,3.5 

กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

 2.22 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาเกษตร 

9,040 ม.3.1 กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

 2.23 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

9,000 ม.1.1(5,6), 
1.2(1,2,3),ม.3.1 

กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

 2.24 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาตัดเยบ็เสื้อผ้า 

8,500 ม.1.1(6), 
1.2(2),ม.3.1,3.5 

กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 1(ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล   
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

  2.25 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนใน
วิชาคหกรรม 

24,280 ม.1.1(5,6), 
1.2(1,2,3),ม.3.1 

กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

 2.26 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 29,541 ม.1.1(1,5,6), 
1.2(3,4), 
ม.3.1,3.4,3.5 

กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

 2.27 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยนานาชาติ 5,070 ม.3.1,3.2,3.3, 
ม.3.4,3.5 

กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

 2.28 กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ 10,750 ม.1.2(1,3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

 2.29 กิจกรรมเพชรน้ำหนึ่ง แห่งซีกตะวันตก 14,000 ม.1.1(5,6),1.2(1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

3. โครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
 3.1 กิจกรรมการพูดต่อหน้าประชุมชน 5,657 ม.1.1(1,2),ม.3.1 กลุ่มสาระภาษาไทย 
 3.2 กิจกรรมรู้ตน รู้งาน สานฝนัสู่อาชีพ 8,600 ม.1.1(2,4,5,6) 

1.2(1),ม.3(1,2) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

 3.3 กิจกรรมพัฒนางานลูกเสือ 6,000 ม.1.2(1,2,3,4) 
ม.3.1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - งานลูกเสือ 

 3.4 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 3,700 ม.1.2(1),ม.3.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - งานลูกเสือ 

 3.5 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลกูเสือแห่งชาติ 2,700 ม.1.2(1,2,3,4) 
ม.3.1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - งานลูกเสือ 

 3.6 กิจกรรมพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามวันคล้ายวนั
สถาปนายุวกาชาด 

2,600 ม.1.2(1,2,3,4) 
ม.3.1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - งานยุวกาชาด 

 3.7 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด 5,000 ม.1.2(1,2,3,4) 
ม.3.1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - งานยุวกาชาด 

 3.8 กิจกรรมพิธีถวายสัตยาธษิฐาน-เปิดการฝึกนักศึกษาวชิา
ทหารและพิธีไหว้คร ู

8,000 ม.1.2(1,2,3,4) 
ม.3.1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - งานนักศึกษาวิชา
ทหาร 

 รวม 856,348   
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ส่งเสริมโรงเรียนและนักเรียนสู่มาตรฐานสากล 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
 

แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

ผู้รับผิดชอบ    นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 2562 –  ก.ย. 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่  1   คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1   มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   ข้อที่ 2   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
     ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   ข้อที่ 3   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ข้อที่ 4   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ข้อที่ 5   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 6   มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นคุณภาพท่ีเกิดขึ้นกับ
นักเรียนและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างแท้จริง งานคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานนี้เป็นงานท่ีมีเกยีรติเป็นสิริมงคล สมควรที่ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบโดยเฉพาะนักเรียน
นักศึกษา และสถานศึกษาที่ผ่านการตัดสินต้องมสีิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมอย่างโดดเด่นได้อยา่งชัดเจนและดีจริง ทุกคน
ต้องตระหนักไว้เสมอว่า รางวัลพระราชทานเป็นสิ่งที่ทรงคณุค่าและเป็นเกียรติประวตัิต่อผูร้ับอย่างสูงสดุ คุณความดีจะถูกประกาศ
และเผยแพรไ่ปยังสาธารณชนท่ัวไปสมควรทีผู่้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องกระทำอย่างรอบคอบและผู้ทีไ่ดร้บัรางวัลไปแล้วจะต้องดำรง
รักษาคุณความดีนั้นให้ยาวนานสืบไป 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนือ่งในทุกระดับอีกท้ัง
ด้านการบริหารจดัการ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์  โรงเรียนได้ดำเนินการกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมจัดการศึกษาไดป้ระสบ
ผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ  พัฒนาองค์กร  บุคลากร ผู้ปกครองเกิดความภาคภมูิใจในสถานศึกษาที่ทรงเกียรติ จึงได้จัดทำโครงการ  
เพื่อขอรับรางวัลพระราชทานของระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ขึ้น 
 

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

 - นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562  จำนวน 2,817  คน 
 - ผลงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 -2563   

 -  ด้านคุณภาพ  
1. โรงเรียนได้รบัการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจดัการศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 
2. นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผนเตรียมการ  ภายในกลุ่มงานท่ี
เกี่ยวข้อง   
2. เขียน /นำเสนอโครงการ 

ต.ค. 2562 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ประชุมช้ีแจงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. ดำเนินการคดัเลือกนักเรียน 
3. ดำเนินการพัฒนาโรงเรียน 
4. เข้ารับการประเมินนักเรียน และโรงเรียน   

พ.ย. 2562 
พ.ย. 2562 
ธ.ค. 2562 
ม.ค. 2563 

100,000 ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามผลการดำเนินงาน ม.ค. 2563 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

ปรับปรุงผลงาน เพื่อพัฒนาให้ดีขึน้ในลำดับต่อไป ก.พ. 2563 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 
 

 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าที่พักคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 1,000  ห้อง 30 30,000 20 20,000 

2 
ค่าจ้างเหมารถร่วมงานมหกรรมวชิาการระดบั
ภาคเหนือ และระดับชาต ิ

5,000 
 

คัน 
 

10 
 

50,000 - - 

รวม 80,000 20,000 
รวมทั้งสิ้น 100,000 
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โครงการ                   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  การแข่งขันส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศวิชาการภาษาเมียนมาระดับภาคเหนือ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสุธิดา  คำภีระ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
                ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
ข้อที ่2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    ข้อที่ 3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้      

    ข้อที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
          ปัจจุบันภาษาเมียนมามีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในเขตอำเภอแม่สอดมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของ
ทุก ๆ คน มีการพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษา จึงจำเป็นต้อง
สร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านภาษาเมียนมา ในการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็น
กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โรงเรียนสรรพวิทยาคม  ศูนย์การเรียนการสอนภาษาเมียนมา ให้แก่เด็กและ
เยาวชนให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ดี  เก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม) จึงสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกซึ่งศักยภาพ และสุนทรียภาพ  กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้
ความรู้  ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ โดยกำหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้าน
ภาษาเมียนมา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียนในระดับภาคเหนือไดม้ี
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โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป็นการสร้างประสบการณ์ในการเรียนการสอนภาษา
เมียนมาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
        1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
          2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการด้านภาษาเมยีนมา 
 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

     นักเรียนท่ีเรียนภาษาเมียนมา ระดับช้ันมัธยมต้น-ปลาย ในโรงเรียนเขตภาคเหนือ รวม ครผูู้สอนจำนวน 150 คน   
             ด้านคุณภาพ 
     เป็นแรงกระตุ้นในการเกดิการแข่งขันให้เกิดแรงบันดาลใจและให้เด็กได้แสดงศักยภาพของตนและให้ครูแตล่ะโรงเรยีน
ได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกนัและกัน 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

( วัน/เดือน/ปี ) 
งบประมาณ 
/ ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
( บุคคล/กลุ่มงาน ) 

1.วางแผน 
( Plan ) 

1. ประชุมครูแกนนำในโครงการพฒันาการเรยีน 
การสอนภาษาเมียนมา เพื่อจัดเตรยีมการจดัทำ 
โครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

มิ.ย.62 - ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

2.ดำเนินการ 
( Do ) 

1. ประชุมจัด 
2. จัดหน้าท่ีมอบหมายงาน 
3. กำหนดเกณฑเ์นื้อหาในการแข่งขัน 
4. จัดเตรยีมอุปกรณ์ในการแข่งขนั 

มิ.ย. – ก.ค. 62 27,935 ศูนย์ภาษาเมียนมา 

3.ตรวจสอบ 
( Check ) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
  การดำเนินงานตามโครงการ 

ม.ค.63 - ฝ่ายบรหิาร 
วิชาการ 

4.ประเมินผล 
และรายงาน 
( Action ) 

1. เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกิจกรรม 
2. สรุปและเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการ 

มี.ค.63 - ศูนย์ภาษาเมียนมา 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)      27,935    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ       -   บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี                                          -   บาท 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ท่ีเข้าร่วมแข่งขันมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม  

1. แบบสอบถาม 
2. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

1. การเข้าร่วมกิจกรรม 
2. แบบสอบถาม 
3. เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศนูย์การเรียนการสอนภาษาเมียนมาและให้ความรู้แก่โรงเรียนเครือข่าย 
              2. ปลูกฝังเด็กให้ตระหนักถึงความสำคญัในการใช้ภาษาเมียนมาซึ่งเป็นภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 
              3. กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรยีนโดยจัดกิจกรรมทางภาษาให้เด็กเรียนภาษาอย่างมีความสุข 
              4. เพื่อให้ครูและนักเรยีนในโรงเรียนเครือข่ายมีแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษา 
              5. เพื่อให้เด็กได้แสดงศักยภาพในการเรียนรูภ้าษาเมียนมา 
              6. การแข่งขันทกัษะที่ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเพื่อนต่างโรงเรียน 

 
 
 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ / รายการใช้เงิน ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2561 ภาคเรยีนที่ 1/2562 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. ค่าอาหารกลางวัน 45 คน - - 150 6,750 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2  มื้อ 50 คน - - 150 7,500 
3. ค่าของที่ระลึกคณะกรรมการตัดสนิ  500 คน - - 6 3,000 
4. ป้ายฟิวบร์อดรางวลั 4 ป้าย     300    แผ่น - - 4 1,200 
6. ค่าวัสดุ (4,750 บาท) 

- กระดาษเกียรติบตัร (สำหรับครู และวิทยากร
นักเรียน) 

295 ห่อ - - 6 1770 

-กระดาษ100ปอนด ์ 1 แพ็ค - - 1       500 

- ดินสอ 2B 135 กระป๋อง - - 2 270 
- ปากกา 240 กระป๋อง - - 4 960 
-กระดาษA4 มีเส้น 20 เล่ม - - 10 200 
- กระดาษโฟโต้ 240g. A4 100 แผ่น 559 ห่อ - - 2 1,118 

-ยางลบ 135 กล่อง - - 2 270 

-สMีaster 60 ส ี 300 กล่อง - - 9 2,700 

-ดินน้ำมัน 200 กล่อง - - 9 1,800 
-สมุดโหล 135 โหล - - 9 1,215 

รวม - 27,935 
รวมทั้งสิ้น 27,935 
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โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ค่ายเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวแสงเดือน  กองยอด 
ระยะเวลาดำเนินการ   5 กุมภาพันธ์ 2563 (วัน Open House ประจำปีการศึกษา 2562) 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

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

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีกำหนดการเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) เป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้คณะครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนที่สนใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมสนับสนุนอ่ืน ๆ ของโรงเรียนที่ได้จัดมา
ตลอดปีการศึกษา 2562 ในการนี้ฝ่ายบริหารวิชาการ โดยโปรแกรมพหุภาษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะได้จัด
กิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันเปิดรั้วโรงเรียน
ดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตอำเภอแม่สอด และอำเภอ
ใกล้เคียง ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยตรงกับครูชาวต่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าของ
ภาษา ฝึกภาษาในสถานการณ์จริง การทำกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา และกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และ
เป็นการส่งเสริมการรับนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ไปพร้อมกัน  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครอบคลมุทั้งสี่ด้าน กลา่วคือฟัง-พูด-อ่าน-เขียนและ
สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2.2  เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนที่เข้ารว่มกิจกรรมสนใจในโครงการห้องเรียนโปรแกรมพหภุาษา และห้องเรียน MEP ในปี
การศึกษา 2563 

2.3  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Education Hub ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
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3.  เป้าหมาย 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

3.1.2  นักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในเขตอำเภอแมส่อด  เข้าร่วมกิจกรรรมค่าย 
จำนวน 200 คน 

3.1.2  นักเรียนท่ีผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมคา่ย มีความสนใจในโปรแกรมพหุภาษา และ MEP ร้อยละ 40 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

3.2.1  นักเรียนในโครงการมีทักษะภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารได้ และมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาเป็นอย่างด ี

 

4.  วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. วางแผน 
(Plan) 

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

กันยายน 2562 - นางสาวแสงเดือน  
กองยอด 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

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

7 กุมภาพันธ์ 
2563  

Open House 
ห้องเรียนพิเศษ 

30,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
โปรแกรมพหุภาษา 
และโปรแกรม MEP  

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

 1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

15 กุมภาพันธ์ 
2563 

- นางสาวแสงเดือน  
กองยอด 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 20 กุมภาพันธ์ 
2563 

- นางสาวแสงเดือน  
กองยอด 
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5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   …………………30,000……………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (ระดมทุน)  …………………...........….….…….... บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี    ……………………………………….… บาท 
 

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารสำหรับนักเรียนและครู 45 มื้อ 200 9,000 - - 
2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 50 มื้อ 200 10,000 - - 
3 ป้ายไวนิล 500 ผืน 1 500 - - 
4 กระดานไวท์บอร์ดธรรมดา 20*30 115 แผ่น 12 1,380 - - 
5 กระดาษมุกปกหอม A4 180g 50 แผ่น 119 ห่อ 5 595 - - 
6 กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้าคละส ี 8 แผ่น 40 320 - - 
7 แฟ้มซองพลาสติก 1 กระดุม A4 15 เล่ม 200 3,000 - - 
8 ลูกโป่งยาง 12 น้ิว 50 ช้ิน 105 ถุง 4 420 - - 
9 โฟมแผ่น 1 น้ิว 55 แผ่น 15 825 - - 
10 ตะกร้าผ้า พลาสติกหนา 239 ใบ 5 1,195 - - 
11 สติกเกอร์กระดาษสี A4 145 ห่อ 5 725 - - 
12 กระดาษทำเกยีรตบิัตร 120 ห่อ 4 480 - - 
13 ฟิวเจอร์บอร์ดโครงงานฉลลุาย 85 อัน 10 850 - - 
14 แฟ้มโชว์เอกสาร 90 อัน 1 90 - - 
15 สีไม้ 24 ส ี 155 กล่อง 4 620 - - 
 รวม 30,000 - 
 รวมทั้งสิ้น (สามหมื่นบาทถ้วน) 30,000 

 
 

6.  การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

1.  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษมีความสนใจเข้าศึกษาต่อ
ในโปรแกรมพหภุาษา และ MEP ร้อยละ 20 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษร้อยละ 100  
ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  
3.  นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อโครงการห้องเรียนพิเศษ และต้องการพัฒนา
ตนเองด้านการเรียนด้านภาษาเพิม่มากข้ึนร้อยละ 80 

สังเกต 
แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 
 

แบบสังเกต แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 

  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมคีวามสนใจสมัครเข้าเรียนต่อในโปรแกรมพหภุาษา และ MEP ในปีการศึกษา 2563 
7.2  นักเรียนมีทัศนคติที่ดตี่อการเรียนกับครูชาวตา่งชาติ และภาษาอังกฤษ 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม           ละครประวัติศาสตร์และนิทานคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก   
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม – ธันวาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อที่  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ข้อที ่1 ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 

                             ของแต่ละดับชั้น 
      ข้อที ่2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                                ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
      ข้อที่ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ข้อที ่4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ข้อที ่6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทำงาน 

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

 การเสริมสร้างทักษะทางวิชาการมคีวามจำเป็นต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยสนับสนุนครู 
และนักเรียนผลิตผลงานทางด้านการเรยีนการสอนเป็นผลดีก่อให้เกดิความคิดสรา้งสรรค์ ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษามาก
ขึน้ เช่นการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการซึ่งนำไปสูก่ารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานต่อชุมชนและสังคม เตรยีมความพร้อมของนักเรียนในการมีทกัษะทางวิชาการของหน่วยงานการศึกษา และองค์กรต่างๆ 
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษานอกห้องเรียนซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์ในการแก้ปัญหา และเกดิความ
เชื่อมั่นในตนเองต่อการก้าวสูโ่ลกภายนอก เกิดวุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม มีความเพียรพยายาม เสยีสละ อดทน รอบคอบ ทำงาน
จนสำเร็จอย่างมีความสุข  

 

 2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ครูและนักเรียนมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการเผยแพรค่วามรู้ต่อชุมชน และสังคม 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 3. สร้างความสามัคคี อดทน เสียสละ และมีทักษะในการทำงานเปน็ทีม 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 200 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่ม

สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 -  ด้านคุณภาพ  
  ครูและนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เผยแพรผ่ลงานต่อชุมชน และสังคม เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่าง

บุคลากร  ภายในสถานศึกษา 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

-จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน          การ
ดำเนินงาน 

ตุลาคม 2562 - - นายเอกชัย พันธุลี 
- คณะครูกลุ่มฯสังคมศึกษาฯ 
- หัวหน้าระดับช้ัน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

1. คณะกรรมการดำเนินงานร่วมกนัฝึกซ้อม
นักเรียนในรายการแข่งขันการแสดงละคร
ประวัติศาสตร์ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ระดับภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 ( ฝึกซ้อม 20
พ.ย.2562 – 20ธ.ค.2562 แข่งขัน20-22ธ.ค.
2562 ) 
2. ภาคเรียนที่ 1/2563 จัดทำฉากการแสดงใน
รายละครประวัตศิาสตร์และนิทานคุณธรรม ร่วม
ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมในระดับกลุ่ม
โรงเรียน ในช่วงเดือนกันยายน2563 

พฤศจิกายน 2562 
– กุมภาพันธ ์               

2563 

11,130 นายเอกชัย พันธุล ี
- คณะครูกลุ่มฯ 
สังคมศึกษาฯ 
- หัวหน้าระดับช้ัน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

ติดตาม – ประเมินผลการดำเนินงาน ธันวาคม 2562 
กุมภาพันธ ์

2563 

- -คณะครูกลุ่มฯสังคมศึกษาฯ 
 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

สรุปผล และรายงานผลการจดักิจกรรม กุมภาพันธ ์2563 - - คณะครูกลุ่มฯสังคมศึกษาฯ 
 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 11,130  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ       -        บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี           -        บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อหน่วย หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 กระดาษโฟโต้ 150g (ปริ้นเกียรตบิัตร บัตร
ประจำตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ฝึกซ้อม) 

399 แพค - - 2 798 

3 กระดาษการ์ด สีขาว 120g (ปริ้นเกียรติบัตร 
บัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขนัและผู้
ฝึกซ้อม) 

119 แพค - - 3 357 

4 โฟมเทป (ละครประวัติศาสตร์) 270 โหล - - 1 270 
5 เทปกาว 2 หน้าบาง (ละครประวตัิศาสตร์) 200 โหล - - 1 200 
6 กระดาษโปสเตอรส์ี2หน้า 80G 52x77ซม.  

คละสี (ละครประวัติศาสตร์) 
15 แผ่น - - 36 540 

7 กล่องพลาสติก ขนาด 78 ลิตร (ละคร
ประวัติศาสตร์) 

550 กล่อง - - 1 550 

8 ดอกไม้ประดิษฐ์ (คละสี) (นิทานคณุธรรม) 30 ช่อ - - 25 750 
9 ใบไม้ประดิษฐ์ (นิทานคุณธรรม) 20 ใบ - - 25 500 
10 โอเอซีสสำหรับจัดดอกไม้แห้ง (นิทานคุณธรรม)  265 ลัง - - 1 265 
11. ไวนิล ขนาด 190 x 97.5 cm. (นิทานคุณธรรม) 300 ผืน - - 3 900 
12. ลำโพงสนาม (ละครประวัติศาสตร)์ 6,000 ตัว 1 6,000 - - 

รวม 6,000 5,130 
รวมทั้งสิ้น 11,130 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ครู นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 200 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และ จดันทิรรศการวิชาการ          

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูและนักเรียนไดจ้ัดแสดงผลงานทางวิชาการ และนักเรยีนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                           กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    ครูนวลจันทร์   โคตะมี  
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อที่ 2  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

      ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

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

เนื่องด้วยการเรียนการสอนรายวิชาคหกรรม ในวิชาพื้นฐาน และวิชาเลือกเสรี ที่ได้เปิดทำการเรียนการสอนให้
สอดคล้องตามหลักสูตรของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดว้ยทางกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ ได้จัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน จึงจำเป็นท่ี
จะจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เพื่อส่งเสรมิพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับนักเรียน และส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในทักษะในการดำรงชีวิตและประยุกตไ์ปใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมทั้งเข้าร่วมการแขง่ขันในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับอื่นๆ ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวัดทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียน 
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะของนักเรียน 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

นักเรียนจำนวน 500 คน และครจูำนวน 4 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

นักเรียนสามารถนำความรู้ทางทักษะปฏิบัติการร้อยมาลัย,งานบายศรี เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

ต.ค.62 
ต.ค.62 

- -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินการตามโครงการ 
- ฝึกทักษะพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 
- ฝึกทักษะถาดใบตอง 
- ฝึกทักษะประดิษฐ์บายศร ี
- เข้าร่วมการแข่งขันตามรายการกิจกรรม 

พ.ย.62-ก.พ. 63 15,000 -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
- ผลการแข่งขัน 

มี.ค.63 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action)  

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ  
เม.ย. 63 

 
- 

-ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

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

ที ่ รายการชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย 
นับ 

ภาคเรียนที่ 2 / 2562 ภาคเรียนที่ 1 / 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ใบตองตานี 25 กก. 108 2,700 40 1,000 
2 ใบตองอ่อน 25 กก. 78 1,950 30 750 
3 ดอกกุหลาบมอญ 180 ถุง 3 540 - - 
4 ดอกพุด 900 กก. 2 1,800 2 1,800 
5 ดอกรัก 150 ถุง 1 150 1 150 
6 ดอกกล้วยไม้ย้อมสี 300 มัด 5 1,500 4 1,200 
7 ดอกบานไม่รู้โรย 150 ถุง 1 150 1 150 
8 ไม้ลูกชิ้น 20 ถุง 2 40 2 40 
9 ดอกบัว 8 ดอก 100 800 - - 
10  ลูกเย็บกระดาษ  เบอร์ 10 140 กล่อง 2 280 - - 

รวม 9,910 5,090 
รวมท้ังสิ้น 1,5000 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  Merry Christmas & Happy New Year2020 และการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก  
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ  นางศรีสุดา   บัวบุตร ,  นางกุลภาภร   มีเงิน 
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2562-มกราคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ข้อที่ 3.5     มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 

การเรียนรู ้  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสตูรในช้ันเรียนแล้ว 
จะต้องจัดกิจกรรมเสริมทักษะควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้ วัฒนธรรม ประเพณีของ
เจ้าของภาษา ซึ่งปรากฏในหลักสตูรตามมาตรฐานที่ 3.1 สาระที่ 3 วัฒนธรรมดังนั้น กิจกรรมคริสต์มาส เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ควรจัด
เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และเปรยีบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกับวัฒนธรรมไทย 
แล้วนำมาใช้อย่างมีวิจารณญาณ ด้วยเหตผุลนี้ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจึงจัดกิจกรรมนี้ข้ึนเพือ่ให้ผู้เรียนฝึกทักษะทางภาษา
ในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลายเพื่อให้ผู้เรยีนเข้าใจถึงประเพณีวฒันธรรม เปรียบเทียบ 
ความเหมือนและความแตกตา่งระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทยเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึ้นกับนักเรียนจึงได้
ดำเนินการจัดกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2020 เพื่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน
และโรงเรียนต่อๆไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะทางภาษาในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 
2. เพื่อให้ผู้เรียนเขา้ใจถึงประเพณวีัฒนธรรม เปรียบเทียบ ความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของ 
    ภาษากับวัฒนธรรมไทย 
3. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้นกับนักเรียน 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมเีจคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคนได้มสี่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม Merry Christmas & Happy New 
Year 2020 และการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ที่จัดมีขึ้นในโรงเรียน 

-  ด้านคุณภาพ  
- ครูและนักเรียนโรงเรยีนสรรพวทิยาคมเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างท่ัวถึง 
- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับรางวลัจากการเข้าร่วมกจิกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ 
- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมครูในกลุม่สาระ เพื่อจัดเตรียมการจัดทำโครงการ และ
เสนอขออนุมัติโครงการ 
- เตรียมปฏิทินการแข่งขันในแต่ละรายการ 

พ.ย. 2562 - กลุ่มสาระฯ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษได้แก่  
ประกวดร้องเพลงสากล, ประกวดชุดรีไซเคิล, ประกวดวาดภาพ, 
ประกวดประดิษฐ์การ์ดอวยพรปีใหม่ แสดงละครกำเนิดพระเยซู
และจัดกจิกรรมMerry Christmas &Happy New Year 2020 
ตามปฏิทินกำหนด 

ธ.ค. 2562 – 
ม.ค. 2563 

30,000 กลุ่มสาระฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- รวบรวมผลการแข่งขันแตล่ะกิจกรรม 
 

ม.ค. 2563 - กลุ่มสาระฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action)  

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. 2563 - กลุ่มสาระฯ 

 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 500 ป้าย 1 500 - - 
2 ค่าเช่าชุดการแสดงละครกำเนดิพระเยซ ู 500 ชุด 10 5,000 - - 
3 กระดาษห่อของขวัญ 13 แผ่น 24 312 - - 
4 แฟ้มซองพลาสติก 1 กระดุม A4 15 เล่ม 66 990 - - 
5 สมุดรายงาน Double A 80 g 50 เล่ม 24 1,200 - - 
6 สมุดโน้ต 50 เล่ม 24 1,200 - - 
7 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ 5 แผ่น 50 250 - - 
8 แฟ้มสอดพลาสติก A4 30 ไส ้ 65 เล่ม 23 1495 - - 
9 ผ้าต่วนสีแดง 2,000 ม้วน 1 2,000 - - 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

10 ผ้าต่วนสีเขียว 2,000 ม้วน 1 2,000 - - 
11 กระดาษกาว 2 หน้า 3 m 179 ม้วน 1 179 - - 
12 สันรูดพลาสติก 5 มิล 7 อัน 33 231 - - 
13 สมุดไดอารี ่ 35 เล่ม 10 350 - - 
14 ลวดเส้นเล็ก 9 ม้วน 9 81 - - 
15 กระเป๋าเดินสอ 65 อัน 24 1,560 - - 
16 เครื่องเย็บ max no.HD10 เหล็ก 89 อัน 12 1,068 - - 
17 ปากกาลูกลื่น 219 กระป๋อง 10 2,190 - - 
18 สีไมย้าวมาสเตอร์อาร์ต 12 ส ี 70 กล่อง 24 1,680 - - 
19 กรรไกรด้ามพลาสติก 8.5” ตราช้าง 55 อัน 4 220 - - 
20 กระดาษปกมุกหอม 120 รีม 2 240 - - 
21 ริ้วตกแต่งปีใหม ่ 20 เส้น 30 600 - - 
22 ต้นครสิมาสต ์ 1,374 ต้น 2 2,750 - - 
23 ลูกโป่งทรงกลม 10 น้ิว 45 แพ็ค 10 450 - - 
24 เชือกฟาง 50 ม้วน 3 150 - - 
25 ดินสอ 2B 60 โหล 10 600 - - 
26 กระดาษทองเรยีบคละส ี 9 แผ่น 12 108 - - 
27 ไฟกระพริบตกแต่งต้นคริสต์มาส 150 ชุด 5 750 - - 
28 แฟ้มเอ4 100 โหล 4 400 - - 
29 อาหารเบรค 1 มื้อ 25 คน 50 1250 - - 

รวม 29,804 - 
รวมท้ังสิ้น 29,804 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้  

นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการพฒันาทางด้านภาษาอังกฤษ
และได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส 

1) นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม 
2) สังเกตจากการรางวัลที่ได้รับ 

- แบบติดตามการจัดกจิกรรม 
ของครูผู้นำนักเรยีนไปแข่งขัน 

 
 

7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีองค์กรต่างๆ จัดขึ้นเป็นประจำ  
7.2 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้น 
7.3 นักเรียนไดเ้รียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
7.4 นักเรียนมีเจคติที่ดีต่อการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  จัดหาหนังสือพิมพ์และวารสาร 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ              

  ความถนัด    ความสนใจ  และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน   
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี ,นางสาวนภัสรดา บุญมา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 2562   -  30 ก.ย. 2563 
สถานที่ดำเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ข้อที่ 1  มีความสารมารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
     ข้อที่ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

   คิดเห็นและแก้ปัญหา 
     ข้อที่ 4   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา  25 รัฐต้องส่งเสรมิ
การดำเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ห้องสมุดเป็นแหล่งวิทยาการเพื่อการศึกษาค้นคว้าที่สำคัญ
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้อย่างกว้างขวาง เพียงพอ และทันสมัย  ดังนั้นการจัดซื้อหนังสือ สื่อ 
โสตทัศนูปกรณ์ที่หลากหลาย ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์  ดังนั้นงานห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์นอกจากน้ีการมีสื่อการเรียนรู้ที่ดีเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอ่านและเป็น
การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียนอีกด้วย 

 

 2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีวารสารและหนังสือพิมพ์ ไว้บริการนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม 
 2.2 เพื่อให้นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมตลอดจนชุมชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและ
เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้
 2.3 เพื่อให้นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมและชุมชนเข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มมากข้ึน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีวารสารและหนังสือพิมพ์ไวบ้ริการอย่างเพียงพอและทันสมยัทันเหตุการณ์ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมและชุมชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย  

และเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้
  3.2.2 นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม และชุมชนเข้าใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากข้ึน 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- สำรวจสภาพปัจจุบันและปญัหาที่เกิดขึ้น 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนเขียน
โครงการเสนอผู้บริหาร 
- สำรวจสถานท่ี/ห้างร้าน  ในการจัดซื้อวารสาร
และหนังสือพิมพ ์

ต.ค. 2562 
 
 
 

- 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
3.นักเรียนยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- กำหนดวันเวลาในการจัดซื้อวาสารและ
หนังสือพิมพ์ 
- ดำเนินการจดัซื้อวารสารและหนงัสือพิมพ์ 

พ.ย. 2562  - 
ก.ย. 2563 

 
40,000 

1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
3.นักเรียนยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ตรวจสอบรายการจดัซื้อวารสารและ
หนังสือพิมพ์ 

ก.ย. 2563 
 

- 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 

4.ประเมินผล
และรายงาน

(Action) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนิน
ตามโครงการ/กจิกรรม 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

ก.ย. 2563 
 

- 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
3.นักเรียนยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน 

 
5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………40,000……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ………………-…………….. บาท  
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ดังรายการต่อไปนี้ 
ที่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 10 ฉบับ 150 1,500 150 1,500 
2. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 10 ฉบับ 150 1,500 150 1,500 
3. หนังสือพิมพ์มติชน 10 ฉบับ 150 1,500 150 1,500 
4. หนังสือพิมพ์ข่าวสด 10 ฉบับ 150 1,500 150 1,500 
5. หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก 10 ฉบับ 150 1,500 150 1,500 
6. หนังสือพิมพ์สยามกีฬา 20 ฉบับ 92 1,840 92 1,840 
7. ซีเคร็ต 70 เล่ม 10 700 10 700 
8. ประดิด  ประดอย 60 เล่ม 5 300 5 300 
9. ชีวจิต 60 เล่ม 10 600 10 600 
10. หมอชาวบ้าน 60 เล่ม 5 300 5 300 
11. แม่บ้าน 60 เล่ม 5 300 5 300 
12. อ ส ท 85 เล่ม 5 425 5 425 
13. สารคด ี 120 เล่ม 10 1,200 10 1,200 
14. NATIONAL  GEO 120 เล่ม 5 600 5 600 
15. เทคโนโลยชีาวบา้น 50 เล่ม 10 500 10 500 
16. HELLO 100 เล่ม 10 1,000 10 1,000 
17. CLEO 100 เล่ม 10 1,000 10 1,000 
18. My home 95 เล่ม 5 475 5 475 
19. บ้านและสวน 100 เล่ม 5 500 5 500 
20. อสท 85 เล่ม 5 425 5 425 
21. SCIENCE 130 เล่ม 5 650 5 650 
22. ครัวคุณต๋อย 50 เล่ม 5 250 5 250 
23. ศิลปวัฒนธรรม 120 เล่ม 5 600 5 600 
24. Lonely planet 100 เล่ม 5 500 5 500 
25. Health Today 70 เล่ม 5 350 5 350 

รวม 20,000 20,000 
รวมทั้งสิ้น 40,000 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พิธีรับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร ม.ต้น ม.ปลาย 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    งานทะเบียน ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ    กุมภาพันธ์ – มีนาคม  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

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

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทุก ๆ  

ปีการศึกษา ไดผ้ลิตนักเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ม.6)  ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาและ
เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนและในระดับอุดมศึกษาต่อไป  เพื่อให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 มีความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน  มีความสามัคคีในหมู่คณะนักเรียนรุ่นเดียวกัน  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และ
เสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีระหวา่งครูและลูกศิษย์ ซึ่งเคยอบรม สั่งสอนกันมา  

งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหารวิชาการ  จึงได้จดักิจกรรมพิธีรับประกาศนียบตัรจบหลักสูตร ม.ตน้ ม.ปลายให้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562   โดยมีผู้บริหาร และ 
คณะครู ร่วมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างพร้อมเพรียง 

2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้และประสบการณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตอ่ไป 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภมูิใจในสถาบนัการศึกษา และคณาจารย์ 

3.  เป้าหมาย 

 -  ด้านปริมาณ  
  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 445 คน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 483 คน 
                        - ครูระดับช้ันม.3 , ม.6 จำนวน 52 คน 
            -  ด้านคุณภาพ  
  - นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจในสถาบันการศึกษา และคณาจารย์ 
 

 
 



183 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ 
และแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
2. นำเสนอโครงการ 

ก.ย. 2562 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัด
กิจกรรม 
2. ดำเนินการจดัโครงการ 
  -  จัดเตรียมสถานท่ี  ตกแต่งแท่นรับ
ประกาศนียบตัร และซุ้มถ่ายรูปแสดงความยินดีกับ
นักเรียน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 2  
  -  แบ่งนักเรียน ม. 6 รับประกาศนียบัตร ช่วงเช้า 
และ ม. 3 รับประกาศนียบตัร ช่วงบ่าย 

ก.พ. 2563 
 

มี.ค. 2563 

20,419 - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

มี.ค. 2563 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

4.ประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ มี.ค. 2563 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)      20,419 บาท 

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

ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2562 ภาคเรยีนที่ 1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 จัดจ้างทำโฟมบอรด์ป้ายงาน 4,500 ชุด 1 4,500 - - 
2 ซื้อดอกไม้จดัสถานท่ี 5,325 ชุด 1 5,325 - - 
3 จัดจ้างทำซุ้มถ่ายรูป 4,000 ชุด 1 4,000 - - 
4 เช่าเก้าอี้หลุยส ์ 500 ตัว 1 500 - - 
5 จัดจ้างทำป้ายคำพูดแสดงความยนิดี 1,000 ชุด 1 1,000 - - 
6 กระดาษปกมุกหอม 119 ห่อ 1 119 - - 
7 กรอบรูป 199 อัน 25 4,975 - - 

รวม 20,419 - 
รวมทั้งสิ้น 20,419 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  จัดหาหนังสือเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี ,นางสาวนภัสรดา บุญมา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 2562   -  30 ก.ย. 2563 
สถานที่ดำเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ข้อที่ 1  มีความสารมารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
     ข้อที่ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

   คิดเห็นและแก้ปัญหา 
     ข้อที่ 4   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสรมิ
การดำเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรูต้ลอดชีวิตทุกรูปแบบ ห้องสมุดเป็นแหล่งวิทยาการเพื่อการศึกษาค้นคว้าท่ีสำคัญ
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักเรียนแสวงหาความรูไ้ด้อยา่งกว้างขวางเพียงพอ และทันสมัย  ดังนั้นการจัดซื้อหนังสือ   
สื่อ โสตทัศนปูกรณ์ที่หลากหลาย ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนในโรงเรียนจึงเปน็สิ่งสำคญัที่ช่วยสนับสนุน
และส่งเสรมิให้นักเรยีนเกิดการพฒันาในด้านต่าง ๆ อย่างสมบรูณ์ ดังนั้นงานห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงไดจ้ัดกิจกรรมนี้ข้ึน 
เพื่อให้ผู้เรียนมีสื่อการเรยีนรู้ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์นอกจากน้ีการมสีื่อการเรียนรู้ทีด่ีเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรยีนรักการอ่านและเป็น
การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรยีนอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีหนังสือ สื่อโสตทัศนูปกรณไ์ว้บริการอย่างเพียงพอและทันสมัยเพิม่มากยิ่งขึ้น 
 2.2. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตลอดจนชุมชนได้รับความรู้ ข้อมลู ข่าวสารที่ทันสมัย และ
เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้
 2.3 เพื่อให้นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม และชุมชนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดโรงเรยีนสรรพวิทยาคม 
เพิ่มมากข้ึน  
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีหนังสือ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ไว้บริการอย่างเพียงพอและทันสมยั ทันเหตุการณ์ 

3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม และชุมชนได้รับความรู้ ข้อมลูข่าวสารที่ทันสมัย  
และเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้

  3.2.2 นักเรียน ครู และบคุลากรโรงเรียน และชุมชนเข้าใช้บริการหอ้งสมุดเพิ่มมาก 

4. วิธีดำเนินการ 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 แนวข้อสอบ PAT 1 ทำได้ สอบได ้100% 239 เล่ม - - 2 478 

2 แนวข้อสอบ PAT 3 ทำได้ สอบได ้100% 249 เล่ม - - 2 498 
3 แนวข้อสอบ PAT 5 ทำได้ สอบได ้100% 245 เล่ม - - 2 490 

4 รวมสดุยอดโจทย์คณติสอบเข้ามหาวิทยาลัย 350 เล่ม - - 2 700 
5 รวมโจทย์ 9 วิชาสามญัทุกวิชา 355 เล่ม - - 2 710 
6 SHORT NOTE ภาษาไทย ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 

100% ภายใน 3 วัน 
280 เล่ม - - 2 560 

7 SHORT NOTE สังคม ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 
100% ภายใน 3 วัน 

280 เล่ม - - 2 560 

8 SHORT NOTE สังคมศึกษา 120 เล่ม - - 2 240 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- สำรวจสภาพปัจจุบันและปญัหาที่เกิดขึ้น 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนเขียนโครงการ
เสนอผู้บริหาร 
- สำรวจสถานท่ี/สำนักพิมพ์ในการจัดซื้อหนังสือ 

ต.ค. 2562 
 
 

 

- 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
 
 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- กำหนดวันเวลาในการจัดซื้อหนังสือ 
- ดำเนินการจดัซื้อหนังสือสื่อโสตทัศนูปกรณ ์
(เทอมละ 1 ครั้ง) 

พ.ย. 2562  - 
ก.ย.2563 

 
100,000 

1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
 

3.ตรวจสอบ 
(Check 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ/กิจกรร 

ก.ย. 2563 
 

- 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ก.ย. 2563 

 

- 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

9 SHORT NOTE เคมี พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 
วัน 

280 เล่ม - - 2 560 

10 SHORT NOTE ฟิสิกส์ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 
3 วัน 

199 เล่ม - - 2 398 

11 SHORT NOTE คณติ ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% 
ภายใน 3 วัน 

199 เล่ม - - 2 398 

12 SHORT NOTE วิทยาศาสตร์ ม.ตน้ พิชิตข้อสอบเต็ม 
100% ภายใน 3 วัน 

250 เล่ม - - 2 500 

13 SHORT NOTE OF SCIENCE สรปุวิทย์ ม.ต้น 220 เล่ม - - 2 440 
14 EASY BIOLOGY ชีวะ ม.ปลาย ง่ายนิดเดยีว 185 เล่ม - - 2 370 
15 เตรียมสอบความถนัดแพทย์ (ฉบบัอัปเดตแนวข้อสอบ

ล่าสดุปี 63-64) 
280 เล่ม - - 2 560 

16 พิชิต O-NET อังกฤษ ม.ปลาย 299 เล่ม - - 2 598 
17 HACK โจทย์ 9 วิชาสามญั ฟิสิกส์ ม.ปลาย 299 เล่ม - - 2 598 
18 HACK โจทย์ 9 วิชาสามญั เคมี ม.ปลาย 449 เล่ม - - 2 898 
19 HACK โจทย์ 9 วิชาสามญั คณติ ม.ปลาย 299 เล่ม - - 2 598 
20 ตีโจทย์ PAT 2 ฟิสิกส ์ 329 เล่ม - - 2 658 
21 ตีโจทย์ PAT 2 เคม ี 279 เล่ม - - 2 558 
22 ตีโจทย์ PAT 2 ชีวะ 259 เล่ม - - 2 518 
23 ตีโจทย์ กสพท 319 เล่ม - - 2 638 
24 ตีโจทย์เคมี ม.ต้น 219 เล่ม - - 2 438 
25 ตีโจทย์แตกฟิสิกส์ ม.4-5-6 220 เล่ม - - 2 440 
26 คู่มือเตรยีมสอบ บทสรุปแห่งความถนัดทาง

สถาปัตยกรรม PAT4 
345 เล่ม - - 2 690 

27 คู่มือเตรยีมสอบความถนัดทางศลิปกรรมศาสตร์ :
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

345 เล่ม - - 2 690 

28 LECTURE สรุปเข้มเคมี ม.ปลาย 209 เล่ม - - 2 418 
29 LECTURE สรุปเข้มฟสิิกส์ ม.ปลาย 269 เล่ม - - 2 538 
30 LECTURE สรุปเข้มสังคม ม.ปลาย 199 เล่ม - - 2 398 
31 LECTURE สรุปเข้มภาษาไทย ม.ปลาย 179 เล่ม - - 2 358 
32 LECTURE สรุปเข้มอังกฤษ ม.ปลาย 199 เล่ม - - 2 398 
33 LECTURE สรุปเข้มฟสิิกส์ ม.ต้น 199 เล่ม - - 2 398 

34 LECTURE สรุปเข้มชีวะ ม.ต้น 179 เล่ม - - 2 358 
35 ฝ่าด่านโจทย์คณิต พิชิต TCAS 399 เล่ม - - 2 798 

36 ตะลยุโจทยส์ังคม 9 วิชาสามัญ (ฉบับ 5 วันทันสอบ) 239 เล่ม - - 2 478 

37 O-NET ภาษาไทย ม.6 เก็งข้อสอบ เฉียบเรียบทุก
คะแนน 

199 เล่ม - - 2 398 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

38 สูตรลับ UP คะแนน ภาษาไทย ม.ปลาย 289 เล่ม - - 2 578 
39 เตรียมสอบเขม้ 9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป มั่นใจ

เต็ม 100 
200 เล่ม - - 2 400 

40 สรุปเขม้ + ข้อสอบ O-NET ม.6 ฉบับสมบูรณ์มั่นใจ
เต็ม 100 

395 เล่ม - -- 2 790 

41 สรุปเขม้ 9 วิชาสามัญ เคมี+แนวข้อสอบเสมือนจริง 269 เล่ม - - 2 538 
42 ติวชัวร์ภาษาอังกฤษ พิชิตทุกสนามสอบเรียนต่อ 395 เล่ม - - 2 790 

43 ตะลยุโจทย์เทพคณิต 1 พิชิต 9 วิชาสามัญ 295 เล่ม - - 2 590 

44 เทคนิค & ตะลุยโจทย์ GAT ภาษาไทย (คิด วิเคราะห์ 
เชื่อมโยง) 

220 เล่ม - - 2 440 

45 ชีวะระยะประชิด :สรุปเนื้อหาชีววิทยา ระดับ ม.ปลาย 
4-6 (BIOLOGY) 

195 เล่ม - - 2 390 

46 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แผนใหม่ล่าสุด สำหรับพิชิต
ข้อสอบในระบบ TCAS 

350 เล่ม - - 2 700 

47 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ม.ต้น-ม.ปลาย 250 เล่ม - - 2 500 

48 หลักภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 450 เล่ม - - 2 900 
49 ลูกเล่นข้อสอบสังคม 299 เล่ม - - 2 598 

50 BIOLOGY EASY NOTE มั่นใจเตม็ 100 95 เล่ม - - 2 190 
51 พิชิต 150 คะแนนเต็ม GAT เชื่อมโยง โดยครูพี่โบว์ 

มั่นใจเต็ม 100 
275 เล่ม - - 2 550 

52 เตรียมสอบเขม้ 9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา มั่นใจเตม็ 
100 

220 เล่ม - - 2 440 

53 BIOFOCUS สรุปเนื้อหาชีววิทยา 235 เล่ม - - 2 470 

54 ติดชัวร์ :ข้อสอบฟิสิกส์ PAT2 ครบทุกปีถึงปัจจุบัน 279 เล่ม - - 2 558 
55 เฉลยข้อสอบ ENTRANCE ภาษาองักฤษ 15 พ.ศ. 

(ปรับปรุงใหม่ลา่สุดเตรียมสอบระบบ TCAS) 
299 เล่ม - - 2 598 

56 ลุยข้อสอบ 9 วิชาสามญัเคม ี 239 เล่ม - - 2 478 
57 ตำราเนื้อหาครอบจักรวาลสังคม ม.ปลาย 399 เล่ม - - 2 798 
58 คัมภีรส์อบตรง นิติศาสตร์ THEMIZLAW 209 เล่ม - - 2 418 
59 ติวฟิต พิชิต PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 

(ฉบับสมบูรณ์ใหมล่่าสดุ) 
279 เล่ม - - 2 558 

60 คู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลยัระบบใหม่ (TCAS) 
ภาษาอังกฤษ :สรุปเข้ม (เฉลยขส้อบ) เข้ามหาวิทยาลยั 
10 พ.ศ. 

195 เล่ม - - 2 390 

61 สรุปพิเศษเนื้อหาเข้มที่ต้องรู้ก่อนสอบเข้า รร.เตรียม
ทหาร 4 เหล่า เล่ม 1 

195 เล่ม - - 2 390 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

62 สรุปพิเศษเนื้อหาเข้มที่ต้องรู้ก่อนสอบโรงเรียนเตรียม
ทหาร วุฒิม.4 เล่ม 2 

220 เล่ม - - 2 440 

63 TCAS คณติศาสตร์ :คูม่ือสอบคณติศาสตร์ ม.4-5-6 
เข้ามหาลัยระบบใหม่ (TCAS) พรอ้มเฉลยข้อสอบ 

195 เล่ม - - 2 390 

64 เทคนิคทำโจทย์ข้อสอบคณิตทลีะเรื่อง :ตรรกศาสตร์ 120 เล่ม - - 2 240 
65 เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 

เหล่า วิชาคณติศาสตร ์
125 เล่ม - - 2 250 

66 ผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP 295 เล่ม - - 2 590 
67 ผ่านฉลุย ตะลุยคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (พ้ืนฐาน) 395 เล่ม - - 2 790 
68 ENT MAPS ชีววิทยา 90 เล่ม - - 2 180 
69 ENT MAPS คณิตศาสตร ์ 70 เล่ม - - 2 140 
70 ENT MAPS เคม ี 70 เล่ม - - 2 140 

71 ENT MAPS ฟิสิกส์ & ดาราศาสตร์ 90 เล่ม - - 2 180 
72 ENT MAPS ภาษาอังกฤษ 80 เล่ม - - 2 160 
73 ENT MAPS ภาษาไทย 80 เล่ม - - 2 160 
74 GAT GET GET GAT เชื่อมโยง 150 เล่ม - - 2 300 
75 ENT MAPS สังคม 90 เล่ม - - 2 180 
76 ติวฟิต ฟิสิกส์ ม.4-5-6 TCAS 279 เล่ม - - 2 558 
77 TCAS วิชาฟิสิกส ์ 195 เล่ม - - 2 390 

78 TCAS ชีววิทยา ม.4-5-6 :สรุปเข้ม (เฉลยข้อสอบ) เข้า
มหาวิทยาลยั 5 พ.ศ. 

195 เล่ม - - 2 390 

79 TCAS ภาษาไทย ม.4-5-6 :สรุปเขม้ (เฉลยข้อสอบ) 
เข้ามหาวิทยาลัย 10 พ.ศ. 

169 เล่ม - - 2 338 

80 TCAS เคมี ม.4-5-6 :สรุปเข้ม (เฉลยข้อสอบ) เข้า
มหาวิทยาลยั 10 พ.ศ. 

195 เล่ม - - 2 390 

81 คู่มือเตรยีมสอบ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT 
6 (สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS รับตรง-
โควตา- 

170 เล่ม - - 2 340 

82 ฟิสิกส์ สรุปเข้ม แนวข้อสอบ ม.ปลาย เล่ม 1 
 
 

199 เล่ม - - 2 398 

83 ชีววิทยา สรุปเข้ม แนวข้อสอบ ม.ปลาย เล่ม 1 259 เล่ม - - 2 518 
84 ชีววิทยา สรุปเข้ม แนวข้อสอบ ม.ปลาย เล่ม 2 299 เล่ม - - 2 598 
85 ติวเข้ม เคมี 9 วิชาสามัญ : ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ 2551 
165 เล่ม - - 2 330 

86 เจาะข้อสอบ 9 วิขาสามญั ฉบับสมบูรณ์ สายวิทย์ 235 เล่ม - - 2 470 
87 เจาะข้อสอบ 9 วิชาสามญั ฉบับสมบูรณ์ สายศลิป ์ 180 เล่ม - - 2 360 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

88 ตะลยุ 2,000 คลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา 315 เล่ม - - 2 630 
89 สนุกเรยีน ญี่ปุ่น-เกาหลี เก่งคันจิ PAT ภาษาญี่ปุ่น N5 

N4 N3 
195 เล่ม - - 2 390 

90 สรุปสังคม ม.ปลาย BY KRU P'BALL (ฉบับปรับปรุง
ใหม่) 

240 เล่ม - - 2 480 

91 SMART ENGLISH สรุปเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม.
ปลาย 

279 เล่ม - - 2 558 

92 ลับคมฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม 1 320 เล่ม - - 2 640 

93 แนวข้อสอบ GAT เชื่อมโยง พร้อมรูปภาพและคำเฉลย 129 เล่ม - - 2 258 
94 คัมภีร์พิชิตข้อสอบม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ 159 เล่ม - - 2 318 
95 ฟิสิกส์ สรุปเข้ม แนวข้อสอบ ม.ปลาย เล่ม 2 219 เล่ม - - 2 438 
96 คู่มือเตรยีมสอบ ฟิสิกส์ ม.4-5-6 (ฉบับเน้นเนี้อหา) 310 เล่ม - - 2 620 

97 100 จุดเน้น ฟิสิกส์ ม.4-5-6 (ฉบับปรับปรุงใหม่) 278 เล่ม - - 2 556 

98 คู่มือเตรยีมสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุงใหม่) 

215 เล่ม - - 2 430 

99 คลังข้อสอบแข่งขัน ชีววิทยา ม.4-5-6 (BIO. 
QUESTION BANK) 

350 เล่ม - - 2 700 

100 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.4-5-6 :คู่มือเตรียมสอบ
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

209 เล่ม - - 2 418 

101 คลังข้อสอบภาษาไทย ม.ปลาย รวมทุกสนามสอบ 349 เล่ม - - 2 698 
102 TOP SECRET ฟิสิกส์ ม.4-6 PAT 2 350 เล่ม - - 2 700 
103 แนวข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3: 

ENGINEERING SENSE 2 
199 เล่ม - - 2 398 

104 ตะลยุโจทย์ O-NET MATH 10 YEARS เตรียมสอบปี 
62 

189 เล่ม - - 2 378 

105 ปราชญ์วิชาชีพครู (สุ.จิ.ปุ.ลิ.) เตรยีมสอบ PAT 5 ความ
ถนัดทางวิชาชีพครู 
 

220 เล่ม - - 2 440 

106 360 CONCEPTS IN BIOLOGY PART 2  (สรุป
ชีววิทยาสำหรับนักเรียน ม.ปลาย) 

295 เล่ม - - 2 590 

107 ชีวะทบทวน (THE BIOLOGY REVIEW) 270 เล่ม - - 2 540 
108 ถึงแก่น GAT เชื่อมโยง 249 เล่ม - - 2 498 

109 PAT 5 เหลาความถนัดทางวิชาชีพครู 240 เล่ม - - 2 480 
110 BIOLOGY: THE PROBLEMS BOOKS 249 เล่ม - - 2 498 
111 MOCK-UP BIOLOGY EXAMS 249 เล่ม - - 2 498 



191 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

112 แนวข้อสอบเสมือนจริง PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพ
คร ู

279 เล่ม - - 2 558 

113 ติวเข้มสอบ GAT เชื่อมโยง ฉบับสมบูรณ ์ 229 เล่ม - - 2 458 
114 ตะลยุโจทย์เข้านติิศาสตร ์ 295 เล่ม - - 2 590 
115 สรุปเขม้ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 + พร้อมแนว

ข้อสอบเสมือนจริง 
209 เล่ม - - 2 418 

116 สรุปเขม้ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย + แนวข้อสอบเสมือน
จริง 

259 เล่ม - - 2 518 

117 ตะลยุแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย 199 เล่ม - - 2 398 
118 แนวข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท. รับตรงร่วมกัน 

TCAS รอบที่ 3 ปี 2562 
225 เล่ม - - 2 450 

119 แบบทดสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + 
เพิ่มเตมิ) (ระบบกลาง TCAS รับตรงร่วมกัน) 

175 เล่ม - - 2 350 

120 ตีแตก!!! พาร์ทเช่ือมโยง แพทย์ กสพท. 150 เล่ม - - 2 300 

121 สรุปหลักคิด พิชิตสอบ PAT 5 ความถนัดวิชาชีพครู 
ฉบับตะลยุทุกแนวข้อสอบ มั่นใจเต็ม 100 ฉบับ
สมบูรณ ์

250 เล่ม - - 2 500 

122 สรุปเขม้ สาระ + ข้อสอบ สังคม ม.ปลาย มั่นใจเตม็ 
100 

285 เล่ม - - 2 570 

123 เตรียมสอบเขม้ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย มั่นใจเต็ม 100 220 เล่ม - - 2 440 
124 คู่มือเตรยีมสอบพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ฉบับสอบ

ได้จริง 
295 เล่ม - - 2 590 

125 พิชิตสอบเข้า นักเรียนนายสิบทหารบก ฉบับสอบได้
จริง 
 

295 เล่ม - - 2 590 

126 ตีแตก! ฟิสิกส์ 9 วิชาสามญั 
 

220 เล่ม - - 2 440 

127 ปราบวิทย์ท่ัวไป ฉบับเด็กสายศิลป์ 
 

239 เล่ม - - 2 478 

128 รู้ทัน PAT 5 วิชาชีพครู 279 เล่ม - - 2 558 
129 ตีป้อม ไทย 9 วิชาสามญั ม.ปลาย 279 เล่ม - - 2 558 
130 TCAS ขั้นเทพ ฉบับอัพเดต 2562 199 เล่ม - - 2 398 
131 แนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามญั (กสพท.) 175 เล่ม - - 2 350 
132 อ่านให้ตรงข้อสอบ (THE CLIMAX OF CHEMISTRY) 395 เล่ม - - 2 790 

133 SMART BIOLOGY สรุปเตรียมสอบชีวะ ม.ปลาย 279 เล่ม - - 2 558 
134 พิชิต O-NET ฟิสิกส์ ม.ปลาย 259 เล่ม - - 2 518 
135 จำสูตรได้ ใช้สูตรเป็น คณติ ม.ปลาย 399 เล่ม - - 2 798 
136 ตีป้อม เคมี 9 วิชาสามญั ม.ปลาย 409 เล่ม - - 2 818 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

137 เตรียมสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร ์ 250 เล่ม - - 2 500 
138 ฟิสิกส์พิชิต TCAS 220 เล่ม - - 2 440 
139 สูตรคณติ ม.ต้น 120 เล่ม - - 2 240 
140 รวมสตูรคณิต 185 เล่ม - - 2 370 

141 แนวข้อสอบ ม.3 ทุกวิชา เตรียมสอบเข้า ม.4 235 เล่ม - - 2 470 
142 ESSENTIAL ENGLISH ม.ต้น (1-2-3) (ใหม่ล่าสุด) 140 เล่ม - - 2 280 
143 รวมสตูรคณิต ม.ต้น+แนวข้อสอบเสมือนจริง ฉบับ

สมบูรณ ์
169 เล่ม - - 2 338 

144 สรุปหลักวิชา O-NET ม.3 (ฉบับรวม 4 วิชาหลัก) 155 เล่ม - - 2 310 
145 คู่มือคณิตศาสตร์ EP ม.ต้น 1-2-3 สอบเข้า ม.4 350 เล่ม - - 2 700 
146 แนะวิธีคิดพิชิตสอบ อังกฤษ ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจ

เต็ม 100 
275 เล่ม - - 2 550 

147 ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียน (ไทย-อังกฤษ-จีน-เกาหลี-
ญี่ปุ่น) 

199 เล่ม - - 2 398 

148 ภาษา วัฒนธรรมกับการแปล :ไทย-อังกฤษ 
(LANGUAGE, CULTURE AND TRANSLATION: 
THAI-ENGLISH) 

190 เล่ม - - 2 380 

149 คำที่มักอ่านผิดและเขียนผดิ (มินิ) 50 เล่ม - - 2 100 
150 เรียนลัดอัศจรรย์วันเดียว...จบ ภาษาไทยครลูิลลี่ 325 เล่ม - - 2 650 
151 พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรยีนมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
 

250 เล่ม - - 2 500 

152 พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรยีนมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 

250 เล่ม - - 2 500 

153 คู่มือขั้นเทพ อักษรจีน ตัวเต็ม-ตัวย่อ สบายๆ ไม่ยาก 
 

100 เล่ม - - 2 200 

154 เก่งจีน เล่มเดียวจบ 235 เล่ม - - 2 470 
155 เร็ว ง่าย พูดได้ทันใจ 100 ประโยคสนทนาภาษาจีน 139 เล่ม - - 2 278 
156 เกมคำศัพท์ภาษาจีน 139 เล่ม - - 2 278 
157 หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว 

ง่าย ใช้ได้ทันใจ 
155 เล่ม - - 2 310 

158 ไวยากรณ์จีนกลาง สำหรบั HSK 1 HSK 2 และ HSK 3 135 เล่ม - - 2 270 
159 สนทนาภาษาจีน-ไทย แบบเร่งรดั 375 เล่ม - - 2 750 
160 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน เริ่มต้นง่าย ๆ จนพูดไดส้ื่อสารเป็น 199 เล่ม - - 2 398 
161 เรียนไวยากรณ์อย่างง่ายเพื่อใช้ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่น 159 เล่ม - - 2 318 
162 เร็ว ง่าย พูดได้ทันใจ 100 ประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่น 165 เล่ม - - 2 330 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

163 คำช่วย ใช้คู่คำกริยาญี่ปุ่น 225 เล่ม - - 2 450 
164 เก่งกริยา 3 ช่องแต่งประโยคสนทนาได้คล่องเหมือน

เจ้าของภาษา 
135 เล่ม - - 2 270 

165 PASSIVE VOICE + TENSE (ฉบับสมบูรณ์) 230 เล่ม - - 2 460 
166 ENGLISH WRITING (ฉบับสมบรูณ์) 230 เล่ม - - 2 460 
167 ONE DAY ENGLISH 1 วัน เปลี่ยนคนพูดอังกฤษไม่ได้

ให้พูดได้ในทันที 
250 เล่ม - - 2 500 

168 30 DAYS พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา 165 เล่ม - - 2 330 
169 ENJOY ENGLISH สนุกสนทนาภาษาอังกฤษ 175 เล่ม - - 2 350 
170 ติวเด็กหลังห้องให้คล่อง GRAMMAR 155 เล่ม - - 2 310 
171 ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ 101 ช่ัวโมง 295 เล่ม - - 2 590 
172 เก่งสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 175 เล่ม - - 2 350 
173 เรียนรูเ้รื่อง TENSE และกริยา 3 ช่อง แบบง่าย ๆ ให้

สนุก 
125 เล่ม - - 2 250 

174 เทคนิคพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ 
 

195 เล่ม - - 2 390 

175 เก่งอังกฤษ พิชิต GRAMMAR + แบบฝึกหัด 
 

249 เล่ม - - 2 498 

176 เก่งอังกฤษยังไงไม่ ERROR 
 

149 เล่ม - - 2 298 

177 อังกฤษไม่พร้อม แต่พร้อมเที่ยว! (HAVE A NICE 
TRIP!) 
 

185 เล่ม - - 2 370 

178 ภาษาอังกฤษ ออกเสียงอย่างไร ฝรั่งจะเข้าใจง่าย 
 
 

100 เล่ม - - 4 400 

179 อ่อนอังกฤษก็สอบติดมหาวิทยาลยัได ้ 195 เล่ม - - 2 390 
180 เรียนพูดอังกฤษ 96 ช่ัวโมง ด้วยตนเอง (ฉบับทันสมัย

และสมบูรณ์ที่สดุ) 
250 เล่ม - - 2 500 

181 โครงสร้างภาษาอังกฤษ (ENGLISH STRUCTURE) 175 เล่ม - - 2 350 
182 พูดได้ พูดคล่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 120 เล่ม - - 2 240 
183 พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน กับน้องการ์ตูน 159 เล่ม - - 2 318 
184 เขียนอีเมลอย่างง่ายสไตล์นักธุรกิจ (EASY & 

PERFACT EMAIL WRITING) 
189 เล่ม - - 2 378 

185 เก่งอังกฤษ เก่งศัพท์ ฉบับภาพสุด CUTE! 199 เล่ม - - 2 398 

186 นิราศหนองคาย และวรรณคดี 5 เรื่อง 285 เล่ม - - 2 570 
187 อิเหนา ร้อยแก้วประกอบคำกลอน 350 เล่ม - - 2 700 
188 นววิถี :วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม 550 เล่ม - - 2 1100 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

189 กว่าจะจบอักษรฯ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลป
ศาสตร์ ฉบับอัปเดต 2563 

199 เล่ม - - 2 398 

190 กรี๊ดดด...อยากตดิจุฬาฯ 139 เล่ม - - 2 278 
191 BORN TO BE สัตวแพทย์ EXCLUSIVE 195 เล่ม - - 2 390 

192 เคมี เลม่ 1 (หลักสตูร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :
โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอ
วน. 

300 เล่ม - - 2 600 

193 เคมี เลม่ 2 (หลักสตูร สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี) :
โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอ
วน. 

300 เล่ม - - 2 600 

194 หลักชีววิทยา เล่ม 1 395 เล่ม - - 2 790 
195 หลักชีววิทยา เล่ม 2 379 เล่ม - - 2 758 
196 PLANTS VS ZOMBIES 2 พิชิตปริศนาตรรกะ 

(การ์ตูนความรู้วิทยาศาตร์) 
80 เล่ม - - 2 160 

197 PLANTS VS ZOMBIES 2 ไขความลับเคมี (การ์ตูน
ความรู้วิทยาศาตร์) 

80 เล่ม - - 2 160 

198 PLANTS VS ZOMBIES 2 ตอน จกัรกลสมองและ
เชาวน์ปัญญาสุดมหัศจรรย์ (ฉบับการ์ตูน) 

80 เล่ม - - 2 160 

199 PLANTS VS ZOMBIES 2 ตอน ผจญภัยโลกสัตว์และ
พืช (การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์) (ราคาปกติ 159.-) 

80 เล่ม - - 2 160 

200 LARVA ลาร์วา WOW SURVIVAL เล่ม 1 :ความลับ
ของไดโนเสาร์ (การต์ูนความรู้หมวดชีววิทยา) 
 

169 เล่ม - - 3 507 

201 LARVA ลาร์วา WOW SURVIVAL เล่ม 2 :โลกของ
ไดโนเสาร์ (การ์ตูนความรู้หมวดชวีวิทยา) 

169 เล่ม - - 3 507 

202 DRAGON VILLAGE SCIENCE เลม่ 1 ตอน ผจญ
สภาพอากาศสุดป่วน :การต์ูนความรู้วิทยาศาสตร์ 

199 เล่ม - - 2 398 

203 DRAGON VILLAGE BUTTERFLY WAR หนอนผีเสื้อ
ปะทะอัศวินศักดิส์ิทธ์ิ เล่ม 1 (การต์ูนความรู้
วิทยาศาสตร ์

199 เล่ม - - 2 398 

204 DRAGON VILLAGE BUTTERFLY WAR หนอนผีเสื้อ
ปะทะอัศวินศักดิส์ิทธ์ิ เล่ม 2 (การต์ูนความรู้
วิทยาศาสตร ์

199 เล่ม - - 2 398 

205 DRAGON VILLAGE BAT RACING ซิ่งสายฟ้า เล่ม 1 
(การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ จากเกมดังระดับโลก) 

199 เล่ม - - 2 398 

206 DRAGON VILLAGE BAT RACING ซิ่งสายฟ้า เล่ม 2 
(การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ จากเกมดังระดับโลก) 

199 เล่ม - - 2 398 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

207 DRAGON VILLAGE SCIENCE เลม่ 2 ตอน ไวรัสมหา
ภัย :การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร ์

199 เล่ม - - 2 398 

208 ตามรอยลำไส้ (FOLLOW YOUR GUT) 240 เล่ม - - 2 480 

209 คุกกี้รันวิทย์ เล่ม 14 ตอน การทดลองวิทย์สุดเพี้ยน :
การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร ์

158 เล่ม - - 2 316 

210 จรวดและยานอวกาศ :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ 
ฉบับการ์ตูน WHY? 

168 เล่ม - - 2 336 

211 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก :ชุดเก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครู
ตกใจ 

265 เล่ม - - 2 530 

212 หุ่นยนต์ :ชุดเก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครตูกใจ 265 เล่ม - - 2 530 

213 คอมพิวเตอร์ :สารานุกรมความรู้วทิยาศาสตร์ ฉบับ
การ์ตูน WHY? (การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์) 

168 เล่ม - - 2 336 

214 โลก :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการต์ูน 
WHY? (การต์ูนความรู้วิทยาศาสตร์) 

168 เล่ม - - 2 336 

215 แก๊งซ่าท้าทดลอง 36 ตอน ปริศนาระบบสุริยะ :การ์ตูน
ความรู้วิทยาศาสตร ์

158 เล่ม - - 2 316 

216 สิ่งแวดล้อม :สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับ
การ์ตูน WHY? (การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์) 

168 เล่ม - - 2 336 

217 ลมฟ้าอากาศ :สารานุกรมความรู้วทิยาศาสตร์ ฉบับ
การ์ตูน WHY? (การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์) 

168 เล่ม - - 2 336 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสีเขียวและสีฟ้า 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะ ของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลกชีวิต  
ผู้รับผิดชอบ    ประธานคณะสีเขียวและสีฟ้า 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2562– 1/2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 ข้อที่ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
   คิดเห็นและแก้ปัญหา 
                 ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
            ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
                ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ ปี พ.ศ.2542  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา 24 (2) กำหนดให้
จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะ  กระบวนการคดิ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  และ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดลุกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลติทาง
การศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ไดร้ับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคณุภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  
และจิตใจ   
 โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดม้ีการการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบเน้นการบริหารจัดการแบบอิงมาตรฐาน (Standard 
based Administration) โดยสถานศึกษาต้องยืดมาตรฐานเพื่อการประกันคณุภาพภายใน ในขณะเดยีวกันอาจกำหนดมาตรฐาน
งานด้านอื่นๆ ในระดับรายละเอยีด ดังนี ้1.)มาตรฐานการสอนของครูในโรงเรียนสรรพวิทยาคม Standard Teacher  2.) 
มาตรฐานงานประจาช้ัน(Classroom Teacher) และ 3.) มาตรฐานครอบครัวสรรพวิทยาคม (Sapphawittayakhom Family 
School) 

ทั้งนี้ ครอบครัวของผู้เรียนในโรงเรยีนสรรพวิทยาคมหรือ “ครอบครวัสรรพวิทยาคม” เป็นหน่วยแรกที่มีความใกล้ชิด
ผู้เรยีนมากที่สดุ มีโอกาสในการดแูลและเสริมสมรรถนะผู้เรยีนได้มากท่ีสุด จึงถือเป็นหน่วยที่ สำคญัในชีวิตของผู้เรียน หาก
ครอบครัว มีการดำเนินงานอยา่งเป็นระบบในการส่งเสริมสมรรถนะของบุตรหลานท่ีเป็นผู้เรียน จะมีโอกาสและความน่าจะเป็นใน
การสร้างความเป็นเลิศหรือสร้างพัฒนาการในตัวผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน ให้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ดูแลช่วยเหลือและเสรมิสมรรถนะผู้เรยีนไดม้ากที่สดุ ได้กำหนดมาตรฐานการ
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ดำเนินงานครอบครัวสรรพวิทยาคม ตลอดช่วงช้ัน 3 ปี ทางคณะกรรมการดำเนินงานจึงได้จัด “กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลศิทาง
วิชาการคณะสี” ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนแต่ละคณะสีไดร้ับพัฒนาทางสตปิัญญา  รา่งกาย  และจิตใจ   
2. เพื่อสร้างความเป็นเลิศ สร้างพฒันาการในตัวผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ  

นักเรียนสีเขียว จำนวน    90     คน  ครูสีเขียว        จำนวน    21     คน 
นักเรียนสีฟ้า    จำนวน    90     คน  ครูสีฟ้า          จำนวน    22     คน  

- ด้านเชิงคุณภาพ    
นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศ สร้างพัฒนาการในตัวผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 

4. วิธีการดำเนินการ 
 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.ดำเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ 

ก.ย.–ต.ค.2562 
 

- ประธานคณะสีเขียว 
ประธานคณะสีฟ้า 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ 
- เชิญวิทยาการมาบรรยาย 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม 
- สรุปการจดักิจกรรม 

ต.ค.2562– 
ก.ย.2563 

 

21,700 ประธานคณะสีเขียว 
ประธานคณะสีฟ้า 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

 
ก.ย.2563 

 
- 

ประธานคณะสีเขียว 
ประธานคณะสีฟ้า 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

 
ต.ค. 2563 

 

 
- 

ประธานคณะสีเขียว 
ประธานคณะสีฟ้า 

 
5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………21,700…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสีชมพูและสีน้ำเงิน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะ ของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลกชีวิต  
ผู้รับผิดชอบ    ประธานคณะสีชมพูและสีน้ำเงิน 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2562 – 1/2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 ข้อที่ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
   คิดเห็นและแก้ปัญหา 
                 ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
            ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
                ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ ปี พ.ศ.2542  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา 24 (2) กำหนดให้
จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะ  กระบวนการคดิ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  และ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดลุกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลติทาง
การศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ไดร้ับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  
และจิตใจ   
 โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดม้ีการการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบเน้นการบริหารจัดการแบบอิงมาตรฐาน (Standard 
based Administration) โดยสถานศึกษาต้องยืดมาตรฐานเพื่อการประกันคณุภาพภายใน ในขณะเดยีวกันอาจกำหนดมาตรฐาน
งานด้านอืน่ๆ ในระดับรายละเอยีด ดังนี ้1.)มาตรฐานการสอนของครูในโรงเรียนสรรพวิทยาคม Standard Teacher  2.) 
มาตรฐานงานประจาช้ัน(Classroom Teacher) และ 3.) มาตรฐานครอบครัวสรรพวิทยาคม (Sapphawittayakhom Family 
School) 

ทั้งนี้ ครอบครัวของผู้เรียนในโรงเรยีนสรรพวิทยาคมหรือ “ครอบครวัสรรพวิทยาคม” เป็นหน่วยแรกที่มีความใกล้ชิด
ผู้เรยีนมากที่สดุ มีโอกาสในการดแูลและเสริมสมรรถนะผู้เรยีนได้มากท่ีสุด จึงถือเป็นหน่วยที่ สำคญัในชีวิตของผู้เรียน หาก
ครอบครัว มีการดำเนินงานอยา่งเป็นระบบในการส่งเสริมสมรรถนะของบุตรหลานท่ีเป็นผู้เรียน จะมีโอกาสและความน่าจะเป็นใน
การสร้างความเป็นเลิศหรือสร้างพัฒนาการในตัวผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน ให้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ดูแลช่วยเหลือและเสรมิสมรรถนะผู้เรยีนไดม้ากท่ีสดุ ได้กำหนดมาตรฐานการ
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ดำเนินงานครอบครัวสรรพวิทยาคม ตลอดช่วงช้ัน 3 ปี ทางคณะกรรมการดำเนินงานจึงได้จัด “กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลศิทาง
วิชาการคณะสี” ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนแต่ละคณะสีไดร้ับพัฒนาทางสตปิัญญา  รา่งกาย  และจิตใจ   
2. เพื่อสร้างความเป็นเลิศ สร้างพฒันาการในตัวผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ  
   นักเรียนสีชมพ ู จำนวน  90  คน  ครูจำนวน  22  คน 
   นักเรียนสีน้ำเงิน จำนวน 90  คน   ครูจำนวน  22  คน 
- ด้านเชิงคุณภาพ    

นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศ สร้างพัฒนาการในตัวผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 

4. วิธีการดำเนินการ 
 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.ดำเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ 

ก.ย.–ต.ค.2562 
 

- ประธานคณะสีชมพู 
ประธานคณะสีน้ำเงิน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ 
- เชิญวิทยากรบรรยาย 
- นักเรียนร่วมกิจกรรม 
- สรุปกิจกรรม 

ต.ค.2562– 
ก.ย.2563 

 

21,700 ประธานคณะสีชมพู 
ประธานคณะสีน้ำเงิน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

 
ก.ย.2563 

 
- 

ประธานคณะสีชมพู 
ประธานคณะสีน้ำเงิน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

 
ต.ค. 2563 

 

 
- 

ประธานคณะสีชมพู 
ประธานคณะสีน้ำเงิน 

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………21,700…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคณะสีแสดและสีแดง 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะ ของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลกชีวิต  
ผู้รับผิดชอบ    ประธานคณะสีแสดและสีแดง 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2562– 1/2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 ข้อที่ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
   คิดเห็นและแก้ปัญหา 
                 ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
            ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
                ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ ปี พ.ศ.2542  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา 24 (2) กำหนดให้
จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะ  กระบวนการคดิ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  และ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดลุกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลติทาง
การศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ไดร้ับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคณุภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  
และจิตใจ   
 โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดม้ีการการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบเน้นการบริหารจัดการแบบอิงมาตรฐาน (Standard 
based Administration) โดยสถานศึกษาต้องยืดมาตรฐานเพื่อการประกันคณุภาพภายใน ในขณะเดยีวกันอาจกำหนดมาตรฐาน
งานด้านอื่นๆ ในระดับรายละเอยีด ดังนี ้1.)มาตรฐานการสอนของครูในโรงเรียนสรรพวิทยาคม Standard Teacher  2.) 
มาตรฐานงานประจาช้ัน(Classroom Teacher) และ 3.) มาตรฐานครอบครัวสรรพวิทยาคม (Sapphawittayakhom Family 
School) 

ทั้งนี้ ครอบครัวของผู้เรียนในโรงเรยีนสรรพวิทยาคมหรือ “ครอบครวัสรรพวิทยาคม” เป็นหน่วยแรกที่มีความใกล้ชิด
ผู้เรยีนมากที่สดุ มีโอกาสในการดแูลและเสริมสมรรถนะผู้เรยีนได้มากท่ีสุด จึงถือเป็นหน่วยที่ สำคญัในชีวิตของผู้เรียน หาก
ครอบครัว มีการดำเนินงานอยา่งเป็นระบบในการส่งเสริมสมรรถนะของบุตรหลานท่ีเป็นผู้เรียน จะมีโอกาสและความน่าจะเป็นใน
การสร้างความเป็นเลิศหรือสร้างพัฒนาการในตัวผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน ให้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ดูแลช่วยเหลือและเสรมิสมรรถนะผู้เรยีนไดม้ากที่สดุ ได้กำหนดมาตรฐานการ
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ดำเนินงานครอบครัวสรรพวิทยาคม ตลอดช่วงช้ัน 3 ปี ทางคณะกรรมการดำเนินงานจึงได้จัด “กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลศิทาง
วิชาการคณะสี” ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนแต่ละคณะสีไดร้ับพัฒนาทางสตปิัญญา  รา่งกาย  และจิตใจ   
2. เพื่อสร้างความเป็นเลิศ สร้างพฒันาการในตัวผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ  
  นักเรียนสีแสด  จำนวน   90   คน    ครู จำนวน   22 คน 
  นักเรียนสีแดง   จำนวน   90   คน    ครู จำนวน   22 คน 
- ด้านเชิงคุณภาพ    

นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศ สร้างพัฒนาการในตัวผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 

4. วิธีการดำเนินการ 
 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

ก.ย.–ต.ค.2562 
 

- ประธานคณะสีแสด 
ประธานคณะสีแดง 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ 
- เชิญวิทยาการบรรยาย 
- นักเรียนร่วมทำกิจกรรม 
- สรุปกิจกรรม 

ต.ค.2562– 
ก.ย.2563 

 

21,700 ประธานคณะสีแสด 
ประธานคณะสีแดง 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

 
ก.ย.2563 

 
- 

ประธานคณะสีแสด 
ประธานคณะสีแดง 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

 
ต.ค. 2563 

 

 
- 

ประธานคณะสีแสด 
ประธานคณะสีแดง 

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………21,700…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
ดังรายการดังต่อไปนี ้
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  นิทรรศการผลงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางพัชราภรณ์  ศรีดาเดช 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

                 ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
       ข้อที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
       ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
       ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                ข้อที่ 3.5   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ      
                              เรียนรู้  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

นิทรรศการงานวิชาการกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย เป็นการนำผลงานของนักเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ในรอบ 1 ปีการศึกษา มาจดัแสดง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้เห็นผลงานและความสำเร็จในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และกระตุ้นให้เกิด
ความกระตือรือร้นในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงคด์ังกล่าวโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้นักเรียน และคณะครูในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แสดงผลงานทางวิชาการ ในรอบ 1 ปีการศึกษา  
2.2 เพื่อให้นักเรียน และคณะครู เกดิความภาคภมูิใจในความสำเรจ็ของงาน 
2.3 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน และคณะครู เกิดการพัฒนางานอย่างมีประสทิธิภาพ 
2.4 เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียน และคณะครูในโรงเรียน ให้ประจักษ์แก่สาธารณชน 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

-   นักเรียน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยทุกคนร่วมจดัและร่วมชมนิทรรศการ  
-   ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเ้กี่ยวข้อง ร่วมชมนทิรรศการ  
-   มีการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการครูและนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
-   มีวิทยากรอบรมแนะนำทักษะการอ่าน ฟัง พูด เขียน ตามกลุม่ที่นักเรียนสนใจ 

 -  ด้านคุณภาพ  
-  นักเรียน และคณะครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนำเสนอผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                   -  นักเรียน และคณะครู เกดิความภาคภูมิใจในตนเอง 
                  -  ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ช่ืนชมผลงาน และมีทัศนคตทิี่ดีต่อโรงเรียน 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  
ซึ่งประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อ
พิจารณาและดำเนินงาน 

พ.ย.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ครูพัชราภรณ์  ศรดีาเดช 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ดำเนินการจดักิจกรรมตามกำหนดเวลา   
จัดนิทรรศการของกลุ่มสาระตามวาระและ
โอกาสที่ได้รับมอบหมาย เช่น รองรับการ
ประเมินของสมศ. งาน open house 

ธ.ค.2562 1,997 ครูพัชราภรณ์  ศรดีาเดช 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

3.  ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติกิจกรรม ธ.ค.2562 - ครูพัชราภรณ์  ศรดีาเดช 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

4. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ธ.ค.2562 - ครูพัชราภรณ์  ศรดีาเดช 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………1,997…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  หนังสือเล่มเล็ก 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางอรทัย  ยาโนยะ 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนมิถุนายน  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
          ข้อที่  1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
       ข้อที่ 2           มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                     ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ข้อที่  1.2        ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 “หนังสือสร้างสรรค์ จรรโลงภาษา พัฒนาการอ่าน” จากแนวพระราชดำรัสของ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ท่ีทรงมีพระประสงค์ใหค้นไทยทุกคนรักการอ่านและเห็นความสำคญัของหนังสือ ยุคปัจจุบนัเป็นยุคข้อมูลข่าวสารทีต่้อง
ใช้ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ในการแสวงหาความรู้ สร้างนิสัยรักการอ่านและนำความรู้ที่ได้จากการอ่านมาประยุกต์ออกแบบ
ผลงานเชิงสร้างสรรค์ และนำเสนอผลงาน สื่อสารแนวคดิของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ นักเรียนจึงจำเป็นต้องฝึกสมรรถภาพการอ่าน 
เขียน คิดวิเคราะห์ จนเป็นนิสัย  
 ดังนั้น กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย จึงได้จัดโครงการการทำหนังสอืเล่นเล็ก ให้นักเรียนมคีวามรู้ความสามารถในทักษะ
การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขยีนอย่างเชิงสร้างสรรค์  การทำหนังสือเล่มเล็กเป็นการจัดทำรูปเลม่หนังสือใหดู้น่าสนใจ ด้วยขนาดที่
กะทัดรัด น่าอ่าน โดยผู้ที่จัดทำต้องแต่งเรื่อง อาจจะเป็นนิทาน เรื่องเล่า ในรูปแบบร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ตามความถนัด และวาด
ภาพระบายสีประกอบให้สวยงาม ตามความคิดสร้างสรรค์ หรือจินตนาการของผู้จัดทำ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  โดยการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  แล้วนำความรูท้ี่ได้รับมาบูรณาการกับวิชาต่าง ๆ ทำเป็นหนังสือเลม่เล็ก  เผยแพรผ่ลงานของตนเอง   
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน เขียน และการศึกษาค้นคว้า 
2.  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และสร้างสรรค ์
3.  เพื่อเผยแพร่หนังสือเล่มเล็กบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ จรรโลงไว้ซึ่งคณุค่าของภาษาไทย 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 นักเรียนท่ีมีความสามารถดา้นการทำหนังสือเล่มเล็กระดับ ม.1-6 จำนวน 2,817 คน 
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 -  ด้านคุณภาพ  
 นักเรียนจำนวน 2,817 คนได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำหนังสือเล่มเลก็ในรูปแบบต่างๆ และนำไปฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการ 
         และวางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4 ติดต่อสอบถามราคาพสัด ุ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณา
และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน   

มี.ค.-พ.ค.2563 - ครูอรทัย  ยาโนยะ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. จัดกิจกรรมตามกำหนดเวลานักเรียนเรียนรู้
ทฤษฎีหลักการการการทำหนังสือเล่มเล็ก 
3. ฝึกทักษะการทำหนังสือเล่มเล็กของนักเรียนใน
เนื้อหาวิชาภาษาไทย ระดับ ม.1-6 จำนวน
นักเรียน 2,817 คน 
4. นำเสนอผลงานการทำหนังสือเล่มเล็กของ
นักเรียนทุกระดับ 

มิ.ย.2563 4,826 อรทัย ยาโนยะ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม 
 

มิ.ย.2563 - อรทัย ยาโนยะ 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ก.ค.2563 - อรทัย ยาโนยะ 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  ……………4,826………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    …………………-………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    …………………-………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรียนที่ 2 ป ี2562 ภาคเรียนที่ 1 ป ี2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 สีไมร้ะบายน้ำตรานกแกว้  48 สี 283 กล่อง - - 6 1,690 

2 กระดาษร้อยปอนด์ A4 แผ่นเรียบ 299 ห่อ - - 3 897 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  คำคม สั่งสม คลังคำ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางอรทัย  ยาโนยะ 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนมิถุนายน  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
          ข้อที่  1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
       ข้อที่ 2           มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                     ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ข้อที่  1.2        ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 โดยในยุคปัจจุบันการเรียนรู้ไมไ่ด้ถกูจำกัดเฉพาะการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่ผู้เรียนสามารถค้นควา้หาความรูจ้ากสิ่ง
ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เกมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) จึงเป็นสื่อการเรียนรู้ทีม่ีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน ตลอดจน
ผู้ที่สนใจ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการทำให้นักเรียนอ่านและสะกดคำไทยได้อย่างถูกต้อง เกิดความ
สนใจในการเรียน เกิดความรักและหวงแหนในการอนุรักษ์ภาษาไทย  

ดังนั้น กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย จึงได้มีกิจกรรมการอบรม เกมคำคม สั่งสมคลังคำ ข้ึน ให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้
และฝึกทักษะการเล่นเกมคำคมใหเ้กิดความชำนาญ เกิดการจดจำคำศัพท์ใหม่ ๆ  และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารภาษาไทยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.) เพื่อให้นักเรียน และครู ไดเ้รียนรู้ กติกาพ้ืนฐาน เทคนิคขั้นสูง ของเกมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย โดยศึกษาตั้งแต่
ระดับพื้นฐาน จนถึงเทคนิคข้ันสูง 

2.) เพื่อให้ครูได้เรียนรู้ และฝึกการเป็นคณะกรรมการจดัการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย  
3. ) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย เพื่อให้มีทักษะในการใช้คำศัพท์ใช้ในการสื่อสารที่หลายหลายระดบั 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 นักเรียนท่ีมีความสามารถดา้นการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (เกมคำคม) ระดับ ม.1-6 จำนวน 100 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  
 นักเรียนจำนวน 100  คนได้รับความรู้เกี่ยวกับเกมคำคม 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการ 
         และวางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4 ติดต่อสอบถามราคาพสัดุ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาและ
กำหนดแนวทางการดำเนินงาน   

มี.ค.-พ.ค.2563 - ครูอรทัย  ยาโนยะ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. รับสมัคร ครู นักเรียนท่ีสนใจเขา้รับการอบรม 
2. จัดเตรยีมอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม  
3. ฝึกอบรมการเล่นเกมคำคม 
4. ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้กติกาการแข่งขันเกมคำคม 
5. จำลองสถานการการแข่งขันเกมคำคมเพื่อประเมิน
พัฒนาการทักษะการเล่นเกมคำคำของนักเรียน 

มิ.ย.2563 16,500 อรทัย ยาโนยะ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม 
 

มิ.ย.2563 - อรทัย ยาโนยะ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ก.ค.2563 - อรทัย ยาโนยะ 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  ……………16,500………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    …………………-………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    …………………-………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารว่าง 25 x2 x 100 25 มื้อ - - 100 5,000 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                          กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ  นางสุมาลี  บุญมาก ,นางสาวฐานิตา  อ่ิมวิมล 
ระยะเวลาดำเนินการ     เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

      ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      ข้อที่ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

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

การที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีคณุธรรมนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นและควรทำอยา่งยิ่ง การพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนก็
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์   ซึ่งเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ  จำเป็นต้องเรียนรู้และมีสื่อในการเรียนรู้
ร่วมกัน ให้เกิดการเรยีนรู้ร่วมกันท้ังบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในปัจจุบัน  เพื่อให้มีสื่อในการเรียนรู้ในช่วงช้ันต่างๆ  อย่าง
เหมาะสม ท้ังเพียงพอแก่ความต้องการของเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้มีจินตนาการและความคิดที่กว้างไกล ไดม้ีความสุขในการ
เรียนรู้ ตลอดจนเติบโตขึ้นเป็นทรพัยากรบุคคลที่ดีมีคณุภาพของสังคมและประเทศชาติ  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูแ้ก่นักเรียน   โรงเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรยีนต่างๆ  
2.2  เพื่อส่งเสริมการเรยีนการสอนอย่างบูรณาการ  
2.3  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีจติสาธารณะ ใหรู้้จักเสียสละ  เรียนรู้และเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมและทำงานร่วมกันได้  
2.4  เพื่อเป็นการสร้างภมูิคุ้มกันตนเอง จากสิ่งเสพตดิ   สิ่งยั่วยุและสิ่งมอมเมาต่าง  ๆ  

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

กลุ่มสาระภาษาไทยมีสื่อการเรยีนรู้ที่หลากหลาย  และสื่อการเรยีนการสอน 
1. นักเรียนท่ีเรียนภาษาไทย จำนวน 2,800  คน 
2. ครูกลุ่มสาระภาษาไทย จำนวน 13 คน 

 -  ด้านคุณภาพ  
      1. เด็กนักเรยีนและเยาวชนสามารถทำสื่อการเรียนรูไ้ดด้้วยตนเอง  

2. ส่งเสรมิการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน  
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
2.ประชุมคณะกรรมการ 
3.สอบถามข้อมูล/สื่อ /อุปกรณ ์

ต.ค.2563 - นางสาวฐานิตา  อ่ิมวิมล 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
 2.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณา
และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  
3. ดำเนินการจดักิจกรรมตามกำหนดเวลา   
-  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อผลิตเป็นสื่อต่างๆ      

ต.ค.-ธ.ค.2563 10,680 นางสาวฐานิตา  อิ่มวิมล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม ก.พ..2562 - นางสาวฐานิตา  อ่ิมวิมล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ก.พ.2562 - นางสาวฐานิตา  อ่ิมวิมล 

 
 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………10,680………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-………….…….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………-…………….….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ลำโพงเคลื่อนที่แบบล้อลากใช้ในหอ้งเรียนและ
กลางแจ้ง CEFlar M-15 

3,990 เครื่อง 1 3,990 - - 

2. ลำโพงเคลื่อนที่แบบล้อลาก รุ่น MGX MP-10HT 2,990 เครื่อง 1 2,990 - - 
3 ลำโพงเคลื่อนที่แบบล้อลาก CF f lar-301 2,990 เครื่อง 1 2,990 - - 
4 รางปลั๊กไฟ 10 เมตร 710 อัน 1 710 - - 
 รวม 10,680 - 
 รวมทั้งสิ้น 10,680 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดย

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสุนีย์  ยะสุกิม   
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ข้อที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ข้อที่ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
   ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   ข้อที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ข้อที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

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

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยและเข้าถึงผู้ใช้ในทุกเพศ ทุกวัยมากขึ้น อาทิ การเล่นเกมทางคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร
ผ่านทางเฟสบุ๊ค การใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งส่งผลให้การสื่อสารและเรียบเรียงข้อมูลต้องกะทัดรัด และใช้คำที่ไม่ถูกต้องและเนื่องจาก
เทคโนโลยีดังกล่าวยังเป็นตัวการที่ทำให้ผู้เรียนขาดสมาธิส่งผลต่อการฝึกฝนในเรื่องทักษะการใช้ภาษา ทำให้เมื่อต้องเขียนเรื่องราว
จึงเกิดความสับสน ลำดับความไม่ชัดเจนไม่สามารถแตกประเด็นที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์ และไม่สามารถเรียบเรียงเรทอ่ง
ราวได้ ซึ่งการเขียนถือเป็นการสื่อสารผ่านตัวอักษรหากไม่สามารถสื่อความได้อย่างชัดเจนแล้วนั้น อาจส่งผลให้การสื่อความหมาย
ผิดเพี้ยนไปได้ และในบรรดาทักษะทางภาษา ซึ่งได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทักษะที่มีความสลับซับซ้อนและยาก
ที่สุดสำหรับผู้เรียนคือทักษะการเขียนเพราะในการสื่อสารด้วยการเขียนนั้นผู ้เรียนต้องมีความรอบรู้ มีความคิดและสะสม
ประสบการณ์ต่างๆ ไว้มาก แล้วจึงกลั้นกรองความรู้ที่ได้นั้นแสดงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสื่อความหมายให้ประจักษ์ 
ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องฝึกฝนทักษะการเขียนให้เกิดความชำนาญเพื่อสามารถใช้ภาษาในการสือ่สาร การเรยีนรู้ และนำไปใช้ในชีวิตจริง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ทักษะการเขียนนับว่าเป็นทักษะพื้นฐานและมีความสำคัญในการเรียนวิชาภาษาไทยและวิชาอื่นๆ เนื่องจากการเรียน
เกือบทุกวิชาจำเป็นต้องอาศัยการจดบันทึกข้อมูลความรู้ การสรุปเรื่องราวท่ีได้ยิน ได้ฟัง หรือเขียน ตอบปัญหา  แสดงความคิดเห็น
ต่าง ๆและการจัดการศึกษาในปัจจุบันนี้ เน้นการเรียนรู้ที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน  การเขียนเชิงสร้างสรรค์จึงเข้ามา
มีบทบาทต่อการศึกษามากยิ่งขึ้น เพราะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียนในเรื่องการเขียน การคิด 
การแสดงออก ทางความรู้ ความรู้สึก จินตนาการ และประสบการณ์ของตนเองอย่างอิสระ เป็นการเขียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้
ถ่ายทอดความรู้ ความคิดอารมณ์  ความรู้สึก ลงเป็นตัวหนังสือ อย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพ เนื่องจากความคิดเป็น
องค์ประกอบท่ีอยู่ในตัวของทุกคน ซึ่งหากได้รับการส่งเสริมที่ถูกต้อง จะสามารถพัฒนาทักษะ ทางด้านการคิดอย่างมีกระบวนการ 
และนำไปสู่การคิดที่สร้างสรรค์ได้  
           ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดทำโครงการ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยเชิญวิทยากรที่มีความสามารถให้การ
อบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และฝึกทักษะการเขียนแก่นักเรียนให้สามารถเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้องและชำนาญยิ่งขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาความรู้และกลวิธีดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้แก่นกัเรียน  
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไดฝ้ึกฝนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างถูกต้อง 
2.3 เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้นักเรยีนเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆลงสื่อมวลชนเพื่อการแข่งขนั         

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  :  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการเขียนในระดับชั้น ช้ันมัธยมศึกษาปี่ 1 – 6 จำนวน  100 คน        

-  ด้านคุณภาพ  : นักเรียนจำนวน  100 คน  ได้รับความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรปูแบบต่าง ๆ และ
นำไป ฝึกฝนจนสามารถเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 
 
 

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

พ.ย.2562 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ครูสุนีย์  ยะสุกิม 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1  . ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา   
 คัดเลือก/ รับสมัครนักเรียนทีส่นใจเข้ารับการฝึกทักษะ 
2. จัดกิจกรรมการเขยีนเชิงสร้างสรรค์ การตั้งวัตถุประสงค์
เชิงสร้างสรรค ์
- การสร้างคำสอดใส่วญิญาณในคำ 
- การสร้างแนวคิด เชิงสร้างสรรค์ เบิกปัญญา 
- ประเภทของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
1. ร้อยแก้ว 

ธ.ค.2562 5,445 ครูสุนีย์  ยะสุกิม 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. ร้อยกรอง 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1.  ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติกิจกรรม ธ.ค.2562 - ครูสุนีย์  ยะสุกิม 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ธ.ค.2562 - ครูสุนีย์  ยะสุกิม 

 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………16,280………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 
2 หมึกพิมพ์ EPSON L220 250 ขวด 4 1,000 - - 
3 ขาตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ (สำหรับวิทยากร) 500 ตัว 2 1,000 - - 
4 กระดาษการ์ดสี 120g A4 180 แผ่น 119 รีม 5 595 - - 
5 แฟ้มซองพลาสติก A4 เอลเฟ่น  

(สำหรับใสเ่นื้อหาเอกสารประกอบการอบรม) 
65 โหล 10 650 - - 

6 บากกาสีน้ำเงิน ลูกลื่นตราม้ากด  245 โหล 3 735 - - 
7 ค่าวิทยากร 300 ชม. 6 1,800 - - 
8 ค่าอาหารหลัก 1 มื้อ 45 คน 100 4,500 - - 
9 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 25 คน 100 5,000 - - 

รวม 16,280 - 
รวมทั้งสิ้น 16,280 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 90 ท่ีเข้าร่วมกจิกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเขยีนเชิงสร้างสรรค ์
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพงึพอใจในการดำเนิน
กิจกรรม 

แบบทดสอบการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์
นักเรียนทำแบบประเมินความพึง
พอใจ   

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียน  แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้

เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางอำไพ  พรมมา 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2562 – 1/2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   ข้อที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อที่ 3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 6   มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ข้อที ่1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

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

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ ปี พ.ศ.2542  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา 24 (2) กำหนดให้
จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะ  กระบวนการคดิ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  และ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดลุกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลติทาง
การศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ไดร้ับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคณุภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  
และจิตใจ   
 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ จึงใช้มาตรา 24 เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อพฒันานักเรียนโดยดำเนินกิจกรรมการส่งนักเรียนร่วม
แข่งขันทักษะในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับภมูิภาค ระดับชาติงานศิลปหัตกรรมนักเรียน และโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
(YSC) เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการพฒันาต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรูไ้ปใช้ในการแก้ปัญหา 
2. สร้างสรรคผ์ลงานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรูปของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. เพื่อนำโครงงานวิทยาศาสตร์เขา้ร่วมแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมภิาค งานศิลปหตักรรมนักเรียน และ

โครงงานนักวิทยาศาสตรร์ุ่นเยาว์ (YSC) 
 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ  
นักเรียนท่ีเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ และนักเรียนที่ท่ัวไปสนใจในการทำโครงงานวิทยาศาสตรจ์ำนวน 3 ประเภท 

ได้แก่ประเภทกายภาพ ประเภทชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
- ด้านเชิงคุณภาพ    
สร้างสรรคค์วามรู้และผลงานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดทำในรปู 

โครงงานวิทยาศาสตร ์
 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

ก.ย.–ต.ค.2562 
 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ 
   - ดำเนินการจ้างเหมาทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ / 
โครงงาน และจดัทำชุดอุปกรณ์ Science Show เพื่อเข้า
ร่วมประกวดแข่งขันงานทักษะวิชาการ/ งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ / งานศิลปหัตถกรรม   
      - ดำเนินการจัดจา้งทำป้ายแผงโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขันงานทักษะวิชาการ / งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ / งานศิลปหัตถกรรม   

พ.ค.2563 – 
ก.ย.2563 

 

22,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

 
ก.ย.2563 

 
- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 
ต.ค. 2563 

 

 
- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
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5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ……………22,000…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
ดังรายการดังต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

 1 โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น /ม.ปลาย 3,000 ช้ิน - - 2 6,000 
2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร ์

 ม.ต้น / ม.ปลาย 
3,000 ช้ิน - - 2 6,000 

3 ค่าป้ายแผงโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น / ม.ปลาย 3,000 แผง - - 2 6,000 
4 ชุดอุปกรณ์ Science Show ม.ตน้ / ม.ปลาย 2,000 ช้ิน - - 2 4,000 

รวม - 22,000 
รวมทั้งสิ้น 22,000 

 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ สามารถนำความรูไ้ปใช้
ในการแก้ปัญหา ตามมาตรฐานสูงขึ้น ร้อยละ 80 
2. นำโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ระดับภูมิภาค งานศิลปหตักรรมนกัเรียน และโครงงานนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ (YSC) ตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 

โครงงานวิทยาศาสตร์ที่นักเรียน
จัดทำผลการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์/ศลิปหตัถกรรม
นักเรียน /โครงงาน
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์

 ช้ินงาน 
รางวัลที่ไดร้ับ 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนสามารถผลิตผลงานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคณุภาพ 
2. พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
3. ตระหนักถึงความสำคญัของวิทยาศาสตร์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
4. สร้างเจตคติที่ดตี่อวิทยาศาสตร ์
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนในการทดลองทางวิทยาศาสตร์  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียน  แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้

เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ                นายชัยสวัสดิ์  ทองประวิทย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2562 – ภาคเรียนที่ 1/2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   ข้อที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อที่ 3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 6   มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิปี พ.ศ. 2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนไดพ้ัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน  การจัดรูปแบบ
การเรยีนการสอนต้องมีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย  หลากวิธีเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง   
มีทักษะ  มีความคิด ท่ีสามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทางโรงเรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  จึงได้จดักิจกรรมจดัหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพื่อเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ์
 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

     1. นักเรียน จำนวน 2,730 คน /ครูจำนวน 30 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

  1. นักเรียนและครูมสีื่อวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 

  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ และ มคีณุภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สงูขึ้นร้อยละ 8 
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4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
เพื่อจัดเตรียมการ จัดทำโครงการ และเสนอ
ขออนุมัติโครงการ 

ต.ค. 2562 - ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- แต่งตั้งกรรมการดำเนินกิจกรรม 
- สำรวจวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี แตล่ะกลุม่
วิชา  แต่ละระดับชั้น 
- ดำเนินการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี  

พ.ย. 2562 – 
ก.ย. 2563 

47,249 - นางอำไพ  พรมมา 
- คณะกรรมการดำเนิน

กิจกรรม 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-  ตรวจแบบประเมินหลังปฏิบัติกจิกรรม ก.ย. 2563 - คณะกรรมการดำเนิน
กิจกรรม 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 2563 - คณะกรรมการดำเนิน
กิจกรรม 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณจาก (เงินอุดหนุน)  ………47,249……  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    …………-…………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    …………-…………..  บาท 

 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ รายการ เทอม 2/2562 เทอม 1/2563 รวม 
1 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 1 - 3 866 0 866 
2 รายวิชาฟิสิกส์ ม.4 - 6 19,585 0 19,585 

3 รายวิชาเคมี ม.4 - 6 14,749 0 14,749 
4 รายวิชาชีววิทยา ม.4 - 6 4,229 0 4,229 
5 รายวิชาโลก ดาราศาสตร์ ม.4-6 7,820 0 7,820 

รวม 47,249 0 47,249 

 
รายละเอียดแนบวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ม.1 - 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จำนวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 

1 ช้อนพลาสติก 20 cm 24047 5 21 105 
2 ช้อนพลาสติก 24123 1 51 51 
3 ปอดเทียม 21088 5 130 650 
5 ลูกโป่งชุดปอดเทียม 3 ลูก 24285 10 6 60 

รวมค่าวัสดุ 866 
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รายละเอียดแนบวิชา ฟิสิกส์ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จำนวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 

1 เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 21018 5 890 4,450 
2 หม้อแปลงไฟฟ้า AC-DC ปรับโวลต์ได ้ 211222 1 4,395 4,395 

รวมค่าวัสดุ 8,845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

รายละเอียดแนบวิชา ฟิสิกส์ ม.4 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (สั่งจากบริษัท ALLSTAR) 
ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จำนวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
1 หัวแร้งบัดกรี Pronits   2 1,200 2,400 
2 ตะกั่วบัดกรี 1.2 mm ยาว 2 m. พร้อมน้ำยาประสาน 

 
5 160 800 

3 หกเหลี่ยมแบบมดี้าม 2.0 mm   4 150 600 
4 หกเหลี่ยมแบบมดี้าม 5mm   4 150 600 
5 แผ่นอะคิริก 3 มลิลิเมตร ขนาด 30x30 ซม.  20 77 1,540 
6 เครื่องวัดความถี ่  1 3,600 3,600 
7 เครื่องวัดโวลต ์  3 400 1,200 

รวมค่าวัสดุ 10,740 
 

รายละเอียดแนบวิชา เคมี ม.4 - 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จำนวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
1 โพแทสเซียมไอโอไดด ์ 23174 2 750 1500 

2 เอทิลอะซิเตต 23089 3 119 357 
3 โซเดียมไฮดรอกไซด ์ 23212 2 120 240 
4 โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 23176 1 65 65 
5 ไฮโดรคลอริก 6 โมล 23111 4 50 200 
6 ไฮโดรคลอริก 12 โมล 23112 3 75 225 
7 อลูมิเนียมฟรอยด ์ 24484 5 92 460 
8 คอลัมน์กลั่นลำดับส่วนชนิดยาว 22289 1 2,200 2,200 
9 คอนเดนเซอรไ์ส้ขดยาว 30 ซม. 22046 1 410 410 
10 ขวดกลั่นก้นกลมขนาด 250 มล. 22280 2 200 400 
11 ขวดกลั่นก้นกลมขนาด 500 มล. 22281 1 300 300 
12 หน้ากากอนามัย 2c4328 2 130 260 
13 บีกเกอร์ 50 ซีซี PYREX 22076 20 50 1,000 
14 บีกเกอร์ 100 ซีซี PYREX 22077 20 100 2,000 
15 กระบอกตวง 10 ซีซี 22007 110 10 1,100 
16 หลอดทดลอง ขนาดกลาง 16x150 มม. PTREX 22095 30 20 600 
17 ตะกร้าพลาสติก 40x30x12 ซม. 24140 20 55 1,100 
18 ฉลากชื่อสารเคม ี 24119 2 69 138 
19 กระดาษกรอง 24001 2 370 740 
20 กระดาษลิตมสัสีแดง 24018 3 129 387 
21 กระดาษลิตมสัสีน้ำเงิน 24020 3 129 387 
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ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จำนวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
22 กระดาษขมิ้น 24005 3 30 90 
23 กระดาษ PH 0-14 ยูนิเวอร์แซล ยีห่้อ  MERCK 24478 1 590 590 

รวมค่าวัสดุ 14,749 
 

รายละเอียดแนบวิชา ชีววิทยา  ม.4 - 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จำนวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
1 ถุงมือแพทย์เบอร์ M 24503 5 250 750 
2 สไลด์พลานาเรยี 25012 2 60 120 
3 สไลด์พารามีเซยีม 25011 2 60 120 
4 สไลด์แบคทีเรียรปูกลม 25032 2 60 120 
5 สไลด์แบคทีเรียรปูท่อน 25033 2 60 120 
6 โถดูดความชื้น 240 มล. 21641 1 2,999 2,999 

รวมค่าวัสดุ 4,229 
 

รายละเอียดแนบวิชา โลก ดาราศาสตร์  ม.4 - 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จำนวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
1 ชุดทดลองเรื่องแสงพร้อมกล่องแสง 21551 1 3,800 3,800 
2 แผ่นสลิทเดี่ยว (ฟิมล์) 24232 10 26 260 
3 แผ่นสลิทคู่ (ฟิมล์) 24237 10 26 260 

รวมค่าวัสดุ 4,320 
 

 
รายละเอียดแนบวิชา โลก ดาราศาสตร์  ม.4 - 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (สั่งจาก GAMMACO) 

ที ่ รายละเอียดของพัสดุ รหัสสินค้า จำนวนหน่วย ค่าวัสดุต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท) 
1 เลเซอร์ไดโอด  P87 2018192 10 350 3,500 

รวมค่าวัสดุ 3,500 

  
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
- นักเรียนและครูมสีื่อวัสดุอุปกรณ ์สารเคมีตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ และ มีคณุภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สูงขึ้นร้อยละ 
80 

- วิธีการประเมิน ใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

    

- แบบประเมินความพึง
พอใจ     

 
 

 
 
 



230 

 



231 

โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563                       
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายชัยสวัสดิ์  ทองประวิทย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   ข้อที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อที่ 3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 6   มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ โดยครูเปน็ผู้วางแผนกิจกรรม
การเรยีนรู้ที่เอื้อให้ผูเ้รียนสามารถศึกษา สืบเสาะ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยเสริมใหผู้้เรยีนรู้จักคดิวางแผนการ
ทำงานเป็นระบบ และทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพตามวัยของตนเอง ท้ังนี้การจัดกิจกรรมการทดลองและกิจกรรมเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนให้ดีขึ้นและมเีจตคติที่ดีและให้
ความสนใจต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งยังปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้กับผูเ้รียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้เรียนจะสามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวนัได้อย่างมีความสุข 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
 2. เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ์
 3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
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 4. เพื่อให้นักเรียนไดร้่วมจดันิทรรศการและเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

  1. นักเรียนจำนวน 2,730 คน 
  2. ครูจำนวน 40 คน 

-  ด้านคุณภาพ  
  1. นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการจัดนิทรรศการและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ และ มคีณุภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สงูขึ้น 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมคร ู
2. ครูสำรวจข้อมูล 
3. เขียนโครงการ 
4. เสนอโครงการ 

กุมภาพันธ์ 2563
กุมภาพันธ์ 2563 
กุมภาพันธ์ 2563
พฤษภาคม 2563 

- นางอำไพ  พรมมา 
ครูทุกท่าน 

 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการตามโครงการนิทรรศการสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์
    - กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ 
    - กิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายส ี
    - กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร ์
    - กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร ์
    - กิจกรรมการประกวดชุดรไีซเคิล 
    - กิจกรรมการแข่งขันสะเต็มศกึษา 

พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 
สิงหาคม  2563 

 

45,000 นางอำไพ  พรมมา 
ครูทุกท่าน 

 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ประเมินโครงการนิทรรศการสปัดาห์
วิทยาศาสตร ์

สิงหาคม 2563 - นางอำไพ  พรมมา 
ครูทุกท่าน 

4.ประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

1. สรุปผลการจัดนิทรรศการสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์

สิงหาคม 2563 - นางอำไพ  พรมมา 
ครูทุกท่าน 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณจาก (เงินอุดหนุน)  ………45,000……  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    …………-…………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    …………-…………..  บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2 /2562 ภาคเรียนที่ 1 /2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าเช่าเต้นท์ 800 หลัง - - 20 16,000 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอน Coding ด้วย ROBOT 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียน  แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้

เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2562 – ภาคเรียนที่ 1/2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
    และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ ปี พ.ศ.2542  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา 24 (2) กำหนดให้
จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะ  กระบวนการคดิ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  และ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดลุกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลติทาง
การศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ไดร้ับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคณุภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  
และจิตใจ   
 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ จึงใช้มาตรา 24 เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อพฒันานักเรียนโดยดำเนินกิจกรรมการส่งนักเรียนร่วมการ
ประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. เพือ่ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรูไ้ปใช้ในการแก้ปัญหา 
2. สร้างสรรคผ์ลงานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆในรูปของการแข่งขันหุน่ยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อตัโนมตัิ และโครงงานหุ่นยนต ์
3. เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. 

 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  
   นักเรียนท่ีทั่วไปสนใจในการแขง่ขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ และโครงงานหุ่นยนต์ จำนวน 6 ประเภท 
- ด้านเชิงคุณภาพ    

       ความรู้และผลงานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำในรูปหุ่นยนต์ 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4 .ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

ต.ค. 2562  
- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ  
   -  สำรวจพัสดุ อุปกรณ์ ท่ีต้องการในการ
ประกอบหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมตัิ 
และโครงงานหุ่นยนต์  
   -  สั่งช้ือพัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบ
หุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมตัิ และโครงงาน
หุ่นยนต์ เพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ 
สสท. และกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 

พ.ย. 2562 
–  

ก.ย. 2563 

30,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.ย. 2563  
- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

ก.ย. 2563  
- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณจาก (เงินอุดหนุน) ……………30,000……... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  การแสดงผลงานความสามารถของผู้เรียน (โครงงานคณิตศาสตร์)  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2     ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                              กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก  
ผู้รับผิดชอบ    นางวิไลพร  ศรีนิล 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2562  -  กันยายน  2563 
สถานที่ดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

    ข้อที่ 2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
    ข้อที่ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ข้อที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล        
           คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์    คิดอย่างมีเหตุผล  
เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสขุ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์มากข้ึนจึงได้จัดโครงการโครงงาน
คณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด วิเคราะห์ ใช้เหตุและผล ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

คาดว่าเมื่อได้ดำเนินงานตามโครงการนี้แล้ว โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะได้พัฒนาคณุภาพการศึกษาดา้นคณิตศาสตร์ โดย
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิและคณุภาพการศกึษาให้สูงข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
1.   พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระคณติศาสตร์ 
2.   เพื่อเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
3.   เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 
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3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

               ครูจำนวน 10 คนและนักเรียนจำนวน 18 คนมีการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์อย่างน้อย  4  โครงการ 
-  ด้านคุณภาพ 

     ครูและนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ มผีลการแข่งขันได้รับรางวัลระดับภูมิภาค / ประเทศ 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

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

ก.ย. – ต.ค. - กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการตามโครงการ 
เพื่อจัดทำโครงงานเพื่อทำการแข่งขันในระดับเขต/ระดับ
ภาค/โครงงานสะเตม็ศึกษา/โครงงานชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ประกอบด้วยโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และ
โครงงานทฤษฎี ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ต.ค.  62 – มี.ค.  
623 

30,000 นางวิไลพร  ศรีนลิ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ใบตรวจรับพสัด ุ
จำนวนโครงงานท่ีจัดทำ 

ต.ค.  62 – มี.ค.  
63 

- นางวิไลพร  ศรีนลิ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 
 

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

ต.ค.  62 – มี.ค.  
63 

- นางวิไลพร  ศรีนลิ 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิลโครงงาน 1,300 อัน 6 7,800 - - 
2 ค่าจ้างเหมาทำช้ินงานของโครงงานสิ่งประดิษฐ์  3,500 ช้ิน 3 10,500 - - 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มวิชาโครงงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสถิรดา   กิติเวียง 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                
 มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน                                                                                                                                                                          
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                                                                                                                 
        ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                                                                                         
  ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                                                                                                    
      ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                                                        
  ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด                                                                                             
  ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย                                                                                                     
  ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย                                                           
 มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                          
      ข้อที่ 3.1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตปิี พ.ศ.2552  ได้เน้นให้ผู้เรียนไดพ้ัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆด้าน  การจัดรูปแบบการเรียน
การสอนต้องมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีทักษะ มคีวามคิด ที่สามารถนำไปแก้ปัญหา
และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงเปน็การจัดการเรยีนการสอนที่มุ่ง
พัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรูด้้วยตนเอง รู้จักตัดสินใจ แก้ปญัหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้ เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จริง อีกท้ังเป็น
การส่งเสริมใหผู้้เรียนได้มีโลกทัศนท์ี่กว้างไกล มีทัศนคติที่ดตี่ออาชีพสุจรติเหมาะกับสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคญัของการพัฒนาผู้เรยีน
ให้เกิดคุณสมบตัิดังกล่าว จึงได้จดักิจกรรมโครงงานอาชีพข้ึน 
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2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากการปฏิบัติเรียนรู้จริง 
 2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนทางสังคม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1.  นักเรียน จำนวน 300 คน 
2.  ครูจำนวน 5 คน  

 -  ด้านคุณภาพ  
 1.  ผู้เรียนเป็นผู้มีวสิัยทัศน์กว้างไกล  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสจุริต  

2.  ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบัติจริง ได้ประสบการณ์ตรง 
3. นักเรียนร้อยละ 5 ไดร้ับประสบการณต์รงจากการแข่งขันทักษะการปฏิบัติงานด้านโครงงานอาชีพและ

สามารถนำความรู้ที่ไดไ้ปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ 

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

งบประมาณ 
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

ต.ค.62 
 

- -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินการตามโครงการ 
- ทำน้ำพริกสมุนไพร 
- ทำน้ำพริกกุ้ง 
- ทำน้ำพริกไข่เค็ม 

พ.ย.62-ก.พ. 63 7,000 -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินตามโครงการ 
- จัดจำหน่าย 
- จัดทำบัญชีรายรับ-รายจา่ย 

มี.ค.63 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action)  

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ  
เม.ย. 63 

 
- 

-ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

 

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

ที ่ ชื่อพัสดุ / รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 หอมแดง 40 กิโลกรมั 5 200 5 200 
2 กระเทียม 120 กิโลกรมั 2 240 2 240 
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6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

- นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ ที่เรียนวิชาการ 
  งานอาชีพการจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู ้
  โครงงานอาชีพ 
- นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะอาชีพได้ร้อยละ 100 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ 
  ดำเนินตามโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ฝึกปฏบิัต ิ
- ผลิตภณัฑ์น้ำพริก 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากการปฏิบัติเรียนรู้จริง 
 2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนทางสังคม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพในระดับพื้นฐานโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 พริกช้ีฟ้าแห้ง 120 กิโลกรมั 1 120 1 120 
4 น้ำตาลทรายขาว 25 กิโลกรมั 2 50 2 50 
5 น้ำมันถั่วเหลือง 55 ขวด 12 660 12 660 
6 เกลือป่น 15 กิโลกรมั 1 15 1 15 
7 ไข่เค็มดิบ 7 ฟอง 50 350 50 350 
8 น้ำปลา 30 ขวด 2 60 2 60 
9 มะขามเปยีก 50 กิโลกรมั 3 150 3 150 
10 กุ้งแห้งเนื้อ 550 กิโลกรมั 2 1,100 2 1,100 
11 น้ำตาลปี๊บ 40 กิโลกรมั 3 120 3 120 
12 ถ้วยพลาสติกฝาล็อค ขนาด 160 ml  (25 ใบ) 85 แถว 3 255 3 255 
13 ถ้วยพลาสติกฝาล็อค  ขนาด 210 ml  (25ใบ) 90 แถว 2 180 2 180 

รวม 3,500 3,500 
รวมท้ังสิ้น 7,000 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มวิชางานประดิษฐ์ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางกนกวรรณ   สวนใต้ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                         
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

       ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

          ในชีวิตประจำวันได้ 
      ข้อที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

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

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆด้านการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ มีความคิด ที่สามารถนำไป
แก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงเป็นการจัดการเรียน
การสอนที ่มุ ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู ้ด้วยตนเอง รู ้จ ักตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้ เรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริ ตเหมาะกับสังคมและ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคญัของการพัฒนาผู้เรยีน
ให้เกิดคุณสมบตัิดังกล่าว จึงได้จดัวิชาเลือกเสรี งานประดิษฐ ์

2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากการปฏิบัติเรียนรู้จริง 
 2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนทางสังคม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 

 -  ด้านปริมาณ  
นักเรียนที่มีความสนใจงานประดิษฐ์ จำนวน 100 คน , ครู  จำนวน 4 คน 

 -  ด้านคุณภาพ  
 1.  ผู้เรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ได้ประสบการณ์ตรง 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/

ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

ต.ค.62 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินการตามโครงการ  
- ประดิษฐ์พวงกุญแจ,ประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้า 
- ผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ, เข็มกลดัติดเสื้อ 
- ช่อดอกไม้ประดิษฐ์ 

พ.ย.62 – 
ก.พ. 63 

7,390 -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินตามโครงการ 

มี.ค.63 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ เม.ย. 63 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (อุดหนุน)  ………7,390………….  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2562 ภาคเรยีนที่ 1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 แท่งกาวเล็ก 315 ห่อ 2 630 - - 
2 คัสเตอร ์ 35 อัน 6 210 - - 
3 ตาข่ายห่อดอกไม้ขลิบทอง 220 ม้วน 4 880 - - 
4 กระดาษสาห่อช่อดอกไม ้ 245 ม้วน 4 980 - - 
5 ริบบิ้นผ้า  100 ม้วน 8 800 - - 
6 เทปใส  1/2 นิ้ว 28 ม้วน 25 700 - - 
7 ก้านดอกไมส้ำเร็จ 8 ก้าน 40 320 - - 
8 ฟอร่าเทป 25 ม้วน 10 250 - - 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มวิชาช่าง 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายณรงค์ศักดิ์   สวนใต้, นายกิตติพงศ์   กันตีมูล 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน                                                                                                                                                                          
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                                                                                                                 
        ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                                                                                         
  ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                                                                                                    
      ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                                                        
  ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด                                                                                             
  ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย                                                                                                     
  ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย                                                           
 มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                          
      ข้อที่ 3.1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตามความถนัดความสนใจของผู้เรียน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้และทักษะพื้นฐาน มีเจตคติ
ที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้
เทคโนโลยีเพื ่อพัฒนาอาชีพ เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีคุณธรรม และลักษณะนสิัยใน
การทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจึงขอจัดซื้อวัสดุฝึก เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดการเรียนรู้ในกลุ่มวิชางาน
ช่าง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดังกล่าว อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธสักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที ่มุ ่งให้ผู ้เร ียนเกิดสมรรถนะสำคัญ คือ 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านี้ นอกจากใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว ยังสามารถใช้ในการ
ให้บริการในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอีกด้วย 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) 
 2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) 
 3. เพื่อให้มีวัสดุฝึกเครื่องมือและอปุกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบตัิงาน 
 4. เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการประกอบอาชีพ 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  นักเรียนจำนวน 150 คน ครูจำนวน 2 คน ได้ใช้เครื่องมือ และวัสดุ ในการจัดการเรียนรู้งานช่าง 
 -  ด้านคุณภาพ  
  1. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในกลุม่งานช่างได้ตามมาตรฐานการศึกษา 

   2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำงานด้านงานช่าง 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

ต.ค.62 
 

- -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินการตามโครงการ 
- การซ่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 
- การซ่อมประปาเบื้องต้น 
- การประดิษฐ์งานไม้เบื้องต้น 
- การประกอบของใช้ภายในบ้าน 

พ.ย.62-ก.พ. 63 15,600 -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ/ตรวจสอบครุภณัฑ์/ทำบัญชีคุม 

มี.ค.63 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action)  

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ  
เม.ย. 63 

 
- 

-ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (อุดหนุน)          15,600         บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดของพัสด ุ
ราคาต่อ/
หน่วย หน่วยนับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ชุดดอกสว่าน 1,000 ชุด 1 1,000 - - 
2 เกรียงโป๊วส ี 40 อัน 5 200 - - 
3 ตะแกรงเหล็กยืด 1,500 ม่วน 1 1,500 - - 
4 เหล็กแบน 3/4 นิ้ว 120 เส้น 20 2,400 - - 
5 ตะกั่วบัดกร ี 120 ม้วน 10 1,200 - - 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มวิชาการแกะสลักผักผลไม้ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางกนกวรรณ   สวนใต้ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                         
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

       ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

          ในชีวิตประจำวันได้ 
      ข้อที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

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

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆด้านการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ มีความคิด ที่สามารถนำไป
แก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงเป็นการจัดการเรียน
การสอนที ่มุ ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู ้ด้วยตนเอง รู ้จ ักตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้ เรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริ ตเหมาะกับสังคมและ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคญัของการพัฒนาผู้เรยีน
ให้เกิดคุณสมบตัิดังกล่าว จึงได้จดัวิชาเลือกเสรี การแกะสลักผักและผลไม ้

2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากการปฏิบัติเรียนรู้จริง 
 2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนทางสังคม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 

 -  ด้านปริมาณ  
นักเรียนที่มีความสนใจงานแกะสลักผักผลไม้ จำนวน 500 คน , ครู  จำนวน 4 คน 

 -  ด้านคุณภาพ  
 1.  ผู้เรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ได้ประสบการณ์ตรง 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/

ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 

- ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

ต.ค.62 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

-ดำเนินการตามโครงการ  
นักเรียนได้ฝึกการแกะสลักผักผลไม้ เพื่อ
ใช้ในการจัดโชว์ตกแต่งสถานท่ี แกะสลัก
ตกแต่งจานอาหาร 

พ.ย.62 - ก.พ. 63 10,000 -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

-ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินตามโครงการ 

มี.ค.63 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

4.ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action)  

-สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ เม.ย. 63 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (อุดหนุน)  ………10,000…………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2562 ภาคเรยีนที่ 1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 แตงโม 25 กิโลกรมั 20 500 20 500 
2 แคนตาลูป 40 กิโลกรมั 20 800 20 800 
3 ฟักทอง 20 กิโลกรมั 40 800 40 800 
4 หัวผักกาด 15 กิโลกรมั 50 750 50 750 
5 แครอท 20 กิโลกรมั 40 800 40 800 
6 มะละกอฮอลแลนด ์ 25 กิโลกรมั 20 500 20 500 
7 เมล่อน 85 กิโลกรมั 10 850 10 850 

รวม 5,000 5,000 
รวมท้ังสิ้น 10,000 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มวิชาเกษตร 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                              ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวเดือนเพ็ญ  วงศ์จันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 - ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

สนองมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนวิชาทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี ต้องมีทักษะในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องฝึกฝนตามความสนใจ 
ความถนัดของนักเรียนทางด้านงานเกษตร นักเรียนต้องมีความรู้ และประสบการณ์เป็นพื้นฐาน สามารถนำความรู้ไปใช้ใน        
การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและเกิดคุณค่าต่อตนเองและครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
 จึงจำเป็นต้องมีการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติจริง แต่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยียังขาดวัสดุฝึก และอุปกรณ์ยัง
ไม่เพียงพอซึ่งมีความจำเป็นในการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
จึงขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้การเรียนการสอนประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) 
2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) 
3. เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรบัการปฏิบตัิงาน 
4. เพื่อให้มีวัสดุฝึกสำหรับฝึกในภาคปฏิบัต ิ
5. เพื่อการประกอบอาชีพ และมรีายไดร้ะหว่างเรียน 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  1. นักเรียนจำนวน 1,300 คน 
  2. ครูจำนวน 2 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  
  1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยมีีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในด้านงานเกษตร 
 -  ด้านคุณภาพ  
  1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยมีีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในด้านงานเกษตร 
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4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

ต.ค.62 
 

 
- 

-ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินการตามโครงการ 
- เพาะเมลด็พันธ์ุผัก 
- จัดสวนถาดชื้น 
- จัดสวนแก้ว 

พ.ย. 62 - ก.ย. 63 9,040 -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

-ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนิน
ตามโครงการ 

ก.ย. 63 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action)  

-สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ  
ก.ย. 63 

 
- 

- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ..........9,040…………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ รายการช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2562 ภาคเรยีนที่ 1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เมลด็พันธ์ุผัก 25 ซอง 10 250 10 250 
2 เมลด็พันธ์ุดอกไม ้ 25 ซอง 10 250 10 250 
3 กล่องโฟมขนาด 250 กิโลกรมั 2 500 - - 
4 ถังใส่น้ำมีฝาปิด 220 กิโลกรมั 1 220 1 220 
5 พันธุ์ไม้จัดสวนช้ืน 50 ต้น - - 100 500 
6 ดินดำปลูกต้นไม ้    20 ถุง 25 500 - - 
7 ปุ๋ยน้ำสูตร AB (ผักไฮโดรโปรนิกส์) 180 ขวด 4 720 - - 
8 จอบ 7.5 นิ้ว พร้อมด้ามจับ 370 ด้าม 2 740 1 370 
9 เสียมหน้ากว้าง 3.0 นิ้ว พร้อมด้ามเหล็กยาว  

1.0 เมตร 
130 ด้าม 1 130 1 130 

10 ถาดเครื่องปั้นดินเผาสำหรับจัดสวนถาด   
ขนาด 15  นิ้ว 

150 ใบ 2 300 - - 

11 แก้วใสแชมเปญปากกว้างจัดสวนแก้วขนาด
กว้าง 7 นิ้ว 

1,000 ใบ 1 1,000 - - 

12 ฟองน้ำหนาสี่เหลีย่มผืนผ้า 160 โหล 1 160 - - 
13 ทรายสีแบบละเอียดสำหรับจัดสวนแก้ว 

แบบคละส ี
30 ถุง 30 900 30 900 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสิริมนัส    พุ่งโตมร 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                
 มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน                                                                                                                                                                          
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                                                                                                                 
        ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                                                                                         
  ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                                                                                                    
      ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                                                        
  ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด                                                                                             
  ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย                                                                                                     
  ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย                                                           
 มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                          
      ข้อที่ 3.1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การเรยีนวิชาทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพและจดับริการอาหารและเครื่องดื่ม)  
ต้องมีทักษะในการปฏิบตัิงานจึงจำเป็นต้องฝึกฝนตามความสนใจความถนัดของนักเรียน นักเรียนต้องมีความรู้ใหม่ๆ และประสบการณ์ 
เป็นพื้นฐาน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเกดิคุณค่าต่อตนเองและครอบครัวจึงจำเป็นต้องมีการฝึกฝน  
และลงมือปฏิบัติจริง แต่ยังขาดวสัดุฝึกและอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอ ซึ่งมีความจำเป็นในการสอนทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบตัิ จึงขอซื้อวัสดุ
ดังกล่าวเพื่อให้การเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากการปฏิบัติเรียนรู้จริง 

 2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนทางสังคม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1.  นักเรียน จำนวน 200คน 
2.  ครูจำนวน 5 คน 

 -  ด้านคุณภาพ  
 1.  ผู้เรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ได้ประสบการณ์ตรง 
 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

ต.ค.62 
ต.ค.62 

 
- 

-ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

-ดำเนินการจดัซื้อวัสด ุ
- นักเรียนท่ีเลือกเรียนได้ทำอาหาร และเครื่องดื่ม 
ขนมมวลบุบผาทิพย์ธัญญา พายสบัปะรดจิ๋ว ปั้น
ขลิบไส้เค็ม ปั้นขลิบไส้สับปะรด น้ำทับทิม น้ำ
ไพลิน เพื่อใช้รับรองกับแขก 

พ.ย.62-ก.พ. 63 9,000 -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

-ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

มี.ค.63 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

4.ประเมินผลและ
รายงาน (Action)  

-สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ  
เม.ย. 63 

 
- 

-ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

 

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

ที ่ รายการชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ข้าวสารหอมมะลิเบญจรงค์(5 ก.ก.) 180 ถุง 3 540 3 540 
2 งาขาว 25 ถุง 2 50 1 25 
3 ปลาทูน่าในน้ำแร ่ 50 กระป๋อง 24 1,200 24 1,200 
4 น้ำตาลมะพร้าวบ้านตาลปึก 50 กิโลกรมั 3 150 3 150 
5 ถั่วแดง 50 กิโลกรมั 7 350 7 350 
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 น้ำตาลทราย 30 กิโลกรมั 10 300 10 300 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะในการจัดการเรยีนการสอนในกลุ่มวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมอืงไทย และพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางกนกวรรณ   สวนใต้ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                         
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

       ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

          ในชีวิตประจำวันได้ 
             ข้อที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆด้านการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ มีความคิด ที่สามารถนำไป
แก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงเป็นการจัดการเรียน
การสอนที ่มุ ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู ้ด้วยตนเอง รู ้จ ักตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้ เรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริ ตเหมาะกับสังคมและ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดคุณสมบัติดังกล่าว จึงได้จัดวิชาเลือกเสรีการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากการปฏิบัติเรียนรู้จริง 

 2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนทางสังคม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1.  นักเรียน จำนวน 100 คน, ครูจำนวน 4 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

 1.  ผู้เรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ได้ประสบการณ์ตรง 

 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

ต.ค.62 
ต.ค.62 

 
- 

-ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินการตามโครงการ 
ตัดเย็บกล่องใส่ทิชชู่ ,การตัดเย็บกระเป๋าผ้า ,การตัด
เย็บผ้าม่าน,การตัดเย็บชุดนอน,การซ่อมแซมเสื้อผ้า 

พ.ย.62-ก.พ. 63 8,500 -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

มี.ค.63 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action)  

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ เม.ย. 63 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) .........8,500…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ รายการช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2562 ภาคเรยีนที่ 1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ผ้า 50 เมตร 50 2,500 50 2,500 
2 ชอล์กขีดผ้า 50 กล่อง     2 100 2 100 
3 กรรไกรตดัผ้า 300 เล่ม 5 1,500 - - 
4 กรรไกรก้ามป ู 20 เล่ม 15 300 15 300 
5 น้ำมันจักรเย็บผ้า 90 ขวด 2 180 2 180 
6 เข็มมือ 18 ห่อ 15 270 15 270 
7 กระดาษเขยีนแบบ 60 ห่อ 3 180 2 120 

รวม 5,030 3,470 
รวมทั้งสิ้น 8,500 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพคหกรรม 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสิริมนัส    พุ่งโตมร 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                
 มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน                                                                                                                                                                          
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                                                                                                                 
        ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                                                                                         
  ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                                                                                                    
      ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                                                        
  ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด                                                                                             
  ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย                                                                                                     
  ข้อที ่3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย                                                           
 มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                          
      ข้อที่ 3.1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การเรยีนวิชาทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี ต้องมีทักษะในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องฝึกฝนตามความสนใจ 
ความถนัดของนักเรียนทางด้านงานบ้าน งานอาหาร งานประดิษฐ์ นกัเรียนต้องมีความรู้ และประสบการณเ์ป็นพื้นฐาน สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและเกิดคณุค่าต่อตนเองและครอบครัว  กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีจึงจำเป็นต้องมีการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติจริง แต่กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยียังขาดวัสดุฝึก และ
อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอซึ่งมีความจำเป็นในการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตัิ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จึงขอซื้อวัสดุ อุปกรณด์ังกล่าวเพื่อให้การเรียนการสอนประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน งานประดิษฐ์) 
2. เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน งานประดิษฐ์) 
3. เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
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4. เพื่อให้มีวัสดฝุึกสำหรับฝึกในภาคปฏิบัต ิ
5. เพื่อการประกอบอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรยีน 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 1. นักเรียนจำนวน 2,700 คน 
 2. ครูจำนวน 5 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  
 1.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยมีีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 2.นักเรียนได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาการเรยีนการสอนในด้านงานบ้าน งานประดิษฐ์  

4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 

- ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

ต.ค.62 
ต.ค.62 

 
- 

-ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

-ดำเนินการตามโครงการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 เรียนวิชา  
Block Cross 
1. ทำอาหารจานเดยีว /อาหารสำรับ /
เครื่องดื่มสมุนไพร 
2. การตัดเย็บเบื้องต้น การเนา การสอย การ
ด้น เย็บเครื่องเกาะเกีย่ว การเย็บผ้าเช็ดมือ 
3. การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดตุ่างๆ สมุดโน้ต
กระดาษสา ร้อยเครื่องประดับ ดอกไม้
ประดิษฐ์ ร้อยมาลยัดอกไม้สด ทำบายศร ี

พ.ย.62-ก.พ. 63 25,000 -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

-ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนิน
ตามโครงการ 
-ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
-ประเมินกิจกรรม 

มี.ค.63 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action)  

-สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ  
เม.ย. 63 

 
- 

-ฝ่ายบริหารวิชาการ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  …………25,000……… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี   …………………………….. บาท 
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ดังรายการต่อไปนี้ 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

- นักเรียนร้อยละ 90ที่เรยีนวิชาการงานอาชีพ    (งานบ้าน งานประดิษฐ์ 
งานอาหาร) มีความรูไ้ปใช้ในชีวิตประจำวันได ้

- นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงานอาชีพสูงข้ึนร้อยละ 100 

- ติดตาม สังเกต / สอบถาม -วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ฝึกปฏิบัต ิ

 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 น้ำปลา (ทิพรส) 400 โหล 1 400 1 400 
2 น้ำมันพืช (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 น้ำตาลทราย 30 กิโลกรมั 10 300 10 300 
6 น้ำยาล้างจาน 380 โหล 2 760 2 760 
7 สก็อตไบร ์ 220 โหล 1 220 1 220 
8 ฟองน้ำ 70 โหล 3 210 3 210 
9 น้ำมันหอย 570 โหล 1 570 1 570 
10 แก๊ส 485 ถัง 6 2910 6 2910 
11 กาวสองหน้า(บาง) 360 โหล 1 360 1 360 
12 กาวUHU (ร้อน) 70 หลอด 2 140 2 140 
13 สก็อตเทปใส(ใหญ่) 40 ม้วน 2 80 2 80 
14 กระดาษการ์ด 20 แผ่น 10 200 10 200 
15 ฟลอร่าเทป 250 โหล 1 250 1 250 
16 กาว TOA (ใหญ่) 80 ขวด 1 80 1 80 
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 กรรไกรด้ามพลาสติก 9นิ้ว (ตราคนป่า) 150 อัน 3 450 3 450 
21 ด้ายเย็บผ้า 200 โหล 1 200 1 200 
22 เข็มสอย 30 ห่อ 10 300 10 300 
23 เข็มร้อยมาลัย 120 โหล 4 480 4 480 
24 เข็มหมุดหัวมุกกล่องพลาสติก (400ตัว) 120 โหล 4 480 4 480 
25 ไส้แม็กซ์ เบอร์ 10 ตรามา้ 140 กล่องใหญ่ 2 280 2 280 
26 ผ้าขนหนูผืนเล็ก 250 โหล 1 250 1 250 
27 กระดาษการ์ดสี Double A 180g. (A4) 110 ห่อ 1 110 1 110 

รวม 12,140 12,140 
รวมทั้งสิ้น 24,280 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก  
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ  นายพันตรี  สีขาว , นางสาวหทัยนัทธ์  มณฑา ,  นางสาวมลฤดี  นิลทัพ  
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม- กุมภาพันธ์ 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
     ข้อที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ข้อที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     ข้อที ่4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ข้อที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู้     

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

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่นิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศตา่ง ๆ ท่ัวโลก และมีบทบาทในชีวิตประจำวัน
ของคนไทยมากข้ึน กระทรวงศึกษาธิการไดต้ระหนักถึงความสำคัญของการใช้ ภาษาอังกฤษ จึงได้ประกาศนโยบาย เรื่อง การ
ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับสำนักงาน เขตพื้นท่ีและสถานศึกษาได้ใช้เป็นกรอบในการดำเนินการปฏริูปการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ กำหนดให้ ทุกหน่วยงานในสังกัด ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันได้ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียน เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ จึงได้จดักิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษข้ึนมา 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 นักเรียนมีโอกาสไดฝ้ึกทักษะการเรยีนรู้การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
2.2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน 

 2.3 เพื่อเป็น สมาชิก AEC อย่างมคีุณภาพ 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อภาษาต่างประทศ 
 

3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- นักเรียนช้ัน ม.1 – ม.2 จำนวน 200 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

- นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการสือ่สารทางภาษา 
-พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน 

4. วิธีการดำเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
วัน/เดือน/ป ี

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

-ประชุมครูและคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- กำหนดเนื้อหา/หลักสูตร 
ในการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละฐาน 

- กำหนดครูในการดำเนินการในแต่ละฐาน 

ธันวาคม 2562 - นายอำพล  ยาโนยะ 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ประชาสมัพันธ์โครงการค่าย 

- รับสมคัรนักเรียนระดับช้ัน ม. 1- 2 จำนวน 
200 คน 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ในแตล่ะฐาน 

- ดำเนินการคา่ยตามแผนท่ีกำหนดไว้ 

-  1. กิจกรรมฐาน ช่ือ Animal sound Base 

- 2. กิจกรรมฐาน ช่ือ Tik Tok Base 

- 3. กิจกรรมฐาน ช่ือ Laser Base 

- 4. กิจกรรมฐาน ช่ือ Mathematics Base 

- 5. กิจกรรมฐาน ช่ือ Shape Puzzle Base 

- 6. กิจกรรมฐาน ช่ือ Body Parts Base 

มกราคม 2562 29,541 นายอำพล  ยาโนยะ 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

- ทำแบบสอบถามนักเรียนถึงความพึงพอใจใน
การเข้าค่าย 

- ทำแบบสอบถามครูถึงความพึงพอใจในการเข้า
ค่าย และแนวทางแก้ไขและพัฒนา 

กุมภาพันธ์ 
2563 

- นายอำพล  ยาโนยะ 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  

4.ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action) 

-   เขียนรายงานสรุปผลการจดัทำกิจกรรม 
-   เสนอรายงานผลการจดักิจกรรม 

กุมภาพันธ์ 
2563 

- นายอำพล ยาโนยะ 
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  
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5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  29,541  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                 -  บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี                  -  บาท 
ดังรายการดังต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2562 ภาคเรยีนที่ 1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าอาหารหลัก 200 คน 45 9,000 - - 
2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 200 คน 50 10,000 - - 
3 ค่าป้ายไวนลิโครงการ 500 แผ่น 1 500 - - 
4 กระดาษปกมุกหอม 119 ห่อ 4 476 - - 
5 กระดาษปรู๊ฟยาว 31*43  5 แผ่น 45 225 - - 
6 กระดาษขาวเทา 17 แผ่น 30 510 - - 
7 สีเทียนตราม้า 24 ส ี 36 กล่อง 14 504 - - 
8 กระดาษกาวย่นใหญ่”3x20y.สเนล 65 ม้วน 12 780 - - 
9 กรรไกรด้ามพลาสติก 8.5” ตราช้าง 55 อัน 6 330 - - 
10 กระดาษมันปูคละสี 12 ส ี 6 แผ่น 50 300 - - 
11 เชือกม้วน 30 ม้วน 10 300 - - 
12 ปากกาเคมี 2 หัวตราม้า 17 ด้าม 25 425 - - 
13 แฟ้มซองพลาสติก 1 กระดุม  15 เล่ม 230 3,450 - - 
14 กาว UHU 21 กรัม No.189 99 หลอด 6 594 - - 
15 ปากกาลูกลื่นกด 0.5mm.  218 กระป๋อง 1 218 - - 
16 กระดานไวท์บอร์ดธรรมดา 20*30 115 อัน 15 1,725 - - 
17 ลูกโป่งยาง 12 น้ิว 50 ช้ิน 2 ถุง 102 204 - - 

รวม 29,541 - 
รวมท้ังสิ้น 29,541 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  แลกเปลี่ยนเยาวชนไทยนานาชาติ  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก  
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ นางกัลยา  พัทยาวรรณ 

ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     ข้อที่ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     ข้อที่ 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     ข้อที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     ข้อที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษายุคไร้พรมแดนและการแข่งขันในเวทีโลกมีมากขึ้นในปัจจุบนั ดังนั้นการเตรียมการเกี่ยวกับดา้นภาษาให้
นักเรียน น่าจะเป็นการรองรับความเปลีย่นแปลงของสังคมและเศรษฐกิจของสังคมยุคอาเซียนและของโลก ที่มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จึงมคีวามประสงค์ใหน้ักเรียนมโีอกาสในการทดสอบทางภาษาอังกฤษกับสถาบัน
ต่างๆเช่น มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ เอเอฟเอส ประเทศไทย โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 
AFS/ AYC /YES/UCE/YFU ทำให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ และมีโอกาสไปศึกษาต่อ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
ต่างประเทศ จะเป็นการพัฒนานักเรียนในสถานการณ์จริงและนักเรยีนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ในปัจจุบันและอนาคต 
นอกจากน้ียังมีกิจกรรมรับอุปถัมภน์ักเรียนแลกเปลีย่นชาวต่างประเทศมาศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในโรงเรียน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างประเทศในระดับสากลด้วย 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนจากการแบบทดสอบในระดับมาตรฐานสากล 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไทยและต่างประเทศมีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา 
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3.  เป้าหมาย 
 - เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 - 5 จำนวน 100 คน 
 

 - เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 - 5  จำนวน 100 คน มีความรู้ และผา่นการฝึกทักษะการทำข้อสอบ

ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 60  
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ(บุคคล/
กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
- ประชาสัมพันธ์ รับสมัครติวข้อสอบ และแจ้งผู้ปกครอง
นักเรียน 

พ.ย. 2562 - คณะกรรมการ 
โครงการ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- รับสมัครนักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรม 
- จัดทำข้อสอบตวิ AFS/ AYC /YES/UCE/YFU 
- ติวข้อสอบ นักเรียน 
- แจ้งผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียนสอบข้อเขียน  
- นักเรียนสอบสัมภาษณ์  
- นักเรียนรายงานตัวและเข้าร่วมกิจกรรมในตา่งประเทศ 
- นักเรียนกลับมารายงานตัวในประเทศไทย/โรงเรียน 

มิ.ย. 2563 
ก.ค.2563 
ส.ค.2563 

5,070 คณะกรรมการ 
โครงการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ดตาม ตรวจสอบตามโครงการ ก.ย.2563 - คณะกรรมการ 
โครงการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุป และประเมินผลการดำเนินตามโครงการ ก.ย.2563 - คณะกรรมการ 
โครงการ 

 

5.  งบประมาณ  
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  5,070  บาท 
เงินนอกงบประมาณ                -  บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี                 -  บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2562 ภาคเรยีนที่ 1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 กระดาษปกมุกหอม A4 180g 119 รีม - - 3  357 
2 กระดาษการ์ดสี ขนาด 120g 119 รีม - - 1  119 
3 กระดาษโฟโต้ ขนาด 180 แกรม 439 ห่อ - - 1  439 
4 กระดาษกาวสองหน้าขนาด24 mm x 20y 26 ม้วน - - 3 78 
5 แฟ้มสอด ขนาด A4 129 แฟ้ม - - 2 258 
6 เทปใสขนาด 3/4 35 ม้วน - - 2  70 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2562 ภาคเรยีนที่ 1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

7 ทำป้ายไวนิลสรุปงานBest Practiceขนาด 
84x184 cm 

1,000 ผืน - - 1  1,000 

8 หมึกสี cannon 811 850 ชุด - - 1 850 
9 ปากกาเขียนครภุัณฑ์ 1.2 mm 80 ด้าม - - 1 80 
10 ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 3m.65/81 45 แผ่น - - 4 180 
11 ปากกาไวท์บอร์ด 25 ด้าม - - 6 150 
12 กระดาษกาวย่น ขนาด 1.5” 30 ม้วน - - 1 30 
13 ปากกา 120 โหล - - 1 120 
14 ดินสอ 2B 60 โหล - - 2 120 
15 หนังสือของที่ระลึกนักเรียนแลกเปลี่ยน 300 เล่ม - - 4 1,200 
16 แผ่นรองเม้าส ์ 19 แผ่น - - 1 19 

รวม - 5,070 
รวมทั้งสิ้น 5,070 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.  มีนักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมการทดสอบ
กับโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยกับ
นานาชาติ AFS/ AYC /YES/UCE/YFU 
2. นักเรียนมี ผ่านการทดสอบกับโครงการ
แลกเปลีย่นเยาวชนไทยกับนานาชาติ AFS/ AYC 

/YES/UCE/YFU สอบผ่านข้อเขยีน ร้อยละ 60 
และสมัภาษณ์ร้อยละ 60 
3. นักเรียนร้อยละ 2 ของนักเรียนที่เข้าสอบมี
โอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศกับเจ้าของภาษา
จำนวน 2 คนต่อปีและมีนักเรียนชาว
ต่างประเทศมาแลกเปลีย่นในโรงเรียนจำนวน 2 
คน 

1. ตรวจสอบจำนวนนักเรียนทีส่อบเข้า
ร่วมโครงการ  
2. ตรวจสอบจำนวนนักเรียนทีส่อบผ่าน
ข้อเขียน และสมัภาษณ์  
3. ประเมินผลการจัดทำโครงการ 
 
 

1. แบบรายชื่อนักเรียนสมัครAFS/YES และ
AYC 
2.แบบหนังสือแจ้งรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน
ข้อเขียนและสัมภาษณ์จากศูนย ์
เอเอฟเอสเขต ตาก และ AFS/ AYC 

/YES/UCE/YFU  
3. หนังสือแจ้งรายชื่อนักเรียนสอบผ่านเข้าร่วม
โครงการในต่างประเทศจากศูนย ์
เอเอฟเอสประเทศไทยและ AFS/ AYC 

/YES/UCE/YFU  
4.เอกสารเกยีรตบิัตร 
5. เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียนจะพัฒนาและมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานสากลดีขึ้น 
7.2  นักเรียนจะมีโอกาสไปศึกษาแลกเปลีย่นเรยีนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศกับเจ้าของภาษามากขึ้น 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  การปัจฉิมนิเทศ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนว 
ระยะเวลาดำเนินการ    ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ข้อ 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นนักเรียนช้ันสูงสุดของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาและ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตอ่ไป  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และเสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์ 
ซึ่งเคยอบรม สั่งสอนกันมา ให้นักเรียนมีความรัก ความภาคภมูิใจในสถาบัน และมีความสามัคคีในหมูค่ณะนักเรียนรุ่นเดียวกัน 

งานแนะแนว โรงเรียนสรรพวิทยาคม  ได้เล็งเห็นความสำคญัดังกลา่ว  จึงได้จัดโครงการปัจฉมินิเทศ ให้กับนักเรียนช้ัน 
ม.6  ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562   โดยมีผู้บริหาร และคณะครู ร่วมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างพร้อมเพียง 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นต่อไป 
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภมูิใจในสถาบนัการศึกษา และคณาจารย์ 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

-  ด้านคุณภาพ  
  - นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจในสถาบันการศึกษา และคณาจารย์ 
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4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan)  
 

1.ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ 
และแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
2. นำเสนอโครงการ 

ต.ค. 2562 - งานแนะแนว 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
2. ดำเนินการจดักิจกรรมตามโครงการ 
- จัดจ้างทำป้ายและซุ้มแสดงความยินด ี
- จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนช้ัน ม.6 
- มอบดอกไม้กลดัเสื้อ 
- จัดจ้างทำป้ายและซุ้มแสดงความยินด ี
- จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนช้ัน ม.6 
- มอบดอกไม้กลดัเสื้อ 
- การกราบคร ู
- บายศรีสู่ขวัญ 
- กีฬาสานสัมพันธ์ 

ก.พ. 2563 10,750 งานแนะแนว 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

ก.พ. 2563 - งานแนะแนว 

4.ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.พ. 2563 - งานแนะแนว 

 

5.  งบประมาณ  

 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)       …….…..10,750…...... บาท 
เงินนอกงบประมาณ  .................................. บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี   ................................... บาท 

ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2562 ภาคเรยีนที่ 1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 จัดจ้างทำป้าย 1 ผืน 1 1,000 - - 
2 จัดซุ้มแสดงความยินด ี 1,500 ชุด 2 3,000 - - 
3 ดอกไม้กลัดเสื้อ  15 ช้ิน 450 6,750 - - 

รวม 10,750 - 
รวมท้ังสิ้น 10,750 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  เพชรน้ำหนึ่ง แห่งซีกตะวันตก 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก  
ผู้รับผิดชอบ   งานแนะแนว 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
          ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 5   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อที่ 6   มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อที่ 1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การจบการศึกษาในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ม.6  ถือเป็นขั้นบันไดขั้นแรกสู่ความสำเร็จในอนาคต และเมื่อนักเรยีน
ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถสอบเข้าศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ตามที่ตนเองคาดหวังไว้  ถือเป็นความภูมิใจและความสำเร็จ
ขั้นต้นของนักเรียนและยังแสดงใหเ้ห็นถึงการจัดเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนอีกด้วย  การไดร้ับความช่ืนชมจาก
คณะครู  เพื่อนๆ และรุ่นน้อง  โดยการมอบรางวัลหรือเกียรติบัตร  ถือเป็นการให้กำลังใจต่อนักเรียนที่สามารถประสบความสำเร็จ
ไปได้อีกข้ันหนึง่  
 ดังนั้น งานแนะแนวโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จึงเสรมิสร้างกำลังใจและชื่นชม นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถ
สอบเข้าศึกษามหาวิทยาลยัต่างๆ ตามที่ตนเองคาดหวังไว้  โดยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสรมิสร้างกำลังใจและชื่นชมความสามารถ ต่อนักเรียนท่ีสอบเขา้มหาวิทยาลยั  
2. เพื่อให้รุ่นพ่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่รุน่น้องในรุ่นต่อไป 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 -  ด้านคุณภาพ  

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 นักเรียนเกดิความภูมิใจในตนเอง 
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4.  วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน  
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ 
และแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
2. นำเสนอโครงการ 

ต.ค. 2562 - งานแนะแนว 

2. ดำเนินงาน 
(Do) 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
2. ดำเนินการจดัโครงการ 
- รวบรวมรายชื่อนักเรียนช้ัน ม.6 ที่สอบติดสถาบัน 
การศึกษาต่างๆ 
- คัดเลือกและส่งรายชื่อไปยังโรงพิมพ์ 
- จัดทำป้ายและมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง 

พ.ค. – ก.ค 2563 14,000 งานแนะแนว 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

ก.ค. 2563 - งานแนะแนว 

4.ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ส.ค. 2563 - งานแนะแนว 

 
5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)      ............... 14,000........... บาท 

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

ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 เกียรติบตัร 15 แผ่น - - 200 3,000 
2 ปกเกียรติบตัร 50 เล่ม - - 200    10,000 
2 ค่าป้าย 1,000 แผ่น - - 1 1,000 

รวม - 14,000 
รวมทั้งสิ้น 14,000 

 

 
6.  วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อ
การดำเนินกิจกรรม 
2. นักเรียนในระดับชั้น ม.6 ร้อยละ 90 มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

ประเมินความพึงพอใจในการเข้ารว่ม
กิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  การพูดต่อหน้าประชุมชน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดย

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ   นางจรัสศรี  ธรรมจิต 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนธันวาคม 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ข้อที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

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

การพูดเป็นสิ่งสำคญัที่สุดในชีวิตประจำวันการฝึกพูดต่อหน้าประชุมชนท้ังที่เป็นการบรรยาย การพรรณนา ชักชวน ช้ีแจง
การเลา่นิทาน สัมภาษณ์  โต้วาที  แข่งขันกลอนสด  ทำหน้าที่พิธีกรหรือโฆษกทั้งนี้โดยเน้นถ้อยคำ  น้ำเสียง และท่าทางที่
เหมาะสม เพื่อให้พูดได้อย่างมเีนื้อหาสาระและน่าสนใจ  ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ พอใจ และคล้อยตามโดยใช้กระบวนการอ่าน
การวิเคราะห์ขั้นตอนการเขียน การเขียนกลอน กระบวนการสื่อสารและกระบวนการปฏิบัติเพื่อใหผู้้เรยีนใฝ่เรยีนรู้ มีวินัย  มีความ
ซื่อสัตย์  รักความเป็นไทย  จิตสาธารณะ  มุ่งในการทำงานและมมีารยาทในการพูด 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  วิเคราะห์วิจารณ์และประเมนิค่าจากเรื่องที่ฟัง ท่ีดูและพูดอยา่งมีเหตุผลและนำไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิต 

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

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

ผู้เรยีนเข้าร่วมกิจกรรมการพดูต่อหน้าประชุมชน   
นักเรียนจำนวน 50 คน  ครูกลุ่มสาระภาษาไทย 15 คน 
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 -  ด้านคุณภาพ  
นักเรียนและบุคคลทั่วไปมีทักษะการพูดต่อหน้าประชุมชนนักเรียนและบุคคลทั่วไปสามารถฝึกฝนสร้าง

บุคลิกภาพทางด้านการพูดและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องทางด้านการพูด การฟัง การดไูด้อย่างเหมาะสม 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

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

ต.ค 62 - ครูจรสัศรี  ธรรมจติ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  
ซึ่งประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาและ
กำหนดแนวทางการดำเนินงาน  
3. ดำเนินการจดักิจกรรมตามกำหนดเวลา   
  - การพูดต่อหน้าประชุมชน 
    ฐานท่ี 1 เสริมสร้างทักษะการพูด 3 ช่ัวโมง 
    ฐานท่ี 2 ปฏิบัติการฝึกการพูดตามหลักสูตร  
    3  ช่ัวโมง 

ธ.ค.2562 5,657 ครูจรสัศรี  ธรรมจติ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

.  ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติกิจกรรม ธ.ค.2562 - ครูจรสัศรี  ธรรมจติ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ธ.ค.2562 - ครูจรสัศรี  ธรรมจติ 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  …………5,657………      บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 
2. ค่าวิทยากร 300 ชม. 6 1,800 - - 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  รู้ตน  รู้งาน  สานฝันสู่อาชีพ  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                             กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก  
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
                  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ   งานแนะแนว 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
               ข้อที่  1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อ 2   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาความสามารถใน 

 ข้อ 4   มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ข้อ 5   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ข้อ 6   มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

     ข้อที่  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
               ข้อ 1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      ข้อ 2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

คนเรามคีวามถนัด   ความสามารถ  และความสนใจในงานอาชีพแตกต่างกัน  การที่เราจะตัดสินใจว่าในอนาคตต้องการ
ประกอบอาชีพใดนั้น  มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ควรนำมาพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบก่อนการตดัสินใจ   โดยมีข้อคิดสำคัญ
คือต้องรู้จักตนเอง  และรู้จักงานอาชีพต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง  รวมทั้งพิจารณาดูว่า  มีงานอะไรบ้างท่ีชอบและสนใจมากทีสุ่ด  
และงานนั้น ๆ เหมาะกับอุปนสิัยและบุคลิกภาพของตนหรือไม่  งานแนะแนวโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว 
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรูจ้ักตนเอง สำรวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทาง
ชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนศึกษาต่อในสายสามัญ สายอาชีพ หรือประกอบอาชีพได้อย่างมีคณุภาพ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการมีงานทำในอนาคต 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนไดส้ำรวจตนเอง ทำให้รู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น และวางแผนชีวิต ด้านการเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคตได ้
2. เพื่อเป็นการด้านวัดแววความสามารถและความสนใจอาชีพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแนะแนวและการส่งเสริมพัฒนา     

                และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนต่อไป 
3. เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือสำรวจผูเ้รียนด้านความถนดั ความสนใจในอาชีพ                                   

 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

 - นักเรียนระดับชั้น ม. 3 และ ม. 6 และนักเรียนท่ีสนใจจำนวน  160 คน  
 ด้านคุณภาพ 
  - นักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 และนักเรียนท่ีสนใจ ได้เรียนรู้และฝึกอาชีพ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพในอนาคตได้ 

4.  วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ และแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2. นำเสนอโครงการ 

ต.ค. 2562 - งานแนะแนว 

2.ดำเนินงาน 
(Do) 

1. จัดเตรยีมอุปกรณ์/และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
2. ดำเนินการจดัโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์นักเรียนท่ีสนใจ 
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนครึ่งวัน 
โดยแบ่งตามตามกลุ่มอาชีพดังนี้    
    - Youtubeper 
    - เชฟ 
    - เต้น cover 
    - คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 

พ.ค. 2563  
– ส.ค. 2563 

8,600 งานแนะแนว 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1. แบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
 

ส.ค. 2563 - งานแนะแนว 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

1. เอกสารสรุปผลการดำเนินกจิกรรม 
2. รายงานการดำเนินกิจกรรมต่อผู้บริหาร ก.ย. 2563 - งานแนะแนว 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ........... 8,600............ บาท 

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

ดังรายการต่อไปนี ้
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โครงการ      เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม      พัฒนางานลูกเสือ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้รับผิดชอบ  นายธัญวุฒิ    บัวหลวง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ตุลาคม – มีนาคม   2563 
สถานที่ดำเนินการ      โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

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

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ำว่าการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนับเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่ง
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ส่งผลให้
นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม 

ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดสรรกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2.วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อพัฒนางานลูกเสือ ให้เป็นผู้มีความสามรถการเป็นผู้นำและผูต้ามที่ดี 

2. เพื่อพัฒนางานลูกเสือท้ัง ทางกาย สติปญัญา จติใจ และ ศลิธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดี  
3. เพื่อใหลู้กเสือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

ลูกเสือ-เนตรนารีช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1  ถึงลูกเสือ-เนตรนารี มัธยมศกึษาปีท่ี 3 จำนวน 776 คน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน  

3.2 ด้านคุณภาพ  
 1)  ลูกเสือ- เนตนารี จำนวน 776 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 
 2)  ลูกเสือ- เนตรนารี ร้อยละ  100  มีความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรม 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(plan) 

ศึกษาประกาศ สพฐ. 
ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางดำเนินการทำงานคณะผู้
กำกับลูกเสือ 

พ.ย. 2563 - งานลูกเสือ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

จัดกิจกรรมพัฒนางานลูกเสือ 
1.ขออนุมัติจากฝ่ายแผน 
2.นำมาใช่ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีการเรียนการสอน 
3.อธิบายความหมายแต่ละเครื่องและฝึกปฏิบัต ิ

 ธ.ค. 2563 6,000 งานลูกเสือ 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

สรุปผลการดำเนินงาน 
1. ควบคุมดูแลการใช่เครื่องหมายลูกเสือ 
2. จัดเก็บเครื่องหมายลูกเสือเป็นหมวดหมูไ่ว้ใช่ในครั้งต่อไป 

ม.ค. 2563 - งานลูกเสือ 

4. ประเมินผล 
(Action) 

รายงานผลดำเนินงาน ก.พ. 2563 - งานลูกเสือ 

 

5. งบประมาณ 
เงินงบประมาณ ( เงินอุดหนุน)   ..........6,000...................  บาท 
เงินนอกงบประมาณ                  ........................................ บาท 
เงินเรียนฟรี                                .........................................บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย 
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เครื่องหมายลูกเสือ 
1. ธงหมู่ลูกเสือ 
2. นายหมู่ลูกเสือ 
3. รองนายหมู ่
4. พลาธิการ 

 
30 
30 
30 
30 

 
ผืน 
ผืน 
ผืน 
ผืน 

 
50 
50 
50 
50 

 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 

- - 

 รวม 6,000 - 
 รวมทั้งสิ้น 6,000 
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โครงการ      เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม     วันมหาธีรราชเจ้า 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเปน็พลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้รับผิดชอบ  นายธัญวุฒิ    บัวหลวง 
ระยะเวลาในการดำเนินการ     พฤศจิกายน   2563 
สถานที่ดำเนินการ      โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

สนองมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวบ่งชี้ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดปฏิบัติจริง และสามารถนำไปใช่ในชีวิตประจำวันได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ำว่าการ จัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนับเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่ง
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ส่งผลให้
นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม 

ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดสรรกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2.วัตถุประสงค์ 
     1.เพื่อให้นักเรียนแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

2.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักเรยีนทั้ง ทางกาย สติปัญญา จติใจ และ ศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดี  
3.เพื่อใหน้ักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงลูกเสือ-เนตรนารี มัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 776 คน ได้ร่วมกิจกรรม
วันมหาธีรราชเจ้า 

2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนาร ีจำนวน 75 คน ร่วมกิจกรรมวันมหาธีรราชเจา้   
 

3.2 ด้านคุณภาพ  
1)  ลูกเสือ-เนตรนารีจำนวน 776  คน ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 
2)  ลูกเสือ-เนตรนารี ร้อยละ  100  มีความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรม 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(plan) 

ศึกษาประกาศ สพฐ. 
ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางดำเนินการทำงาน
คณะผู้กำกับลูกเสือ 

พ.ย. 2563 - งานลูกเสือ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

จัดกิจกรรมวันมหาธรีราชเจา้ 
-จัดเตรยีมโต๊ะหมู่ อัญเชิญพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว ร 6 พระ
ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมท้ังถวาย
เครื่องทองน้อย 
 - ติดป้ายไวนลิด้านหลังพระบรมรปู ร 6 วันมหา
ธีรราชเจ้า 
- เตรียมขาตั้งพวงมาลา 3 อัน ประกอบ
ผู้อำนวยการโรงเรยีนสรรพวิทยาคม 1 อัน 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรยีนสรรพวิทยาคม 1 อัน 
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม 1 อัน 
- ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ 

25 พ.ย. 2562 3,700 งานลูกเสือ 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

สรุปผลการดำเนินงาน ธ.ค. 2562 - งานลูกเสือ 

4. ประเมินผล 
(Action) 

รายงานผลดำเนินงาน ธ.ค. 2562 - งานลูกเสือ 

 
5. งบประมาณ 

เงินงบประมาณ ( เงินอุดหนุน)   ..........3,700...................  บาท 
เงินนอกงบประมาณ                  ........................................ บาท 
เงินเรียนฟรี                                .........................................บาท 
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โครงการ      เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม      วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ  นายธัญวุฒิ    บัวหลวง 
ระยะเวลาในการดำเนินการ    มิถุนายน - กรกฎาคม  2563 
สถานที่ดำเนินการ      โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

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

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ำว่าการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนับเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่ง
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ส่งผลให้
นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม 

ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดสรรกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนแสดงความจงรกัภักดีต่อพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักเรียนทั้ง ทางกาย สติปัญญา จติใจ และ ศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดี  
3. เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
3.3 ด้านปริมาณ 

1) ลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงลูกเสือ-เนตรนารี มัธยมศกึษาปีท่ี 3 จำนวน 772  คน 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน 

2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 75 คน รวมกิจกรรม  
3.4 ด้านคุณภาพ  

1)  ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 772 คนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 
2) ลูกเสือ-เนตรนารี ร้อยละ  100  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมที่เรียน 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(plan) 

ศึกษาประกาศ สพฐ. 
ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางดำเนินการทำงาน
คณะผู้กำกับลูกเสือ 

มิ.ย. 2563 - งานลูกเสือ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสอืแห่งชาติ 
- จัดตั้งโต๊ะหมู่โดยมีพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10 พระประมุข
ของคณะลูกเสือแห่งชาต ิ
-จัดเตรยีมถวายทองน้อยเปิดกรวย 
-ติดป้ายพิธีทบทวนคำปฎณิาณและสวนสนาม
ด้านหน้าเวท ี
-ดำเนินการพิธีทบทวนคำปฏณิาณและสวนสนาม 
ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 776  คน 
ผู้บังคับบัญชาจำนวน 75 คน 

1 ก.ค. 2563 2,700 งานลูกเสือ 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

สรุปผลการดำเนินงาน ก.ค. 2563 - งานลูกเสือ 

4. ประเมินผล 
(Action) 

รายงานผลดำเนินงาน ส.ค. 2563 - งานลูกเสือ 

 
5. งบประมาณ 

เงินงบประมาณ ( เงินอุดหนุน)   ................2,700..............  บาท 
เงินนอกงบประมาณ                  ........................................ บาท 
เงินเรียนฟรี                                .........................................บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิลรูป ร.10 พร้อมโครง ขนาดกว้าง 1.50 
เมตร ยาว 2.50 เมตร 

1,700 ผืน - - 1 1,700 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  พิธีปฎิญาณตน และสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสิริมนัส   พุ่งโตมร 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 - ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

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

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญตัิการศึกษาหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ำว่าการจดั
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปญัญา ความรู้ และคณุธรรม มีจรยิธรรม และ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสขุ กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนนบัเป็นการจัดการเรยีนโดยมุ่งให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งเนน้เพิ่มเตมิจากกิจกรมที่ไดจ้ัดให้ผูเ้รียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ส่งผลให้นักเรียน
ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคมเพื่อให้ผูเ้รียนเป็นผู้มีศลีธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม 

 ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนจึงจัดสรรกจิกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของผูเ้รียนแตล่ะบุคคล และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนแสดงความจงรักภกัดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
2. เพื่อส่งเสริม และพัฒนานักเรียนท้ังกาย สติปัญญา จิตใจ และศลีธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดี 
3.   เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อยา่งมีประสิทธิภาพ                                                                                           
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
    1. นักเรียนที่เรียนยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1- ม.3 จำนวน 580 คน 
    2. ครูผู้นำยุวกาชาด จำนวน 57 คน 
 -  ด้านคุณภาพ 

   1. นักเรียนที่เรียนยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1- ม.3 ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับยุวกาชาดทุกด้าน 
    2. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 
    3. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมที่เรยีน  

4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

ธันวาคม 2562 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
งานยุวกาชาด 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินการตามโครงการ จัดพิธีปฎิญาณตน 
และสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 

27 มกราคม 2563 2,600 - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
งานยุวกาชาด 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนิน
ตามโครงการ 

27 มกราคม 2563 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
งานยุวกาชาด 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action)  

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ  
กุมภาพันธ์ 2563 

 
- 

- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
งานยุวกาชาด 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                    2,600  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

 
 
 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิลรูป ร.10 พร้อมโครงขนาดกว้าง 
1 เมตร x 2 เมตร 

1000 ผืน 1 1,000 - - 

2 ป้ายไวนิล วันสถาปนายุวกาชาด  1000 ผืน 1 1,000 - - 
3 ดอกไม้แห้งสีฟ้าสำหรับตกแต่งสถานท่ี 50 ช่อ 12   600 - - 

รวม 2,600 - 
รวมทั้งสิ้น 2,600 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสิริมนัส   พุ่งโตมร 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 - ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

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

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญตัิการศึกษาหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ำว่าการจดั
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปญัญา ความรู้ และคณุธรรม มีจรยิธรรม และ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสขุ กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนนบัเป็นการจัดการเรยีนโดยมุ่งให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งเนน้เพิ่มเตมิจากกิจกรมที่ไดจ้ัดให้ผูเ้รียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ส่งผลให้นักเรียน
ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคมเพื่อให้ผูเ้รียนเป็นผู้มีศลีธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม 

 ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนจึงจัดสรรกจิกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของผูเ้รียนแตล่ะบุคคล และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถการเป็นผู้นำท่ีดี และผู้ตามทีด่ี 

 2. เพื่อส่งเสรมิ และพัฒนานักเรียนท้ังกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดี 
 3. เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                         
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
    1. นักเรียนท่ีเรียนยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1- ม.3 จำนวน 580 คน 
    2. ครูผู้นำยุวกาชาด จำนวน 57 คน 
 -  ด้านคุณภาพ 
    1. นักเรียนที่เรียนยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1- ม.3 ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับยุวกาชาดทุกด้าน  
    2. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 
    3. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมที่เรยีน  
 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

พฤศจิกายน 2562 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
งานยุวกาชาด 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินการตามโครงการ  
2. จัดหาอุปกรณ์ เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์การเรยีนการ
สอนของยุวกาชาด 

ธันวาคม 2562 5,000 -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
งานยุวกาชาด 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

27 มกราคม 2563 - -ฝ่ายบริหารวิชาการ 
งานยุวกาชาด 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action)  

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ  
กุมภาพันธ์ 2563 

 
- 

-ฝ่ายบริหารวิชาการ 
งานยุวกาชาด 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)          5000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับ
ยุวกาชาด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. การประเมินโครงการ 1. เอกสารสรุปการประเมินโครงการ 

 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ตู้เก็บอุปกรณ์ 2 ประต ู 5,000 หลัง 1 5,000 - - 
รวม 5,000 - 

รวมทั้งสิ้น 5,000 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  พิธีถวายสัตยาธิษฐาน - เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และพิธีไหว้ครู 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
กลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้รับผิดชอบ   นายวินัย แขวนโพธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2563  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

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

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จดัการศึกษา โดยมุ่งเน้นใหผู้้เรยีนได้มีการพฒันาการครบทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติ ปัญญา  โดยเฉพาะด้านคณุธรรม จริยธรรม การรู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง และ
สนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนให้มีความมั่นใจ ดังนั้น กระทรวงศกึษาธิการจึงมุ่งเน้นให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง ได้จัดทำแนวทาง
ในการส่งเสริมผู้เรยีนอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับและเชื่อถือของสังคม และประกอบกับทางหน่วย
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ตาก ได้วางแผนการฝึกภาคสนามภาคที่ตั้งของนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรยีนสรรพ
วิทยาคม ซึ่งดำเนินการฝึกภาคสนามในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 10 วัน โดยนักศึกษาวิชาทหารที่ต้องรับ
การฝึกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 1, 2 และ 3 เข้ารับการฝึกท่ีหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ยอ่ยโรงเรยีนสรรพวิทยาคม 
และในช่วงการฝึกนั้น จะมีวันไหวค้รู พิธีถวายสัตยาธิษฐาน และเปดิการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคญัวันหนึ่งของ
นักศึกษาวิชาทหารทุกช้ันปีท่ีต้องเข้าร่วมกิจกรรม 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝกึภาคสนามภาคทีต่ั้ง ด้านสถานท่ีอำนวยการฝึก  

  2. นักศึกษาวิชาทหารทุกช้ันปีเข้าร่วมงานไหว้ครู พิธีถวายสัตยาธิษฐาน และเปดิการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

3. เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 

  นักศึกษาวิชาทหารทุกช้ันปี  จำนวน 313 คน   

- ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหารมีระเบยีบ คุณภาพตามต้องการ 

 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

- ประชุมคณะกรรมการนักศึกษาวิชาทหาร จทบ.ตาก 
เพื่อกำหนดวางแผนช่วงเวลาการฝกึภาคสนามภาคทีต่ั้ง 
- ประชุมคณะกรรมการ ผกท. โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรม 

ก.ย. 2563 
 

 
- 

- ผกก.นศท. 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินการจดัเตรียมเต็นท์ที่พักในการฝึก ป้ายไวนิลพิธี
ถวายสัตยาธิษฐาน พิธีไหว้ครู และพิธีเปิดของนักศึกษา
วิชาทหาร 

ต.ค. 2563 
 
 

8,000 - ผกก.นศท. 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- สรุปผลโครงการ  พ.ย. 2563  
- 

- ผกก.นศท. 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ  พ.ย. 2563 - 
 

- ผกก.นศท. 

 
5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………8,000.…………... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   ……………-……………….. บาท 

 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 
ค่าจ้างเหมาเต็นท์  หลังละ 600 บาท/วัน   
วันต่อไป วันละ 100 บาท (จำนวน 10 วัน) 

1,500 หลัง - - 4 6,000 

2 ค่าจ้างทำป้ายไวนลิงานไหว้คร ู 1,000  ผืน - - 1 1,000 
3 ค่าจ้างทำป้ายไวนลิพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม 1,000  ผืน - - 1 1,000 

รวม - 8,000.- 
รวมทั้งสิ้น 8,000.- 
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม  

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการรับนักเรียนใหม่ 
 1.1 กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 9,000 ม.2(2.2,2.3) 

ม.3.4 
ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 1.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ4 

6,560 ม.1.1(2), 
1.2(1,2,3,4) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

 รวม 15,560   
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โครงการ  รับนักเรียนใหม่ 
กิจกรรม  รับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม  
ผู้รับผิดชอบ    นางวิไลพร  ศรีนิล 
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      ข้อที่ 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

        และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     ข้อที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประกาศนโยบายเกีย่วกับการรับนักเรียนในสังกดัเพื่อให้นักเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและไดร้ับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นโรงเรียน ยอดนิยมที่มีอัตราการ
แข่งขันสูงมีนักเรียนมาสมคัรมากเกินกว่าจำนวนท่ีรับได้ ขณะเดียวกันก็เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาตริปูแบบพหุภาษา (Multi 
lingual Program) และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English 
Program) รวมถึงห้องเรียน SMAT  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตรเ์ข้มข้น ห้องเรียนอาชีพ และห้องเรียนเลือกเสรีจึงควร
ดำเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานและคณุภาพการศึกษาตลอดถึงการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นมาตรฐานสากลและรองรับประชาคม
อาเซียนต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมคัรนักเรยีนใหม ่
 2.2 เพื่อคัดเลือกนักเรยีนที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามความต้องการ 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 500 คน 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 500 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  
  นักเรียนท่ีผ่านการคดัเลือกมีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการ 
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ศึกษาประกาศฯ สพฐ. 
2. ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
3. จัดทำ (ร่าง) ระเบียบการรับนักเรียน 
4. ประชุมคณะกรรมการการรับนกัเรียน 
5. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
6. จัดพิมพ์ระเบยีบการ 

ธ.ค. 2562 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
2. รับสมัครนักเรยีนใหม ่
3. มอบตัว/ปฐมนิเทศนักเรียน 

ม.ค. 2563 9,000 ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

สรุปผลการรับนักเรียน มี.ค. 2563 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. ประกาศผลการจัดชั้นเรยีน 
2. ตรวจสอบผลการเรยีน 

เม.ย. 2563 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 
 

 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ หน่วย ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 
หน่วย นับ จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1,300 ผืน 2 2,600 - - 

2 กาวลาเท็กซ์ 40ml. ตราม้า H-11 15 ขวด 10 150 - - 

3 ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว ตรามา้ สนี้ำเงิน (แพ็ค 12 ด้าม) 180 แพ็ค 1 180 - - 

4 ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว ตรามา้ สแีดง (แพ็ค 12 ด้าม) 180 แพ็ค 1 180 - - 

5 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. น้ำเงิน  ควอนตั้ม  114 CANDLE 240 กล่อง 2 480 - - 

6 ปากกาลบคำผิด 7 มล.  ลิควิดเปเปอร์ 89 ด้าม 2 178 - - 

7 ลวดเสียบกระดาษ/หัวกลม/300ตวั 65 กล่อง 2 130 - - 

8 ซองเอกสารน้ำตาลขยายข้าง 300 ห่อ 5 1,500 - - 

9 กระดาษการ์ดสี A4 120g. (แพ็ค 180 แผ่น)สีเขียว ชมพู 120 ห่อ 12 1,440 - - 

10 แฟ้มสันกว้าง2"3มิติ น้ำเงิน (3เล่ม/แพ็ค) ตรามา้ H-427F/C 250 แพ็ค 3 750 - - 

11 แท่นประทับตราม้า เบอร์ 4 สีน้ำเงิน 42 อัน 10 420 - - 

12 เครื่องเย็บ แม็กซ์ HD-10 สีม่วง  89 อัน 11 979 - - 

13 ดินสอแรเงา ตรามา้ 13 แท่ง 1 13 - - 

  รวม  9,000 - 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1 และ 4 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                             กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบ   คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1,4  งานแนะแนวและสภานักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ  2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อ  1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ข้อ  2   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อ  3   การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อ  4   สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

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

1.  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มปีณิธานในการผลตินักเรยีน ให้เป็นผู้ถึงพรอ้มด้วยคณุธรรมและคุณวุฒิ นักเรยีนที่เข้ามาใหม่ทุก

คนจะต้องผ่านขั้นตอนการปฐมนเิทศ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษา  เข้าใจในการปฏิบตัิตนและสร้างทัศนคติที่ดี  
แนะนำแนวทางในการเรียน  การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม  และเพื่อให้นักเรียนไดร้ับข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เป็นการ
ช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะเตรียมตวัและปรับตัวให้พร้อมกับการเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งใน
ด้านการเรียนและความเป็นอยู่   

ทางโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการปฐมนเิทศนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 
1 และ 4  ขึ้น เพื่อจะได้รับทราบแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคม กฎระเบียบต่างของโรงเรียนท่ีถูกต้อง เพื่อจะได้ประสบ
ความสำเร็จในการปรับตัว สามารถสำเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนดไว้ เมื่อออกจากรั้วโรงเรียนจะได้นำความรู้
ที่ได้รับนั้นไปสร้างประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ และนำไปศึกษาต่อในระดับต่อไป 
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 

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

4.  วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน (Plan) 1. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียน
โครงการ และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2. นำเสนอโครงการ 

ต.ค. 2562 - 
งานแนะแนว 
สภานักเรียน 

2.ดำเนินงาน (Do) 1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัด
กิจกรรมตามฐาน 
- ฐานฝ่ายปกครอง, ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ฐานฝ่ายวิชาการ, ฐานดนตรีเพลงสถาบัน, 
- ฐานเพศวิถี 
    - กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องเพศ การปรับตัว 
    - เกมเพื่อสร้างความสามัคคี, ระดมสมอง 
    - นำเสนอผลงาน 
2. ดำเนินการจดัโครงการ 

พ.ค. 2563 6,560 
งานแนะแนว 
สภานักเรียน 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1.แบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
 

พ.ค. 2563 - งานแนะแนว 
สภานักเรียน 

4.ประเมินผล 
และรายงาน
(Action) 

1.เอกสารสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
2.รายงานการดำเนินกิจกรรมต่อผูบ้ริหาร พ.ค. 2563 - 

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 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายปฐมนิเทศ 1,000 ผืน - - 1 1,000 
2 กระดาษแขง็เทาขาว 22 แผ่น - - 30 660 
3 เชือกขาว NO.30 ( 1X8เมตร ) 20 ม้วน - - 5 100 
4 จัดจ้างทำซุ้มดอกไม ้ 3,000 ซุ้ม - - 1 3,000 
5 กระดาษบรู๊ฟ 5 แผ่น - - 30 150 
6 ปากกาเคมี สดีำ แดง น้ำเงิน  180 โหล - - 3 540 
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
      โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 1.1 กิจกรรมค่ายคุณธรรม นำคุณธรรมพัฒนาชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม 
12,000 ม.1.1(1,2,3,4,5,6) 

ม.1.2(1,2,3,4) 
ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 1.2 กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 1,534 ม.1.1(1),1.2(1,2) 
ม.3.1 

กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 

2. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.1 กิจกรรมโครงงานเยาวชนไทยทำความดีถวายในหลวง 5,000 ม.1.2(1,2,3,4) กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
 2.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการออม (งานธนาคาร

โรงเรียน) 
- ม.1.2(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

3. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 3.1 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2563 3,000 ม.1.1(2),1.2(1,3) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
4. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 2,5000 ม.1.2(1,2,3,4) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
 4.2 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 18,160 ม.1.2(1),ม.3(3.1) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
 4.3 กิจกรรมค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

(นักเรียนตกค้าง) 
11,500 ม.1.2(1,2,3,4) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
5. โครงการพัฒนาระบบพ่อครู แม่ครู 
 5.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมพ่อครู - แม่ครู 6 สี 59,100 ม.1.2(1,2,3,4) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
 5.2 กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองคณะสี 

และระดับชั้นเรียน 
1,495 ม.3.5 ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
6. โครงการพัฒนาปรับปรุงประสทิธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 6.1 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 16,330 ม.1.2(1),ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 รวม 153,119   
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โครงการ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
กิจกรรม  ค่ายคุณธรรม นำคุณธรรมพัฒนาชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ   
                     รักษาสุขภาพกาย และใจของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2562– 1/2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
                ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 1 ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

   ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ข้อที่ 3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ข้อที่ 4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ข้อที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

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

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

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตาม รอยเบื้องพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา
สำหรับเยาวชน ส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคนมี 
ความรู้ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  การพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชน
ของชาติจำเป็นต้องดำเนินการ โดยเริ่มจากการพัฒนา โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และ
สร้างความรู ้สึก ผิดชอบชั ่วดี รวมทั ้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน  
และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรปูธรรมที่ชัดเจน   รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและทำไดง่้าย 
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เป็นการลงทุนต่ำแต่ได้กำไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรม
สามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะ ช่วยให้
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพิ่มข้ึน” ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน 
ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างยั่งยืน   กรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ.  ดำเนินการภายใต้กรอบคุณธรรม 5 
ประการคือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมด้วย ความมุ่งมั่นที่จะ
ดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ จึงได้จัดทำโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรม คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ขึ้น  โรงเรียนสรรพวิทยาคม มุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา
และ มีความสุข  สามารถคิดเป็น  ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  ก้าวไกลสู่สากล ตลอดจนคุณลักษณะของนักเรียน (ตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน)  อันจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรมดี  มีจริยธรรมที่งดงาม  ไม่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน   ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็น
รูปธรรมนำไปสู่การปฏิบัติสอดคล้องกับกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีทำความดีแก่ ส่วนรวมให้เป็นประโยชน์  ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ 
ความดีงาม ความเสียสละ และความมีจิตสาธารณะตามค่านิยม 12 ประการ  ทางโรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้นำ เยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม และกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม เพื่อพัฒนานักเรียน  “ช่วยสร้างคนดีให้ บ้านเมือง” ดังพระ
กระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  
 โดยฝึกทำความสงบแก่จิตใจโดยการทำสมาธิเพิ่มพูนพลังจิตเพื่อที่เยาวชนจะได้เจริญวัยทั้งร่างกายและจิตใจอย่าง
สมบูรณ์ มีพัฒนาการในการรักษาศีล การใช้สมาธิ และการใช้ปัญญาเพื่อการศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของ เยาวชน 
และดำเนินชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมีคุณภาพ ประพฤติตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสมวัย อันจะ
ยังผลให้เป็นเยาวชน ที่มีความเฉลียว ฉลาด เข้าใจในสิ่งต่าง ๆได้ง่ายและรวดเร็ว มีความจำดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความโปร่งใส
ในการใช้ความคิดแก้ปัญหาต่าง ๆได้ดี มีความสงบ สุขุม เยือกเย็น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนใช้สมาธิเป็น “เครื่องอยู่” อันให้ความพึงพอใจ เพื่อหลีกเลีย่งการแสวงหา “เครื่องอยู”่อื่น ๆ อันเป็น
ภัยต่อการพัฒนาทางด้านความคดิและพื้นฐานจิตใจ  
 2. เพื่อให้นักเรียนใช้คุณธรรมอัตลกัษณ์ ในการแก้ปัญหาในห้องเรียนหรือบริเวณโรงเรียน 
 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ  
   นักเรียน จำนวน 100 คน ครูจำนวน 20 คน 
- ด้านเชิงคุณภาพ    

นักเรียนได้รับการพัฒนาจิต เกดิความเป็นเลิศ สร้างพัฒนาการในตัวผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกดิการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

ก.ย.–ต.ค.2562 
 

- สำนักผู้อำนวยการ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ 
- เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง
ของการทำให้จิตสงบ 
     - นักเรียนปฏิบัติพัฒนาจิต 
- เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง
การทำโครงงานคณุธรรม 
    - นักเรียนเขียนโครงร่างโครงงานคุณธรรมขั้นต้น 
    - นักเรียนวางแผนการทำโครงงานในห้องเรียน 
    - นักเรียนลงมือทำโครงงาน 
    - นักเรียน บันทึก อภิปราย และลงข้อสรุป 
    - นักเรียนนำเสนอผลการทำโครงงาน 
- สรุปกิจกรรม และแจกเกียรติบตัร 

ต.ค.2562– 
ก.ย.2563 

 
 
 
 

     12,000 สำนักผู้อำนวยการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

 
ก.ย.2563 

 
- 

สำนักผู้อำนวยการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

 
ต.ค. 2563 

 

 
- 

สำนักผู้อำนวยการ 

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………12,000…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
 

ดังรายการดังต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าอาหารหลัก 1 มื้อ 45 คน - - 120 5,400 
2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท 50 คน - - 120 6,000 
3 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ - - - - - 600 

รวม - 12,000 
รวมทั้งสิ้น 12,000 
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โครงการ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
กิจกรรม           สอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น 
                              พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวศุภลักษณ์  คำลือ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม – ธันวาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  

ข้อ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ข้อที ่1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
ข้อที ่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.   หลักการและเหตุผล 
       การศึกษาเป็นวิธีการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นหนทางที่จะทำให้ได้รับโอกาสทางสังคม
อย่างเท่าเทียมกัน การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 เป็นเสมอืน
เครื่องมือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่ทุกคนในสังคม แต่การศึกษาจะดีสักปานใด  ถ้าไม่มีหลักการที่จะมาเป็นเครื่องวัดผล
การศึกษาสำหรับผู้ที่ศึกษา ความรู้คู่คุณธรรมจึงเป็นหลักการที่จะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการศึกษากับศีลธรรม ปัจจุบัน
สถานศึกษาต่างๆ ได้รับการสนับสนุนให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับการเรียนในทุก
วิชา พร้อมกับส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การสอบธรรมศึกษาจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีใช้เป็นเครื่องวัดดัชนีความสำเร็จด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนหลังจากการเรียนในห้องเรียนได้ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึง
กำหนดให้มีการสอบธรรมศึกษาเป็นประจำทุกปี 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
     2. เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง เหมาะสม 
     3. เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกทักษะการสอบธรรมศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
    นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน ได้สอบธรรมศกึษา 
 -  ด้านคุณภาพ  
    นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับความรูเ้กี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน          
การดำเนินงาน 

ตุลาคม 2563 - -น.ส.ศุภลักษณ์ คำลือ 
-คณะครูกลุ่มฯสังคม
ศึกษาฯ 
-หัวหน้าระดับช้ัน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- สำรวจรายชื่อนักเรียน 
- สมัครสอบ 
- ตรวจสอบรายชื่อ 
- จัดสอบ 

พฤศจิกายน   
2563 

1,534 -คณะครูกลุ่มฯสังคม
ศึกษาฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโดยการ
สำรวจผู้เข้าสอบ และผู้ขาดสอบ 

พฤศจิกายน 2563 - -คณะครูกลุ่มฯสังคม
ศึกษาฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

สรุปผล และรายงานผลการจดักิจกรรม ธันวาคม 
2562 

- -คณะครูกลุ่มฯสังคม
ศึกษาฯ 
 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  1,534   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      -        บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี          -        บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2563 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน 1 1,000 - - 

2 เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10 89 ตัว 6 534 - - 
รวม 1,534 - 

รวมทั้งสิ้น 1,534 
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โครงการ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม  โครงงานเยาวชนไทยทำความดีถวายในหลวง 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น 
                              พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ     ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
            ข้อที ่1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ข้อที่ 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

             ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในปีการศึกษา 2561 -2562  กลุ่มเยาวชนทำความดีถวายในหลวง ได้กิจกรรมโครงงานรู้รักษาแผ่นดินไทย สานสายใย
คนพลัดถิ่น เสริมสร้างชีวิตท้องถิ่นร่มเย็นขึ้น โดยสร้างเครือข่ายในโรงเรียน เพื่อทำความดี โดยใช้หลัก 4  ส ทำความดี ตลอดปี
การศึกษา 2561 - 2562 ส่งเข้าประกวดโครงงานจนได้รับ รางวัลยอดเยี ่ยมระดับประเทศ  และรับโล่จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องสืบต่อไปกลุม่เยาวชนจะได้สร้างเครือข่ายจัดกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในปี
ต่อไป โดยอาศัยเยาวชนในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปลูกจิตสำนึกใหเ้ยาวชนรู้จกัทำความดีมีจติอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
2. เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น 
3. เสริมสร้างความเข้าใจที่มีต่อผู้อพยพและด่างดา้วท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

                  -  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมเข้ามาเป็นสมาชิกแกนนำ 30 คน และเป็นสมาชิกเครือข่าย 
ด้านคุณภาพ 

- ทำโครงงาน นำความดีถวายในหลวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมผีลงาน เชิงปริมาณเข้าร่วมประกวดและ
แข่งขันในระดับภูมภิาคและระดับประเทศ   
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. เสนอโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ประชุมนักเรียนแกนนำ 
4. เตรียมเนื้อหากิจกรรม 

ตุลาคม 2562 
พฤษภาคม 2563 

- นางสาวศุภลักษณ ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. กำหนดสถานท่ี 
2. จัดหาสื่อ อุปกรณ ์
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

พฤศจิกายน  2562 
มิถุนายน 2563 

 

5,000 นางสาวศุภลักษณ ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- นักเรียนนำเสนอโครงงาน 
- บอร์ดโครงงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ 

ธันวาคม 2562 
กันยายน2563 

- นางสาวศุภลักษณ ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

1. เขียนรายงานเป็นรูปเลม่ 
2.เสนอผลการดำเนินงานโครงงาน 

มกราคม 2563 
กันยายน2563 

 

- นางสาวศุภลักษณ ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 

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

ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 บอร์ดนำเสนอกิจกรรม 2,000 อัน 2 4,000 - - 
2 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน 1 1,000 - - 

รวม 5,000 - 
รวมทั้งสิ้น 5,000 

 
6. วิธีการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีจติสำนึกในการทำความด ี
2. นักเรียนมีความเข้าใจท่ีดีต่อผู้อพยพ 
3. มีกลุ่มเครือข่ายเยาวชนเพิ่มมากข้ึน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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โครงการ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม           ส่งเสริมคุณธรรมการออม (งานธนาคารโรงเรียน) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพรวรินทร์  วรโชคชัยรัตน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  2562  -  กันยายน  2563 
สถานที่ดำเนินการ ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1    คุณภาพของผู้เรียน    
     ข้อที่  1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ผู้ปกครองและนักเรียน เกิดปัญหาด้านการเงิน  การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
คือ การออมเงิน โดยสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนถึงค่าของเงิน และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตประจำวัน คือ  ความพอประมาณในการใช้จ่ายของตนเอง ความมีเหตุผลในการ
เลือกซื้อสิ่งของที่จำเป็นเหมาะสมกับฐานะของตนเอง มีภูมิคุ้มกันสามารถเก็บออมเงินเพื่อนำไปใช้ในยามที่คับขัน เพื่อให้นกัเรียน
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่เดือดร้อน  

การออมจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที ่จะช่วยปลูกฝังนิสัยการออมให้นักเรียนรู ้จักวางแผนการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวัน และอนาคตของตนเอง  เพื่อให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  โรงเรียนสรรพวิทยาคมเห็นความสำคัญ
ในการปลูกฝังนิสัยการออมที่ดีของนักเรียน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้
ระบบการเงินการธนาคารอย่างถูกต้อง  เป็นประสบการณ์ตรงที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งเป็นการ
อำนวยความสะดวกในการบริการด้านการออมทรัพย์ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นธนาคารโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 123 ของประเทศไทย  ลำดับที่ 8 ของภาค 5 
ลำดับที่ 2 ของจังหวัดตากให้บริการรับฝากเงิน แก่ นักเรียน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยประหยดั และรู้จักออมทรัพย์อยา่งต่อเนื่อง 
2.2  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผดิชอบในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ สุจรติ 
2.3  เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหารงานและบริการที่ถูกต้อง 

 
 
 
 



323 

3. เป้าหมาย 
     - ด้านปริมาณ 
 1)  ร้อยละ 95 ของครู และนักเรยีนเข้าใจแนวทางการบริหารทรัพยากร 
 2)  ร้อยละ 80 ของครูและนักเรยีนท่ีเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรยีนและมเีงินออมกับธนาคารโรงเรยีน 
 - ด้านคุณภาพ 
 1)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนและครูมีคณุลักษณะนสิัยด้านการประหยัดและออมเงิน 
 2)  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,900 คน มีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ 

 
4. วิธีการดำเนินการ 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

-จัดทำโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม
คณะกรรมการ 

ก.ย.  – ต. ค.
2562 

- ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุ
คณะกรรมการ 
- ดำเนินการตามโครงการ 
- การประชาสมัพันธ์หน้าเสาธง  
- การสมัครสมาชิกใหม่ 
- การฝาก-ถอนประจำวันของธนาคาร
โรงเรียน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

- นางสาวพรวรินทร์  วรโชคชัยรัตน ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ความต้องการรับการบริการของนักเรียน
และบุคคลากรทางการศึกษา 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

- นางสาวพรวรินทร์  วรโชคชัยรัตน ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

-ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการดำเนินตามโครงการ 
-สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

- นางสาวพรวรินทร์  วรโชคชัยรัตน ์

 
5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  ……………-……………….. บาท 
            เงินนอกงบประมาณ   …………..- …..........……. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี     ……………-……………….. บาท 
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โครงการ  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
กิจกรรม  เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2562 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

    ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย     

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

จากแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นให้นักเรยีนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 
รู้สิทธิและหน้าที่ กล้าแสดงความคดิเห็น ยอมรับความคดิเห็นของผู้อืน่ ไม่ละเมดิสิทธิ ของผู้อื่นและส่งเสริมให้นักเรียนได้มสี่วนร่วม
ในกิจกรรมตา่งๆ ของโรงเรียน ใหโ้อกาสนักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะของผู้นำอาสาสมัคร และคณะกรรมการ
นักเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกคนได้มโีอกาสเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมการเลือกตั้งผู้แทนของตนอันเป็นพ้ืนฐานในการสื่อสารใน
การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 

ปัจจุบันคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2562 ได้ดำรงตำแหน่งงานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียน 
สรรพวิทยาคม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563  และจะหมดวาระลงในวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563  จึง
ได้ดำเนินการจดัการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรยีนปีการศึกษา 2563  ชุดใหม่ขึ้นมา เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการนักเรียนในปี
การศึกษาถัดไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน 
          2. เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการนักเรียนในปีการศึกษา 2563 
          3. เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบตัิตนตามสิทธิหน้าท่ีความรับผดิชอบท่ีพึงมีต่อผู้อื่น 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ 
          นักเรียนร้อยละ 90 ได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนและสามารถและเคารพสิทธิเสรีภาพของ
ผู้อื่น คณะกรรมการนักเรียนทุกคนได้รับการอบรมและพัฒนาประสทิธิภาพในการทำงาน  

-  ด้านคุณภาพ  
                    นักเรียนปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีตนเอง รู้จักรักษาสิทธิเสรีภาพของตนเอง และเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ร่วม
กิจกรรมในการพัฒนาโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ  
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

-เขียนโครงการ 
-ประชุมคณะกรรมการนักเรียนประจำปี
การศึกษา 2562 
-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการเพื่อตกลง
รูปแบบขั้นตอนและการดำเนินการ 
-กำหนดเรื่อง หน้าที่ และเวลาดำเนินการ 
-จัดเตรยีมเอกสารที่เกีย่วข้อง 

ต.ค. 2562 - -คณะกรรมการนักเรยีน 
-ฝ่ายบริหารกิจการนักเรยีน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

-ประชาสัมพันธ์ 
-จัดการเลือกตั้ง 

ธ.ค. 2562-  
ก.พ. 2563 

3,000 บาท -คณะกรรมการนักเรยีน 
-ฝ่ายบริหารกิจการนักเรยีน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-แจกแบบประเมินให้ผู้เข้าร่วม 
การอบรม 

ธ.ค. 2562-  
ก.พ. 2563 

- -คณะกรรมการนักเรยีน 
-ฝ่ายบริหารกิจการนักเรยีน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม    
- มอบวุฒิบัตรเป็นระดับช้ันในห้องเรียนไปใช้สิทธิ
มากที่สุด 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. 2563 
มี.ค. 2563 

 
มี.ค. 2563 

 -คณะกรรมการนักเรยีน 
-ฝ่ายบริหารกิจการนักเรยีน 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)          3,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี               …………..........…………  บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน 2 2,000 - - 
2 ค่าของที่ระลึกวิทยากร 250 ช้ิน 4 1,000 - - 

รวม 3,000 - 
รวมทั้งสิ้น 3,000 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

   ข้อที่ 1.2      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1     การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 

               ข้อที่ 3       การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     ข้อที่ 4       สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

1. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านท้ังทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว มีส่วนทำให้คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งดีงาม ถูกละเลยหรือลืมเลือนไปจนถึง
ขั้นที่ทำให้คนจำนวนมากไม่เห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมและสิ่งดีงามที่เคยปฏิบัติกันมา เนื่องจากคุณธรรมไม่ส่งเสริม 
ความเจริญทางวัตถุ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนแผนการศึกษาแห่งชาติ   ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 –
2559)  ยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐาน
ความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลกเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางพัฒนา “คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพทั้งกายและ
ใจสมบูรณ์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นเป้าหมายและหลักฐานของ 
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”  คนดี คือ คนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพมีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทั ้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย ประหยัด มีความเอื ้ออาทร เกื ้อกูล มีเหตุผ ล รู ้หน้าที่ ซื ่อสัตย์ 
พากเพียร ขยัน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รักประเทศ รักชาติ ภูมิใจในความเป็นไทย มีวิถีประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิ
ผู ้อื ่น มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นอย่างสันติสุข ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง  

จากท่ีกล่าวมาและเป้าประสงค์ของโรงเรียน คือนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการ
รักษากฎระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติตามหลักศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการและ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ และวาระเร่งด่วนของโรงเรียน Agenda เรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อตอบสนองต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนให้นักเรียนเป็นคนดีและเป็นอนาคตของชาติต่อไป 
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2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 2. เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง และมีความรวดเร็ว 
3.  เป้าหมาย 

-  ด้านปริมาณ  
 นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน 

 -  ด้านคุณภาพ 
 1. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ดีขึ้น 

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและแกไ้ขปัญหาตามกลุม่ได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1.  ประชุมเตรยีมการ 
2.  วางแผนดำเนินงาน 
3.  มอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อได้ดำเนินการ 

ตุลาคม 62 
- 

กันยายน 63 

- นางจรัสศรี  ธรรมจติ 
 

 
2.ดำเนินงาน 

(Do) 
1. ขออนุมัติจัดโครงการ 
2. ดำเนินการจดัโครงการ 
2.1 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพ่ือรองรับและแกไ้ข
ปัญหาให้กับนักเรียนท่ีมาสแกน 
2.2 จัดส่ง SMS กรณีที่นักเรยีนไมเ่ข้าเรียน ขาดเรยีน 

ตุลาคม 62 - 
กันยายน 63 

25,000 นางจรัสศรี  ธรรมจติ 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

1.  นิเทศ กำกับ ติดตาม  การดำเนินงาน 
2.  ประเมินผล  การดำเนินงาน 
3.  สรุปรายงานผล  การดำเนินงาน 

ตุลาคม 62 
- 

กันยายน 63 

- นางจรัสศรี  ธรรมจติ 
 

4.ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

1.  นำผลการประเมินโครงการมาพิจารณาทบทวน
ปรับปรุง/พัฒนาการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
2.  ประชุมพิจารณาผลการจดัโครงการ เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาผลการดำเนินงาน ในครั้งต่อไป 

ตุลาคม 62 
- 

กันยายน 63 

- นางจรัสศรี  ธรรมจติ 
 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  .................25,000.............    บาท 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2/2562  ภาคเรยีนที ่1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 15,000 ชุด 1 15,000 - - 
2 ค่า SMS 5,000 เทอม 1 5,000 1 5,000 

รวม 20,000 5,000 
รวมทั้งสิ้น 25,000 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกโดย   

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
      มาตรฐานที่ 3      กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   ข้อที่ 3.1      จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
ในสภาพการศึกษาในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคณุธรรม  จริยธรรม มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีและ

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนดำรงตนอยู่ในสังคมได้อยา่งมีคุณค่าซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะร่วมในการพัฒนาตัวนักเรียน การเสรมิสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข็มแข็ง มีการประชุม
ผู้ปกครองนักเรยีนเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการจัดการศึกษาและเพิ่มความมั่นใจและวา่งใจต่อการเข้าศึกษาท่ี
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นหน้าที่ท่ีโรงเรียนต้องจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเท่าเทียมนักเรียนคนอ่ืน ๆ และยังให้การ
ช่วยเหลือนักเรยีนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆส่วนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษก็ต้องไดร้ับการส่งเสริมความความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียนอยา่งเตม็ตามศักยภาพ  

ดังนั้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงจำเป็นต้องมีการคดักรองนักเรียน เพื่อจัดนักเรียนออกเป็นกลุ่ม และเพื่อให้การ
ดูแลนักเรียนให้เป็นคนท่ีสมบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างผู้ปกครอง ครผูู้สอน และโรงเรียน 

 3.  เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นในการดูแลช่วยเหลือของโรงเรยีน 
4.  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของผู้ปกครองจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
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3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

ครูทุกคนสามารถเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนอย่างท่ัวถึงและสามารถคดักรองนักเรียน 
-  ด้านคุณภาพ  

เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

-ประชุมคณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อกำหนดปฏิทินการปฏบิัติงาน 
-มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาสำรวจนักเรียนในช้ันเพื่อ
จำแนกท่ีอยู่ของบ้านพัก 

ตุลาคม 62 
- 

  กันยายน 63 

 

นางสาวมลฤดี นิลทัพ 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามปฏิทิน 
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
3. ประชุมนักเรียนโยบายจำแนกเป็นหมู่บ้าน/ตำบล/
อำเภอ 
4. รับสมัครครเูพื่อร่วมเดินทางไปเยี่ยมบ้านสัญจร 
5. ดำเนินการเยี่ยมบ้านสัญจรตามกำหนดเวลา 

ตุลาคม 62 
- 

  กันยายน 63 

    18,000 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. การสำรวจความพึงพอใจของ 
ผู้ปกครองและนักเรยีน 
2. แบบสรุปความพึงพอใจ 

ตุลาคม 62 
- 

  กันยายน 63 

 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. จัดสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านสัญจรเป็น
รูปเลม่ 

ตุลาคม 62 
- 

  กันยายน 63 

 

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  ………18,000…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ       …………………………  บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี    ………………………… บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล  1,000 ผืน - - 1 1,000 
2 ค่าอาหารหลัก  - อาหารรองในการเยี่ยมบ้าน  

นักเรียน คนละ 6-7 คน/ครู  1 คน 
65 คน - - 132 17,160 

รวม - 18,160 
รวมทั้งสิ้น 18,160 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  ค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( นักเรียนตกค้าง ) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกโดย   

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

   ข้อที่ 1.2      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1     การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 

               ข้อที่ 3       การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     ข้อที่ 4       สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

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

ในสภาพการศึกษาในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคณุธรรม  จริยธรรม มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีและ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนดำรงตนอยู่ในสังคมได้อยา่งมีคุณค่าซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะร่วมในการพัฒนาตัวนักเรียน การเสรมิสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข็มแข็ง มีการประชุม
ผู้ปกครองนักเรยีนเพือ่สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการจัดการศึกษาและเพิ่มความมั่นใจและวา่งใจต่อการเข้าศึกษาท่ี
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นหน้าท่ีที่โรงเรียนต้องจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเท่าเทียมนักเรียนคนอ่ืน ๆ และยังให้การ
ช่วยเหลือนักเรยีนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆส่วนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษก็ต้องไดร้ับการส่งเสริมความความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียนอยา่งเตม็ตามศักยภาพ  

ดังนั้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงจำเป็นต้องมีการ แก้ไขพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อจัด
นักเรียนออกเป็นกลุ่มและเพื่อให้การดูแลนักเรียนใหเ้ป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
 

2.  วัตถุประสงค ์
  1.  เพื่อแก้ไขปัญหานักเรยีนที่ไมผ่า่นคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรูส้ึกเห็นคุณค่า หรือภาคภูมิใจในตนเอง และบำเพญ็ตนให้เกดิประโยชน์  
            3.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางสังคมและรู้จักรับผดิชอบตนเองและสังคม 
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3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ 

 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  นักเรยีนจำนวนหนึ่งได้รับการแกไ้ข ปรับปรุงพฤติกรรม อย่างท่ัวถึงและ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรยีนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 -  ด้านคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการส่งเสรมิ การมจีติอาสาและแก้ไขปญัหาทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิตตามกลุ่มได้อย่างท่ัวถึง 

และมีประสิทธิภาพ  
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

- ประชุมคณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อกำหนดปฏิทินการปฏบิัติงานแก้ไข
ปัญหาของนักเรียน 
- จัดทำแผนการดำเนินงาน 

ตุลาคม 62 
- 

มิถุนายน 63 

- - ว่าท่ี ร.ต.ปรเวศน์ 
มงคลวราจารย์  
และคณะ 

 
2. ดำเนินการ 

(Do) 
 

 

1. ดำเนินการจดักลุ่มนักเรียนทีม่ ี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซ้ำ ๆ 
  - สถานท่ี ณ กองร้อย ตชด.346 และหอประชุม 
รร.สรรพวิทยาคม 
-  วันท่ี 1 รับการอบรมจาก ตชด.346 มีท้ังหมด 3 
ฐาน ( สลับฐาน) ใช้เวลา 09.00 -12.00 น. และ 
13.00 – 16.00 น. 
- วันท่ี 2 รับการอบรมจาก เรือนจำอำเภอแมส่อด  
ที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม ใช้เวลา 08.00 -12.00 น. 
2. ประชุมครูและผู้ปกครองเพื่อรบัทราบปัญหา 
3. ติดต่อหน่วยงาน 

ธันวาคม 62 
 

มกราคม 63 
กุมภาพันธ์  63 

11,500 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. นักเรียนท่ีไมผ่่านคณุลักษณะเข้าร่วมกิจกรรมจติ
อาสาพัฒนาสังคม และเข้าคา่ยปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 

ธันวาคม 62 
มกราคม 63 

กุมภาพันธ์  63 
มีนาคม 63 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. สรุปผลการดำเนินการ การจดักิจกรรมเพื่อการ
ป้องและช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาของนักเรียน 

มีนาคม 63 - 

 

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 11,500  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ       -            บาท 
 เงินเรียนฟร ี                -            บาท 
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โครงการ  พัฒนาระบบพ่อครู แม่ครู 
กิจกรรม  พัฒนานวัตกรรมพ่อครู – แม่ครู 6 สี 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกโดย   

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    พ่อครู – แม่ครู  6  สี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

   ข้อที่ 1.2      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1     การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 

               ข้อที่ 3       การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     ข้อที่ 4       สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ในสภาพการศึกษาในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีและ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น พ่อครู – แม่ครู 
ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมในการพัฒนาตัวนักเรียน การเสริมสร้างพ่อครู – แม่ครู และ
ลูกครูที่เข็มแข็ง มีการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในวิถีพ่อครู-แม่ครู เพิ่มความมั่นใจและวางใจต่อการดำรง
อยู่ในโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 ครอบครัวของผู้เรียนในโรงเรียนสรรพวิทยาคมหรือ “ครอบครัวสรรพวิทยาคม” (Family School) เป็นหน่วยแรกที่มี
ความใกล้ชิดผู้เรียนมากที่สุด มีโอกาสในการดูแลและเสริมสมรรถนะผู้เรียนได้มากที่สุด จึงถือเป็นหน่วยที่สำคัญในชีวิตของผู้เรียน 
หากครอบครัว มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบในการส่งเสริมสมรรถนะของบุตรหลานท่ีเป็นผู้เรียนจะมีโอกาสและความน่าจะเป็น
ในการสร้างความเป็นเลิศหรือสร้างพัฒนาการในตัวผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จึงพัฒนานวัตกรรมพ่อครู- แม่ครู ให้มีกิจกรรมดำเนินงานครอบครวั
ของแต่ละสีทั้ง  6 สี  ตลอดช่วงช้ัน 3 ปี  

ดังนั้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยวิธีพ่อครู-แม่ครู จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาเต็มศักดิ์ภาพ เพื่อให้
การดูแลนักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
 

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

    3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ    นักเรียน จำนวน 2,000 คน    ครู  จำนวน 132   คน 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาผูเ้รียนให้เกดิการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
         3.2.2  นักเรียนได้การพัฒนาผู้เรยีนในทางสังคม การร่วมกจิกรรมแบบหมู่คณะ 

   
 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแต่งตั้งคณะทำงาน 

ต.ค. 62 - 

- ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
- คณะสี ท้ัง 6 คณะส ี

 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินการตามโครงการ 
2. ประชุมครูเพื่อสร้างความเข้าใจในกิจกรรม 
3. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้นักเรยีน 
3.1 วิทยากรจากตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ตามฐาน  

- ฐานรู้จักตนเอง,รูจ้ักเพื่อน 
- ฐานความสมัพันธ์พี่น้อง 
- ฐานสัมพันธ์ร่วมกันทำกิจกรรม 

โดยจะแบ่งคณะสีเป็น 2 คณะสตีอ่ 1 รอบ 
รอบละ 3 ช่ัวโมง โดยหมุนเวียนฐาน 3 คน 
- วันท่ี 1 กิจกรรมภาคเช้า คณะสชีมพู,ฟ้า 
 ( 3 ชม.) ( 09.00 – 12.00 น.) 
- วันท่ี 1 กิจกรรมภาคบ่าย คณะสแีสด,เขยีว 
 ( 3 ชม.) ( 13.00 – 16.00 น.) 
- วันท่ี 2 กิจกรรมภาคเช้า คณะสแีดง,น้ำเงิน 
 ( 3 ชม.) ( 09.00 – 12.00 น.) 

พ.ย. 62 
 

- 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน 
2. ตรวจการบันทึกจากใบงาน 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

ธ.ค. 62- 
ม.ค 63 

 

59,100 

4.ประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

1. รายงานผลการดำเนินการ 
ต่อผู้บังคับบัญชา 

ม.ค 63 –  
ก.ย. 63 

- 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 59,100  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ       -  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี             -              บาท 
 
 



339 

 



340 

โครงการ  พัฒนาระบบพ่อครู – แม่ครู 
กิจกรรม  การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองคณะสีและระดับชั้นเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 3.5    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ  
เรียนรู้ 

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

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

โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นหน้าท่ีที่โรงเรียนต้องจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเท่าเทียมนักเรียนคนอ่ืน ๆ และยังให้การ
ช่วยเหลือนักเรยีนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆส่วนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษก็ต้องไดร้ับการส่งเสริมความความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียนอยา่งเตม็ตามศักยภาพ  

ดังนั้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงจำเป็นต้องมีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อให้การดูแลนกัเรียนให้เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย 
 2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างผู้ปกครอง ครผูู้สอน และโรงเรียน 
 3. เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ปกครองมสีว่นร่วมในการแก้ไขพฤติกรรมและการจัดการศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ 

มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับกลุม่  ระดับคณะสี  ระดบัช้ันเรียน ระดับโรงเรียน 
-  ด้านคุณภาพ 

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนาสถานศึกษานักเรยีนไดร้ับการส่งเสริม การให้คำปรกึษาและ
แก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียน คุณภาพชีวิตตามกลุ่มได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีการดำเนินการ 

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

งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1.ประชุมคณะกรรมการงานปกครองนักเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือก
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

ตุลาคม 62 
- 

  กันยายน 63 

- 

นางสาวฐานิตา อิ่มวิมล 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามกำหนดการ 
2. ติดต่อประสานงานเครือข่ายแตล่ะคณะสี/ระดับชั้น
และระดับโรงเรยีน 
3. ประชุมเครือข่ายโดยจำแนกเปน็ระดับคณะสี/
ระดับชั้น และระดับโรงเรียน 

ตุลาคม 62 
- 

  กันยายน 63 

- 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. กรรมการเครือข่ายแต่ละคณะส/ีระดับชั้นเข้าร่วม
ประชุม 
2. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

ตุลาคม 62 - 
  กันยายน 63 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

3. จัดสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองเป็น
รูปเลม่ 

ตุลาคม 62 
- 

  กันยายน 63 

- 

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 1,500       - บาท 
 เงินนอกงบประมาณ          -        บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                 -             บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ซองกระดุมขยายข้าง F4 ฟ้า BETTERONES BB-4406 23 ซอง - - 65 1,495 
รวม - 1,495 

รวมท้ังสิ้น 1,495 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.ร้อยละ 80 ของการประชุมเครอืผู้ปกครองทุกคณะสี 
2. สรุปการประเมินความพึงพอใจ 

1.สรุปผล การประชุมเครือผูป้กครอง       
ทุกคณะส ี
2.การประเมินความพึงพอใจ 

 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม มคีณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับกลุ่ม  ระดับคณะสี  ระดับโรงเรยีน 
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โครงการ  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม  โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก   
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนงนภสร  องค์การ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562  -  กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

     ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อที ่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ถือเป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง และก็เป็นเรื่องที่ทุก
ภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกัน ซึ่งปญัหาดังกล่าวเกิดเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า  พลังงานน้ำ  
พลังงานเชื้อเพลิง ท่ีใช้ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ กิจกรรมการประกอบอาหาร กิจกรรมการคมนาคม
ขนส่ง  กิจกรรมการประกอบอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งการใช้พลังงานดังกล่าว นอกจากจะทำให้จำนวนทรัพยากรธรรมชาตลิดลง
แล้ว สิ่งท่ีเกิดขึ้นตามมาก็คือ ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น ทั้งในอากาศ  น้ำ  และดิน เช่น การเพิ่มจำนวนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ก๊าซเรือนกระจก  ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบันนี ้
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม  ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานดังกล่าวข้างต้น  จึงจัดกิจกรรม
การสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงานในสถานศึกษาขึ้น เพื ่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึง
ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกและจิตสาธารณะในการคดัแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน  
 2.2 ส่งเสริมความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และเหมาะสมเป็นการช่วยลดปริมาณการแยกขยะและลดภาวะโลกร้อน 
 2.3 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหวา่งนักเรียนเครือข่าย โรงเรียน และชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความความรู้  การจดั
       กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน 
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3. เป้าหมาย  
3.1 ด้านปริมาณ   

       1. นักเรียน  คณะครู บุคลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นสมาชิกธนาคารขยะรไีซเคิลโรงเรยีน ผู้ปกครอง
นักเรียนเป็นสมาชิกเครือข่ายธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียน 
      2. ปริมาณค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า และค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนลดลง อย่างน้อยร้อยละ 10 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
      1. นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีจิตสำนึกและความตระหนักและให้ความร่วมมือ
ในการประหยัดพลังงานในสถานศกึษา 
      2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนที่
เป็นรูปธรรม 
 

4. วิธีการดำเนินงาน  
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน และประชุม
วางแผนการดำเนินงาน 

ต.ค. 2562 - ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินงานตามปฏิทินรายกิจกรรม ดังนี ้
1).กิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำอนุรักษ์ 
2).กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน 
3).กิจกรรมโซนนิ่ง/ กิจกรรม Big Cleaning Day 
4).กิจกรรมเก็บและคดั  โรงเรียนสะอาด ชุมชนน่า
อยู่ (ปลอดขยะอันตราย) 
5).กิจกรรมผ้าป่าร่วมใจ ชุมชนสดใส โรงเรยีนสะอาด 
6.) นวัตกรรม 

ต.ค.2562 – ส.ค. 
2563 

16,330 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

-สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน 
 

ส.ค.2563 - ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

รายงานผลการดำเนินงาน ก.ย.2563 - ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

 
 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………  16,330…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-………………..….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ……………-…………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2/2562 ภาคเรยีนที่ 1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

กิจกรรมธนาคารขยะ (รวมเงิน 1,300 บาท) ดังรายละเอียด         
1. กระสอบ big bag ขนาดใหญ่ 200 ใบ - - 5 1,000 
2. กระดานไวท์บอร์ด  ขนาด 120*250 300 แผ่น - - 1 300 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2/2562 ภาคเรยีนที่ 1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

กิจกรรมอบรมนกัเรียนแกนนำ (รวมเงิน 2,896 บาท) ดังรายละเอียด  
1 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  25 ชุด - - 100 2,500 
2 กระดาษการ์ดขาว 99 รีม - - 4 396 

โซนนิ่ง /กิจกรรม Big Cleaning Day  (รวมเงิน 1,699 บาท) ดังรายละเอียด 

1 ป้ายไวนิล 350 ผืน - - 6 2,100 
กิจกรรมทอดผ้าป่าร่วมใจ ชุมชนสดใส  โรงเรียนสะอาด (รวมเงิน 1,599 บาท) ดังรายละเอียด 

1 กรอบเกียรติบัตร 100 กรอบ - - 10 1,000 

2 กระดาษเกยีรตบิัตร ปกการ์ดขาว 99 รีม - - 1 99 

3 ป้ายไวนิล 500 ป้าย - - 1 500 

นวัตกรรม Zero Waste School (รวมเงิน 7,930 บาท) ดังรายละเอียด 
1. กรอบเกียรติบัตร 199 อัน - - 5 995 
2. กระดาษการ์ดขาว 95 ห่อ - - 1 95 
3. เมทัลชีทลอนหนา 0.23 mm. ยาว 2 เมตร 315 แผ่น - - 4 1,260 
4. ไม้เฌอร่าลายสัก 375 แผ่น - - 12 4,500 
5. เหล็กเส้น 1x1  125 เส้น - - 6 750 
6. กระสอบขาว  ใหญ ่ 10 ใบ - - 10 100 
7. ถุงดำ  ขนาดใหญ ่ 65 แพ็ค - - 2 130 
8. เชือกฟาง 20 ม้วน - - 5 100 

 กิจกรรมการคัดแยกขยะ (รวมเงนิ 600 บาท) ดังรายละเอียด 
1. กระสอบขาว 10 ใบ - - 20 200 
2. เหล็กคีบถ่าน 25 อัน - - 16 400 

รวม - 16,330 
รวมทั้งสิ้น 16,330 

 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลทั่วไป ร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรม 

การสอบถาม แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 100  
มีพฤติกรรมด้านการประหยัดพลังงาน 

การสังเกต แบบสังเกต 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครู บุคลากร และนักเรียนเกิดความตระหนักและร่วมดำเนินกิจกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 7.2 โรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการดำเนินกิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน ซึ่งสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับ
โรงเรียนและชุมชนได ้
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กลยุทธ์ที ่2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
      และรักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน    

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

 
1.1 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 5,978 ม.1.1(1,2), 

ม.3(3.1) 
กลุ่มสาระภาษาไทย 

 1.2 กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ 1,000 ม.1.2(1,2,3) กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
 1.3 กิจกรรมประเพณีแล้อุป๊ะตะก่า 1,000 ม.1.2(1,2,3) กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
 1.4 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 3,451 ม.1.2(1,2) กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
 1.5 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 13,000 ม.1.2(1,2,3,4) กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
 1.6 กิจกรรมการประกวดกระทงลอย 5,000 ม.1.1(1,2) 

1.2(1,2,3),ม.3.1 
กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

2 โครงการปลูกฝังค่านิยมและจติสำนึกความเป็นไทย 
 2.1 กิจกรรมนิทรรศการวันสุนทรภู่ 11,024 ม.1.1(1,2),1.2(2) 

ม.3.1,3.2,3.4 
กลุ่มสาระภาษาไทย 

 2.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

6,500 ม.1.2 (1,2) กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 

 2.3 กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

7,000 ม.1.2 (1,2) กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 

 2.4 กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

9,050 ม.1.2 (1,2) กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 

 2.5 กิจกรรมวันปิยมหาราช 3,000 ม.1.2 (1,2) กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
3. โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสนุทรียภาพของผู้เรียน 
 3.1 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคตามฤดูกาล 5,000 ม.1.2(4) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 3.2 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนระดับเพชร 7,000 ม.1.2(4) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 3.3 กิจกรรมพัฒนาสุขาภิบาลโรงอาหารการพัฒนางาน

โภชนาการ 
- ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 3.4 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 15,000 ม.1.2(4) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 3.5 กิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคงานร้านค้าสวัสดิการ - ม.2.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 3.6 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 10,000 ม.1.2(4) กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
 3.7 กิจกรรมละครมรดกใหม่ - ม.3(1) กลุ่มสาระภาษาไทย 
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กลยุทธ์ที่ 2 (ต่อ)เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
      และรักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน    

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 3.8 กิจกรรมอบรมขยายผลนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียน 

8,000 ม1.2(4) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

4 โครงการ TO BE NUMBER ONE 

 
4.1 กิจกรรม Re-X-Ray 2,000 ม.3.1 ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
5 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 

 
5.1 กิจกรรมวัณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 24,909 ม.1.2(1,3,4) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 

 
5.2 กิจกรรมบ้านหลังเรียน 4,900 ม.1.2(1,2,3,4) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 

 
5.3 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 5,000 ม.1.2(1,2,3,4) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 

 รวม 147,812   
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
กิจกรรม  วันภาษาไทยแห่งชาติ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย 
   และพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                             และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางสุมาลี  บุญมาก 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนกรกฎาคม  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ข้อที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                 ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

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

ชาติไทยเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมเป็นของตนเองมาแต่โบราณกาล เอกลักษณ์ของไทยมีหลายด้านด้วยกัน ไม่
ว่าจะเป็นการพูด การไหว้ การแต่งกาย ฯลฯ อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมไทยที่อ่อนช้อยยากที่ชาติใดจะเหมือน  ส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์
ด้านภาษาไทยยังได้มีการแตกแขนงออกไปให้เห็นอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นอักขระ สุนทร บทกวีและบทกลอน  ฯลฯ  สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ล้วนช้ีให้เห็นความเจริญและงอกงามของเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย 

อนึ่งภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค  ประเทศไทยมีภาษาไทย
เป็นของตนเองมานานกว่า  700  ปี  นับตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ทรงประดิษฐ์อักษรไทยข้ึน  เมื่อปี พ.ศ. 1826  และ
จารึกประวัติศาสตร์สุโขทัยบนแท่งศิลา  หรือท่ีเราเรียกว่า  “ศิลาจารึก”  นับตั้งแต่อดีตพระมหากษัตริย์  นักปราชญ์  ราชบัณฑิต
ของไทยก็ใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร  ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนสืบทอดต่อกันมา 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้ภาษาไทยที่เป็นภาษาประจำชาติไดร้ับ
ผลกระทบจากเทคโนโลยนีี้ด้วยภาษาไทยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็เริ่มมีการเปลีย่นแปลงไป  มีการนำสำนวนภาษาต่างประเทศ
เข้ามาพูดปะปนในภาษาไทยคำอังกฤษคำ ปัญหาเหล่านี้หากไม่เร่งแก้ไข นับวันภาษาไทยก็เริ่มจะเสียหายมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคน
ปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบที่มาที่ไปของวันภาษาไทยแห่งชาติ  ดังนั้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงอยากให้นักเรียนหันมาให้
ความสำคัญกับวันภาษาไทยแห่งชาติมากยิ่งขึ้นมีความตระหนักในความเป็นไทยตลอดจนมีจิตสำนึกท่ีดีในความเป็นไทยตราบนาน
เท่านาน  ตามที่ได้กล่าวมาให้ทราบนั้นทำให้ทราบว่าวันภาษาไทยมีความสำคัญกับคนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียน  ทั้งนี้
ผู้รับผิดชอบโครงการได้สอนรายวิชาภาษาไทยจึงอยากให้นักศึกษาทุกคนมีความตระหนักในความเป็นไทยตลอดจนส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรักและสนใจในภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาของชนชาติไทย 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติ และความสำคญัของวันภาษาไทยแห่งชาติ 
2.2  เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย  มคีวามตระหนักและมีจติสำนึกท่ีดีในความเป็นไทย  

โดยรูจ้ักรัก  และภูมิใจในความเปน็ไทย 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

ครูกลุ่มสาระภาษาไทย จำนวน 13 คน 
นักเรียนและได้รับสารตัถประโยชน์จากกิจกรรมนี้อย่างน้อย  2,800 คน 

 -  ด้านคุณภาพ  
นักเรียนและได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติวันภาษาไทยและเห็นคณุค่าของภาษาไทย   

 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  
ซึ่งประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณา
และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 

มี.ค.- พ.ค. 
2563 

- ครูสุมาลี  บุญมาก 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
-  กิจการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว รอ้ยกรอง 
- กิจกรรมการพดูสุนทรพจน,์กิจกรรมคดัไทย 
- กิจกรรมเขียนไทย,จดับอร์ดกิจกรรมวันภาษาไทย 

29 ก.ค.2563 5,978 ครูสุมาลี  บุญมาก 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม ส.ค.2563 - ครูสุมาลี  บุญมาก 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

 จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ส.ค.2563 - ครูสุมาลี  บุญมาก 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………5,978………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
กิจกรรม  ตักบาตรเติมบุญ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น 
                              พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ

รักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม – กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
         ข้อที่  1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ข้อที่ 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระพุทธศาสนานั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะเรื่องการทำบุญตัก
บาตร ในปัจจุบันน้ี สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย ไม่ค่อยสะดวกเรื่องการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ อันสืบเนื่องมาจาก
การประกอบอาชีพ เวลาทำงาน สภาพการจราจร สถานที่ ตลอดจนพระสงฆ์ไม่สามารถไปรับบิณฑบาตได้ในทุกสถานที่ เนื่องจาก
ไม่สัมพันธ์กับเวลาและสถานที่ของแต่ละบุคคล ดังนั้น โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และ
นักเรียน ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ทั้งนี้ประสงค์ให้ตักบาตรเป็นข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องดื่ม เพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญ เป็น
การแสดงกตัญญูกตเวทิคุณแก่ บิดา มารดาผู้มีพระคุณต่อเรา และควรช่วยกันอนุรักษ์ เสริมสร้าง สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ อัน
เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงามของชาวพุทธ และให้เกิดความตระหนักและความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อรักษาประเพณีและอนุรักษว์ัฒนธรรมไทย  
 2. เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำบุญในพระพุทธศาสนาและเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทีคณุแกบ่ิดา มารดาผูม้ีพระคณุ ด้วยการทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศล 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทกุคนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรของแห้งที่โรงเรียน 
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-  ด้านคุณภาพ  
นักเรียนและครมูีความตระหนัก ในการรักษาประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เห็นถึงคุณคา่และ

ความสำคญัของการทำบุญในพระพุทธศาสนาและเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน   
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมครูและแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ดำเนินงานเพื่อเสนอขออนุมัตโิครงการ 

มิถุนายน 2563 - หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษาฯ
และคณะครูในกลุ่ม
สาระสังคมฯ   

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดใน
ปฏิทิน 
- นักเรียนระดับชั้น ม.1, ม.4 วันท่ี 4 ส.ค.63 
- นักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.5 วันท่ี 18 ส.ค.63 
- นักเรียนระดับชั้น ม.3, ม.6 วันท่ี 26 ส.ค.63 

มิถุนายน – 
กันยายน 2563 

1,000 ครูฤชุอร, ครูแมส่ี
ต่างๆที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

จำนวนนักเรียนปฏิบัติที่เข้าร่วมกจิกรรม  กรกฎาคม – 
กันยายน 2563 

- ครูฤชุอร  

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผล โครงการ 
2. สรุปผลการดำเนินการ 
3.รายงานผู้บังคับบญัชา 

กรกฎาคม – 
กันยายน 2563 

- ครูฤชุอร 

 
 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 1,000      บาท 

เงินนอกงบประมาณ     -  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                -   บาท 
 ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 กล่องพลาสติก มีล้อ ขนาด 100 ลติร 859 กล่อง - - 1 859 
2 กระสอบ 10 กระสอบ - - 14 140 

รวม -             999 
รวมทั้งสิ้น 999 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครูและผู้ปกครองได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครูและผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดี
ต่อการไปทำบญุ ฟังธรรมที่วัด 

1. ติดตามจากการจดักิจกรรม 
2. สังเกตจากเข้าร่วมกิจกรรม 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบติดตามการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
กิจกรรม  ประเพณีแล้อุ๊ป๊ะตะก่า 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น 
                              พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ

รักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวจิตรา  อยู่เจริญ 
ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม – กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
            ข้อที ่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ข้อที่ 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

อำเภอแม่สอด จังหวัดตากเป็นอำเภอชายแดนติดต่อประเทศพม่า จึงประกอบไปด้วยชนหลายเชื้อชาติคือคนไทย
เหนือ ไทยใหญ่ จีน พม่า กะเหรี่ยง อินเดีย ฯลฯ บุคคลเหล่านี้มีขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองไม่เหมือนกันแต่มีส่วนที่
เหมือนกันคือทางด้านการนับถือศาสนาพุทธชึ่งชาวพม่า ชาวไทยใหญ่ ชาวไทยเหนือชาวกะเหรี่ยงหรือแม้กระทั่งชาวไทยเชื้ อสาย
จีนเองเคร่งครัดเรื่องศาสนามาก จึงมีพิธีกรรมตลอดทั้งปี เช่นประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (ประเพณีแล้อุ๊ป๊ะตะก่า )  
ต่างซ่อมต่อโหลง ตลาดสวรรค์ ต๋านก๋วยสลาก  โคมลอย ฯลฯ ทางโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีนักเรียนหลายเชื้อชาติจึงได้เห็น
พิธีกรรมทางศาสนาพุทธที่หลากหลายด้วย 

ด้วยเหตผุลดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงได้จัดกจิกรรมประเพณีทอ้งถิ่นแม่สอด
ให้กับนักเรียน เช่น ตักบาตรเติมบญุ พ่อแม่ชวนลูกเข้าวัด ประเพณีแล้อุ๊ปะเพื่อใหผู้เ้รียนมี จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพือ่ให้นักเรียนเกิดความภาคภมูิใจในประเพณีท้องถิ่นแม่สอด 

2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแม่สอด 
 3.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงค่านิยมประเพณีท้องถิ่นแม่สอดอันดีงาม 
 4.  เพื่อให้นักเรียนร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นแม่สอด 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  ครู จำนวน 200 คน นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จำนวน  2,800 คนเข้าร่วมประเพณีแล้อุ๊ปะตะก่า 

-  ด้านคุณภาพ  
  นักเรียน ตระหนักถึงประเพณีท้องถิ่นแม่สอดที่ดีงาม แสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นแม่สอด 
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4.  ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการจาก
ผู้บริหารโรงเรียน 
-  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการ 

มิถุนายน 
2563 

- นางสาวจิตรา อยู่เจรญิ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

-  ดำเนินการตามกิจกรรม(จัดทำปฏิทิน) 
- จัดเตรยีมเครื่องไทยทาน(ข้าวสาร) จำนวน 4 ถุง 
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งระหวา่งวันเข้าพรรษา 

กรกฎาคม 
2563 

1,000  นางสาวจิตรา อยู่เจรญิ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กิจกรรม 

กันยายน 
2563 

- นางสาวจิตรา อยู่เจรญิ 

4. ประเมินผล
และรายงาน  
(Action) 

-  สรุปผลการดำเนินการตามกิจกรรมและรายงาน
ผู้บริหารโรงเรียน 

กันยายน 
2563 

- นางสาวจิตรา อยู่เจรญิ 

 
 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เครื่องไทยทาน (ข้าวสาร) 200 ถุง - - 4 1,000 

 รวมทั้งสิ้น 1,000 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนและคณะครูบุคลากรโรงเรียน
สรรพวิทยาคมที่มีต่อกิจกรรมประเพณีแล้อุ๊ปะ๊ตะก่า  
2. ร้อยละ 90 ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

-ติดตามการมสี่วนร่วมกจิกรรม 
- สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. แบบสังเกต 
3.แบบสัมภาษณ ์

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนไดเ้กิดความภาคภูมิใจในประเพณีท้องถิ่นแม่สอด 

2.  เพื่อให้นักเรียนไดเ้กิดความรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแม่สอด 
 3.  เพื่อให้นักเรียนไดเ้กิดความตระหนักถึงค่านิยมประเพณีท้องถิ่นแม่สอดอันดีงาม 
 4.  เพื่อให้นักเรียนไดร้่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นแม่สอด 
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
กิจกรรม  พิธีไหว้ครู 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น 
                              พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ

รักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   หลักการและเหตุผล 
 การไหว้ครูเป็นวัฒนธรรม ประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน เป็นประเพณีที่ศิษย์มี โอกาสได้แสดง
ความคารวะ ยอมรับนับถือครูอย่างจริงใจ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู และเอื้ออาทรต่อคุณครู จึงได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นเพื่อ
เป็นการปลูกฝังค่านิยม และปลูกจิตสำนึกท่ีดีงามให้แก่นักเรียน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจประเพณีไหว้คร ู
 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จกัความเอื้ออาทร และกตัญญูต่อผูม้ีพระคณุ 
 3. เพื่อให้นักเรียนร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
     นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทกุคนได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 
 -  ด้านคุณภาพ  
     นักเรียนตระหนักถึงประเพณีที่ดีงาม อันแสดงถึงความกตญัญูต่อคณุครผูู้ถ่ายทอดความรู ้
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน
(Plan) 
 
 

-จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 

พฤษภาคม2563 - -นายพัสกร 
-คณะครูกลุ่มฯสังคม
ศึกษาฯ 
-หัวหน้าระดับช้ัน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- จัดตกแต่งสถานท่ี 
- ฝึกซ้อมนักเรียนแต่ละระดับช้ันเพื่อให้กิจกรรมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
- จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูแต่ละระดบัช้ัน 

มิถุนายน 2563 3,451 -คณะครูกลุ่มฯสังคม
ศึกษาฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม – ประเมินผลการดำเนินงาน มิถุนายน 2563 - -คณะครูกลุ่มฯสังคม
ศึกษาฯ 

4.ประเมินผล
(Action) 

สรุปผล และรายงานผลการจดักิจกรรม กรกฎาคม 2563 - -คณะครูกลุ่มฯสังคม
ศึกษาฯ 

 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 3,451 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   -       บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    -       บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 โฟมหนา ครึ่งน้ิว ขนาด60*120 cm    25 แผ่น - - 10 250 

2 
สีอะครลิิกสะท้อนแสง ขนาด 240  ml 
 (สีฟ้า  สีชมพู) 139 ขวด - 

 
- 

 
4 

 
556 

3 พู่กันเบอร์  22   120 มัด   1 120 
4 กระดาษปกการ์ดขาว 99 ห่อ - - 5 495 
5 ตลับหมึกพิมพ์สีดำcannon  เบอร์ 810 760 ตลับ - - 1 760 
6 ตลับหมึกพิมพ์สี   cannon  เบอร ์811 970 ตลับ - - 1 970 
7 ริบบิ้นคละสีขนาด 2ml. 15 ม้วน - - 20 300 

รวม - 3,451 
รวมทั้งสิ้น   3,451 
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
กิจกรรม  แห่เทียนจำนำพรรษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น 
                              พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ

รักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายนิรันดร์ รสสุขุมาลชาติ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน –  กรกฎาคม  2562 
สถานที่ดำเนินการ วัดมณีไพรสณฑ์, วัดดอนไชย 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
           ข้อที่  1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

             ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 วันเข้าพรรษาคือการที่พระสงฆ์อยูป่ระจำที่ใดที่หนึ่งในช่วงฤดูฝน  พระสงฆจ์ะต้องหยดุการเดินทางไปที่ต่าง ๆ  และพัก
อยู่ท่ีใดท่ีหนึ่งโดยไม่ไปแรมคืนท่ีอืน่ภายในกำหนด  3  เดือนเรยีกว่าเข้า  วัสสา  ตั้งแต่วันแรม  1  ค่ำ  เดือน  10  เหนือไปจนถึงวัน
ขึน้  15  ค่ำ  เดือนเกี๋ยง  (เดือน  11  ภาคกลาง) ชาวบ้านถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งวันหน่ึง  เพราะเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมทำบุญเป็น
พิเศษ  เมื่อถึงวันน้ี  ชาวพุทธทั้งหมดจะพากันไปใส่บาตร  รับศลีตอนกลางคืนมีการถวายเทียนเข้าพรรษา  ก่อนจะถึงหรือเวลา
ถวายเทียนเข้าพรรษา  มักจะมีการแห่เทียนจำนำพรรษาไปตามหมูบ่้านต่าง ๆ  เป็นท่ีสนุกสนาน  ในช่วงเข้าพรรษาชาวบ้านส่วน
ใหญ่จะไปทำบุญที่วัดกันทุกวันพระมีการฟังเทศน์  ฟังธรรม  คนเฒา่  คนแก่จะมีการไปนอนวัดจำศลี  สำหรับคนท่ัวไปบางคนก็
ตั้งใจในการงดเว้นบาปและถือศีล  มักจะมีทานขันข้าวหาคนตาย  รวมทั้งการทานแด่พ่อแม่  ปู่ย่าตายาย  ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย  เช่น  
รักษาอุโบสถศลีตลอดพรรษา  งดเว้นการดื่มสุรา  งดเว้นเนื้อสัตวต์ลอดพรรษา เป็นต้น  ทางราชการยงัได้ถือเอาวันเข้าพรรษาทุกปี
เป็นวันต้นไม้แห่งชาติอีกด้วย ดังนัน้ ทางโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงเห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา  จึงได้จัดกิจกรรมแห่เทียน
จำนำพรรษาขึ้น 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคณุธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และชาติไทยได้รับการ
ยกย่องด้านมารยาทท่ีมีความสง่างาม  มีเอกลักษณ์แบบไทยๆและนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ  คือการสวดสรรเสรญิพระ
รัตนตรัยที่ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาตามหลักพระพุทธศาสนา  นับว่าเป็นการทำความดีอย่างหน่ึงที่พุทธศาสนิกชนได้ถือปฏบิัติกัน
มายาวนานเพื่อเป็นการสืบสานวฒันธรรมและเอกลักษณ์ที่ดีงามให้สืบไป  ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคญัจึงไดม้ีการจดั
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาข้ึน  เพื่อปลูกฝังให้นักเรยีนไดร้ับแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต มสีมาธิ สามารถศึกษาเล่าเรียนและ
แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคณุภาพสืบไป 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสรมิและอนรุักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กบัคนไทยตลอดไป  
2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี ตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจกัน ระหว่างข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนตำบล และภาคประชาชน  
3. เพื่อให้ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และภาคประชาชน ได้มโีอกาสทำบญุร่วมกนั  
 

3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

         -  ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมแหเ่ทียน
จำนำพรรษาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                       นักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคมได้ร่วมขบวนแหเ่ทียนจำนำพรรษา จากองค์กรภาคราชการ และภาคประชาชน 
อำเภอแม่สอด 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมครูและแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที ่
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ดำเนินงานเพื่อเสนอขออนุมัตโิครงการ 

มิถุนายน 2563 - หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษาฯและ
คณะครูในกลุ่มสาระ
สังคมฯ   

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแหเ่ทียนจำนำพรรษาไป
ยังวัดต่างๆในอำเภอแม่สอด 
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การตกแต่ง เทียนพรรษา 

กรกฎาคม  
2563 

13,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ประเมินผลการจดักิจกรรม กรกฎาคม  
2563 

- ครูนิรันดร์  
รสสุขุมาลชาต ิ

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. ติดตาม  ประเมินผล โครงการ 
2. สรุปผลการดำเนินการ 3 เล่ม 
3.รายงานผู้บังคับบญัชา 

กรกฎาคม  
2563 

- ครูนิรันดร์  
รสสุขุมาลชาต ิ
  

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 13,000      บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      -      บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี      -             บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เทียนพรรษา 2,000 เล่ม - - 2 4,000 
2 โอเอซีส 300 กล่อง - - 4 1,200 
3 ดอกพุดพลาสติก 300 ถุง - - 3 900 
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
กิจกรรม  การประกวดกระทงลอย 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย  

และพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสถิรดา   กิติเวียง 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม                                                                                        
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                         
 มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อที่ 1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อที่ 2  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

      ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณทีี่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานเป็นการแสดงความขอบคณุแม่พระคงคา ที่ให้น้ำแก่
มนุษย์ไดด้ื่มกิน อุปโภค บริโภคและขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกลูลงไป หรอืเป็นการลอยเคราะห์ ลอยโศกทิ้งไป และเนื่องด้วยกลุม่สาระ
การงานอาชีพได้เปดิทำการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามหลักสูตรของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนจึงจัดกจิกรรมเพื่อแข่งขันการทำกระทง
ลอยเพื่อส่งเสรมิพัฒนาความรูค้วามสามารถที่เกี่ยวกับวิชาคหกรรม ด้านการเย็บ ปัก ถักร้อย งานใบตอง ดอกไม้สด และวิชาช่าง 
วิชาเกษตร เกี่ยวกับการจัดตกแต่งสถานท่ีให้กับนักเรียนและเป็นการปลูกฝังค่านิยม และปลูกจติสำนึกที่ดีงามให้แก่นักเรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับฝีมือ (กระทงลอย) จากใบตอง ดอกไม้สด และเศษวัสดเุหลือใช้ 
 2. เพื่อวัดทักษะฝีมือ ความสามารถของนักเรียน 

 3. เพื่อให้นักเรียนร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย 



365 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
     นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกระทงลอย 
 -  ด้านคุณภาพ  
     นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ไดไ้ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได ้

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 

ตุลาคม 2562 - - ครูสถิรดา  กิติเวียง 
- ครูกลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันประกวดกระทงลอย 
1. ประชาสัมพันธ ์
2. ดำเนินการประกวดการประดิษฐ์กระทงลอย 
3. จัดประเพณีลอยกระทง  
 - ขบวนแห่กระทง 
 - ลอยกระทงร่วมกัน 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2562 

5,000 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน พฤศจิกายน 2562 - 

4.ประเมินผล 
(Action) 

-สรุปผลและรายงานผล การจัดกจิกรรม พฤศจิกายน 2562 - 

 

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

ดังรายการต่อไปนี้ 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 
2 กระดาษปกมุกหอม 120 รีม 2 240 - - 
3 ขนมปี๊บใหญ่  200 ป๊ีบ 10 2,000 - - 
4 ริบบิ้นผ้าทำโบว ์ 40 ม้วน 4 160 - - 
5 อุปกรณ์สำหรับทำสระลอยกระทง       
 - เหล็กเส้นขนาด1นิ้วX1นิ้ว 150 เส้น 4 600 - - 
 - สีรองพื้น 180 ถังเล็ก 1 180 - - 
 - ทินเนอร์ 50 ขวด 2 100 - - 
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โครงการ  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกความเป็นไทย 
กิจกรรม  นิทรรศการวันสุนทรภู่ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

และรักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางโสภิดา  จันตา 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนมิถุนายน  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

                 ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
       ข้อที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
    ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ข้อที่ 2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
       ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
       ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

พระสุนทรโวหารหรือท่ีเรยีกกันท่ัว ๆ ไปว่า  “สุนทรภู่”  เป็นรัตนกวี 4 แผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์ ไดส้ร้างผลงานด้าน
วรรณคดีไทยเป็นจำนวนมาก  ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของแผ่นดินชาวไทยเรายกย่องสุนทรภู่ว่าเป็นเลิศแห่งการแต่งกลอนสภุาพ
นอกจากน้ีแล้วท่านยังไดส้ร้างสรรค์ผลงาน  อันมีค่าไว้อย่างมากมายหลายประเภทล้วนแล้วแต่นำความภาคภมูิใจมาให้คนไทยท้ัง
ชาติผลงานของท่านทันสมัยมีความคิดที่แปลกใหม่มีความไพเราะและนำความสนุกสนานเพลิดเพลินจนได้รับความยกย่องจาก
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งชาติหรือองค์การยูเนสโกว่าเป็นบุคคลที่มผีลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของโลกผลงาน
ของท่านเป็นวรรณคดีมรดกอันล้ำค่าของชาติไทยควรแก่การส่งเสริมและรักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงในคุณความดีที่ท่านได้
สร้างไว้นีเ้ป็นแบบอย่างให้กวีรุ่นตอ่ ๆ มาดำเนินรอยตามจนท่านไดร้ับสมญานามว่า  “บิดาแห่งนักกลอน”  เมื่อถึงวันท่ี  26  
มิถุนายน  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน  หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งกลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมได้จัดงานเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคณุและเป็นการสดดุีเทดิเกียรติรตันกวีเอกของชาติจึงได้จดักิจกรรม  “วันสุนทรภู่” 
ขึ้นทุก ๆ ป ี
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเป็นการสดดุียกย่องเกียรติคุณและรำลึกถึงกวีเอกของโลก “สุนทรภู่” 

 2.2 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วรรณคดีที่เป็นมรดกแห่งชาติ 
 2.3 เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ประวัติและผลงานของกวีให้เป็นท่ีประจักษแ์ก่บุคคลทั่วไป 
 2.4 เพื่อเป็นกิจกรรมเสรมิสร้างหลักสูตรในวิชาวรรณคดีทุกระดับชัน้ 
 2.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางด้านนาฏศิลป ์
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้รบัสารตัถประโยชน์จากกิจกรรมนี้อย่างน้อย  2,817 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้ความรูเ้กี่ยวกับประวตัิและผลงานอันยอดเยี่ยมของ  “สุนทรภู่”  กวีเอกของโลก 
 

 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

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

มี.ค. – พ.ค. 
2563 

 
 
 
 
 

- ครูโสภิดา  จันตา 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ นิทรรศการ  “ชีวิตและ
ผลงานของสุนทรภู่  ครูกวีสี่แผ่นดนิ จัดกิจกรรมการการ
แสดงละครวรรณคดีของสุนทรภู่ การประกวดคัดลายมือ  
การประกวดแต่งกลอนสุภาพ  การประกวดอ่านทำนอง
เสนาะ  การแข่งขันตอบปญัหาภาษาไทย  การประกวดตัว
ละครในวรรณคดี   

มิ.ย.2563 11,024 ครูโสภิดา  จันตา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม มิ.ย.2563 - ครูโสภิดา  จันตา 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ก.ค.2563 - ครูโสภิดา  จันตา 
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5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………11,024………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 บอร์ดไม้จัดนิทรรศการ 2,000 แผ่น - - 2 4,000 
2 กระดาษโฟโต้ 150 g 399 โหล - - 2 798 
3 โฟมบอร์ดประวัตสิุนทรภู ่ 1,000 ป้าย - - 1 1,000 
4 ดอกไม้พลาสติกจัดนิทรรศการ 1,000 พุ่ม - - 3 3,000 
5. กระดาษมุกปกหอม 119 รีม - - 4 476 
6. กระดาษ ต.2 ก. 60 แพ็ค  - - 5 300 
7. กระดาษวาดรูป A 4 100 ปอนด์  290 แพ็ค - - 5 1,450 

รวม - 11,024 
รวมทั้งสิ้น 11,024 

 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  นักเรียนร้อยละ 100 เรียนรู้อย่างมีความสุข  
มีความสามารถ ทักษะ และคณุลกัษณะตามจุดเน้น 
2.  นักเรียนร้อยละ 90 ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของการจัดกิจกรรม 
รายงานกิจกรรมวันสุนทรภู ่

แบบประเมินผล 
จัดทำรายงานและสรุปผล
เป็นรูปเล่ม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนและบคุคลทั่วไปไดร้ับความรู้เกี่ยวกับประวตัิและผลงานสุนทรภู่ เกดิความซาบซึ้ง ความภาคภูมิใจหวงแหน

และอนุรักษไ์ว้ซึ่งวัฒนธรรมทางวรรณคดีมรดกอันเป็นผลงานของชาติพร้อมที่จะสืบทอดให้เห็นมรดกทางวัฒนธรรม  เผยแพร่
ประวัติและผลงานของกวีให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อไป 

7.2  นักเรียนและเยาวชนกล้าแสดงออกทางด้านทักษะทุกด้านอ่าน  ฟัง  พูด  เขียน 
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โครงการ  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกความเป็นไทย 
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น 
                              พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ

รักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนงนภสร  องค์การ 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
         ข้อที่  1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนไดเ้สดจ็พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ในพ้ืนท่ีต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ ท้ังในเมืองและชนบท ไม่ว่าจะเป็นที่
ทุรกันดารเพยีงใด ในการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้งทรงทราบถึงความเป็นอยู่ของราษฎรเหล่านั้นอยา่งถ่องแท้จึงทรงพระราชทาน
พระราชดำริตั้งโครงการตา่งๆ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  โดยยดึหลักการให้ประชาชนมี
ส่วนได้ช่วยเหลือตนเอง 

เนื่องจากในวันที่ 28  กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันท่ีพสกนิกรชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภกัดี และสำนึกใน
พระมหากรุณาธคิุณที่ทรงมตี่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศด้วยความรักประดุจดังพ่อของแผ่นดินในโอกาสนี้ชาวไทยยังได้
แสดงออกถึงความรักท่ีมีต่อพ่อของตนเองไปพร้อมๆกัน  ทางโรงเรียนจึงได้จัดงานวันพ่อขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครูอาจารย์และบุคลากร
ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดตี่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 
รวมถึงกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญตู่อพ่อผู้มีพระคณุของทุกคนอีกด้วย เป็นประจำทุกปี กิจกรรม และภารกจิที่จัดทำข้ึนจะ
สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี 1 ข้อ 12 ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย สำนึกในความเป็นท้องถิ่น ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ข้อ 3 ส่งเสริมค่านยิมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ประชาชนได้ได้สำนึกในพระมหากรุณาธคิุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
     พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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 
มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง ใฝ่เรียนรู้ รักชาติ รักความเปน็ประชาธิปไตย และมีจิตสาธารณะ) เห็นคุณคา่ในตนเอง เอื้อ
อาทรผู้อื่น และกตัญญตู่อผู้มีพระคุณ 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2. นัดหมายกิจการ 
3. ขออนุมัติดำเนินการ 

มิ.ย. 2563 - นางสาวนงนภสร องค์การ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. จัดเตรยีมสถานท่ีกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
3. ดำเนินการจดักิจกรรมตามกำหนดการ
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
4. จัดเก็บวัสดุอุปกรณต์่างให้เรยีบร้อยหลัง
เสร็จกจิกรรม 

ก.ค. 2563 6,500 คณะครูกลุม่สาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษา ฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม  

ก.ค.  2563 - กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิ
โครงการ 
2. สรุปการดำเนินการ 

ก.ค.  2563 - กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ฯ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  6,500  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ     -   บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี         -             บาท 
ดังมีรายการต่อไปนี ้
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โครงการ  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกความเป็นไทย 
กิจกรรม  พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น 
                              พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ

รักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนวรัตน์  เหลือศรีจันทร์  
ระยะเวลาดำเนินการ  สิงหาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
        ข้อที ่  1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

      ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยในวันท่ี 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ซึ่งถือว่าเป็น “แม่แห่งชาติ”  ของประชาชนชาวไทย ดังนั้นในวันสำคัญดังกล่าว ปวงชนชาวไทยจะจัดพิธีถวายเครื่อง
สักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดให้มี
การถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563  

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
2.  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน ไดแ้สดงออกถึงความจงรักภักดตี่อสถาบันพระมหากษตัริย ์

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
   - ตัวแทนนักเรียนทุกระดบัช้ันห้องละ 5 คน จำนวน  325 คน  ร่วมกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5
จำนวน  470  คน และคณะครู 120  คนได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพร 
 -  ด้านคุณภาพ   
  นักเรียนทุกระดับช้ัน 80% ขึ้นไปเกิดจิตสำนึกในการมีความกตัญญูตอ่ผู้มีพระคณุและเป็นการสานสมัพันธ์ คืน
ความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวและได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษตัริย ์
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2. นัดหมายกิจการ 
3. ขออนุมัติดำเนินการ 

กรกฎาคม 2563 - น.ส.นวรัตน์ เหลือศรี
จันทร์ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ดำเนินการจดักิจกรรมตามกำหนดการพิธีลง
นามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
  - จัดตกแต่งสถานท่ี 
  - ฝึกซ้อมนักเรียน และบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม
เพื่อให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 
3. จัดเก็บวัสดุอุปกรณต์่างๆให้เรียบร้อยหลังเสร็จ
กิจกรรมเพื่อให้คงสภาพเดิมพร้อมใช้งานในครั้ง
ต่อไป 

สิงหาคม 2563 7,000 นางสาวนวรัตน ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  สิงหาคม 2563  นางสาวนวรัตน ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินโครงการ 
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและรายงานผล 

สิงหาคม  2563 - นางสาวนวรัตน ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 7,000   บาท 

เงินนอกงบประมาณ                      -           บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี               -           บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ช้ันวางเหล็กดัด ขนาด 60 ซ.ม. 400 ช้ิน - - 2 800 
2 ช้ันวางเหล็กดัด ขนาด 80 ซ.ม. 450 ช้ิน - - 2 900 
3 ช้ันวางเหล็กดัด ขนาด 100 ซ.ม. 550 ช้ิน - - 2 1,100 

4 
ผ้าต่วนสีฟ้าเข้ม เบอร์064 ความยาว  
60 หลา ความกว้าง 44 นิ้ว 

1,400 ม้วน - - 1 1,400 

5 
ผ้าต่วนสีฟ้า เบอร์057 ความยาว 60 หลา 
ความกว้าง 44 นิ้ว 

1,400 ม้วน - - 2 2,800 

รวม - 7,000 
รวมทั้งสิ้น 7,000 
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โครงการ  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกความเป็นไทย 
กิจกรรม  พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น 
                              พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ

รักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนวรัตน์  เหลือศรีจันทร์  
ระยะเวลาดำเนินการ  สิงหาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
        ข้อที ่  1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

      ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิ นี 
นับเป็นโอกาสสำคัญที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมจะได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้นักเรียน คณะครูและ
บุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมกัน   

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดให้มีการ
ถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563  

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อเป็นการเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษตัริย ์

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
   - ตัวแทนนักเรียนทุกระดบัช้ันห้องละ 5 คน จำนวน  325 คน  ร่วมกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5
จำนวน  470  คน และคณะครู 120  คนได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพร 
 -  ด้านคุณภาพ   
  นักเรียนทุกระดับช้ัน 80% ขึ้นไปได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษตัริย ์
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2. นัดหมายกิจการ 
3. ขออนุมัติดำเนินการ 

พฤษภาคม 2563 - น.ส.นวรัตน์ เหลือศรี
จันทร์ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ดำเนินการจดักิจกรรมตามกำหนดการพิธีลง
นามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
  - จัดตกแต่งสถานท่ี 
  - ฝึกซ้อมนักเรียน และบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม
เพื่อให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 
3. จัดเก็บวัสดุอุปกรณต์่างๆให้เรียบร้อยหลังเสร็จ
กิจกรรมเพื่อให้คงสภาพเดิมพร้อมใช้งานในครั้ง
ต่อไป 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 2563 

9,050 นางสาวนวรัตน ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  มิถุนายน 2563  นางสาวนวรัตน ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 
 

- ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินโครงการ 
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและรายงานผล 

มิถุนายน  2563 - นางสาวนวรัตน ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 9,050   บาท 

เงินนอกงบประมาณ                      -           บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี               -           บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี  

1,500 ช้ิน - - 1 1,500 

2 ธงตราสญัลักษณ์ประจำพระองค์ (สท) 70 ผืน - - 3 210 
3 เสาธงตั้งพ้ืนแตนเลสสีเงินปรับระดับไดรุ้่น 

2.6 เมตร 
890 ชุด - - 6 5,340 

4 ดอกไม้ประดิษฐโ์ทนสีม่วง 40 ช่อ - - 50 2,000 
รวม - 9,050 

รวมทั้งสิ้น 9,050 
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โครงการ  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกความเป็นไทย 
กิจกรรม  วันปิยมหาราช 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น 
                              พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ

รักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  23 ตุลาคม 2562  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
        ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

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

เนื ่องจากวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช และยังแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้นักเรียน 
นักศึกษาเข้าร่วมประกวดการจัดทำพวงมาลา และวางพวงมาลาถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รวมถึง
กิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อพ่อผู้มีพระคุณของทุกคนอีกด้วย เป็นประจำทุกปี กิจกรรม และภารกิจที่จัดทำขึ้นจะ
สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี 1 ข้อ 12 ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย สำนึกในความเป็นท้องถิ่น ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ข้อ 3 ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ประชาชนได้ได้สำนึกในพระมหากรุณาธคิุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
2.  เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ร่วมกนัแสดงออกถึงความจงรักภักดี 

                ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมพิธีว่างพวงมาลา 
3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์ตามหลักสูตร (ซื่อสัตย ์มีวินัย 
มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง ใฝ่เรียนรู้ รักชาติ รักความเปน็ประชาธิปไตย และมีจิตสาธารณะ) เห็นคุณคา่ในตนเอง เอื้อ
อาทรผู้อื่น และกตัญญตู่อผู้มีพระคุณ 
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4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2. นัดหมายกิจการ 
3. ขออนุมัติดำเนินการ 
 

ตุลาคม 2562 - นายธานินทร์  
ศรีมหาดไทย 
และคณะครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สังคมศึกษาฯ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ดำเนินการจดักิจกรรมตามกำหนดการ 
- คณะครูและบุคลากรช่วยกันจัดทำพวง
มาลา 

ตุลาคม 2562 3,000 นายธานินทร์  
ศรีมหาดไทย 
และคณะคร ู

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ครู บุคลากร นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตุลาคม 2562 - ผู้บริหาร  คณะครู 
นักเรียน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิโครงการ 
2. สรุปการดำเนินการ 

ตุลาคม  2562 - นายธานินทร์  
ศรีมหาดไทย 
และคณะ 

 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ดอกไม้ประดิษฐ์  2,000 ชุด 1 2,000 - - 
2 โฟม 200 แผ่น 2 400 - - 
3 โครงพวงมาลา 600 โครง 1 600 - - 

รวม 3,000 - 
รวมทั้งสิ้น 3,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร้อยละ75  ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมพิธีว่างพวงมาลา 

1. ติดตาม กำกับ  การจดักิจกรรม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรยีนสรรพวิทยาคม ไดร้่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ   
    สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ ์

 2. นักเรียน มีเจตคตติ่อการเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุ 
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรีภาพของผู้เรียน 
กิจกรรม  เฝ้าระวัง ป้องกันโรคตามฤดูกาล 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                              และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562  -  กันยายน  2563 
สถานที่ดำเนินการ อาคารพยาบาล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่1   คุณภาพของผู้เรียน 
                   ข้อ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           
1.  หลักการและเหตุผล 
             โรงเรียนเป็นสถานท่ีที่รวมของประชากรกลุม่วัยเรียนและเยาวชนซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชน ท่ีสำคัญเป็นประชากร
กลุ่มเป้าหมายสำคญัในการพัฒนาประเทศ โรงเรียนจึงจำเป็นต้องเปน็สถานท่ีที่มีความปลอดภยัจากการบาดเจ็บหรืออุบัตเิหตตุ่าง 
ๆ ตลอดระยะเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียน พร้อมท้ังส่งเสริมใหม้ีสุขภาพดีแบบองค์รวม 
              การบริการอนามัยโรงเรียนเป็นบริการที่จดัขึ้นโดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อส่งเสริม ป้องกันการเจ็บป่วยและแกไ้ขปัญหา
สุขภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของเด็กนักเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการเสรมิสร้างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปให้กลับมา
มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง นักเรียนมีพฒันาการที่แตกต่างกัน แนวทางการแก้ไข การส่งเสริม ป้องกันจึงมแีนวทางในที่แตกต่างกัน
ออกไป การจัดบริการสุขภาพในโรงเรียนหรือสถานศึกษาประกอบดว้ยการจัดบริการด้านสุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม มีการ
ประสานงานกันระหว่างโรงเรียน บ้านและชุมชน  เพื่อเอ้ืออำนวยและสนบัสนุนทรัพยากรให้งานบรรลุเป้าหมาย บุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขมีบทบาทหน้าท่ีมุ่งใหน้ักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีและมีการปฏิบัตตินที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
 งานอนามัยโรงเรียน จึงหมายถึง การดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ป้องกัน บรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย 
การส่งเสริมสุขภาพของบุคคลากรทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในโรงเรียนเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านีม้ีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน 
บ้านและชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพและการสอนสุขศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคมไดต้ระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของ   
     กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย 
2.2 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีจิตสำนึกเกี่ยวกับการดูแลรักษาอนามัยสุขภาพ อนามัยของ 
     ตนเองและส่งเสริมอนามยัของผู้อื่น 

      2.3 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการดแูลรักษาสุขภาพ อนามัยของตนเองครอบครัว และชุมชน 
      2.4 เพื่อเป็นการสร้างทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยใหเ้กิดเป็นกิจนิสยั 
      2.5 เพื่อให้เกิดทักษะในการรกัษาและป้องกันโรคต่างๆ ท่ีเกิดในเด็กวัยเรียน             
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3.   เป้าหมาย 
     - ด้านปริมาณ 
        1. นักเรียน ร้อยละ 100 มีสุขภาพที่ดี ทั้งทางด้านร่างกายและจติใจ 
         2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100   มีสุขภาพท่ีดี ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
       3. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคงคุณภาพระดับทอง ระดับเพชร ครบทุกตัวช้ีวัด 
     - ด้านคุณภาพ 

        คณะครูและบคุลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม มสีุขภาพกาย  สุขภาพใจ ที่ดี ส่งผลให้
การเรยีนรู้ของนักเรียนและการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรเป็นไปอยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

  

4.  วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

-จัดทำโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
-ดำเนินการตามโครงการ 
-ประเมินโครงการ 
-รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ก.ย.  62 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
-ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริม   เฝ้าระวัง  ป้องกันโรค
ตามฤดูกาล  การส่งต่อผู้ป่วย 

พ.ย.  62 – 
ก.ย.  63 

5,000 นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 
และคณะครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

การเร่งรดัการดำเนินงาน และรายงานผล พ.ย.  62 – 
ก.ย.  63 

- นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-เอกสารสรุปผลการดำเนิน 
-ร้อยละของจำนวนครู  นักเรียน และผูป้กครอง ท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 

พ.ย.  62 – 
ก.ย.  63 

- นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคตามฤดูกาล (รวมเงิน 5,000 บาท) ดังรายละเอียด 
1 ถุงขยะติดเช้ือสีแดง 70 แพ็ค - - 2 140 
2 ถุงดำขนาดกลาง 70 แพ็ค - - 2 140 
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรีภาพของผู้เรียน 
กิจกรรม  การอบรมขยายผลนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                             และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562  -  กันยายน  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่1    คุณภาพของผู้เรียน 
               ข้อ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           
 

1.  หลักการและเหตุผล 
            โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นโรงเรียนท่ีใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรยีน บุคลากรในโรงเรยีน 
ตลอดจนครอบครัวและชุมชน ใหม้ีความสามารถในเรื่องนำข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  สามารถดูแล
สุขภาพของตนเองและผู้อื่น การตดัสินใจและควบคุมสภาวการณ์และสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
สามารถนำไปสู่การพัฒนานโยบาย การกำหนดระเบยีบ แนวทางปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพดีที่โรงเรียนและชุมชนสามารถดำเนินการ
ร่วมกัน เกิดการทำงานเป็นทีมโดยมีผู้นำท่ีเข้มแข็ง ทุกคนมสี่วนร่วมแสดงความคดิเห็นและตกลงกันในเป้าหมายต่างๆ ภายใต้การ
ผสมผสานแนวคิดของการพัฒนาดา้นการศึกษาและด้านสุขภาพ 
            จากความสำคัญดังกล่าว ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรยีนสรรพวิทยาคมจึงเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นั้นจะต้อง
พัฒนาท้ังทางด้านสติปัญญาและพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี จึงจะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่กิดประโยชน์สูงสุด 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพท่ีดี ทั้งด้านร่างกาย  จติใจ และสังคมเตม็ตามศักยภาพ 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ข้อมูลด้นสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
2.3 เพื่อให้บุคลากรทุกคนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อการ 
     มีสุขภาพดีของตนเอง 
2.4 เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ นักเรียน  บุคลากรในโรงเรยีน  ผู้ปกครองและชุมชน 
2.5 เพื่อให้โรงเรียนมสีภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อประโยชนต์่อการส่งเสรมิสุขภาพแก่บุคลากรในโรงเรียน  นกัเรียน  ผู้ปกครองต่างๆ 

ตลอดจนชุมชน 
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3.   เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 
       1. นักเรียนสามารถปฏิบตัิกจิกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพได้ ร้อยละ 100  
       2. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ ครบทุกตัวช้ีวัด 
- ด้านคุณภาพ 

              คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคม มสีุขภาพกาย  สุขภาพใจ ท่ีดี ส่งผลให้การ
เรียนรู้ของนักเรียนและการปฏิบัตหิน้าท่ีของบุคลากรเป็นไปอย่างเตม็ประสิทธิภาพ 
 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

-จัดทำโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย.  62 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

-ขออนุมัติดำเนินการ 
-ดำเนินการติดต่อวิทยากร 
-ดำเนินการอบรม 
-กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังตามวิถีพอเพียง 
-กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคตามฤดูกาล 
-กิจกรรมยุวชนประกันภัย 

พ.ย.  62 – 
ก.ย.  63 

8,000 นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 
นางสาวกรรณิการ์ ดิษชกรร 
นายศุภฤกษ์  พลังฤทธิ์ 
นายอาทิตย์  ธรรมแสน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

การเร่งรดัการดำเนินงาน และรายงานผล พ.ย.  62 – 
ก.ย.  63 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 
 

-เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน/รายงาน
ผู้บังคับบัญชา 
 

พ.ย.  62 – 
ก.ย.  63 

- 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………………8,000………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………-……….….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………………………. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
กิจกรรมอบรมนกัเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพ (รวมเงิน 8,000 บาท) ดังรายละเอียด 

1 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  25 มื้อ - - 50 2,500 
2 ค่าวิทยากร 500 คน - - 2 1,000 
3 ค่าอาหารกลางวัน 40 กล่อง - - 50 2,000 
4 กระดาษเกยีรตบิัตร (ปกมุกหอม) 199 อัน - - 1 200 
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรีภาพของผู้เรียน 
กิจกรรม  พัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนระดับเพชร 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                              และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562  -  กันยายน  2563 
สถานที่ดำเนินการ อาคารพยาบาล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่1   คุณภาพของผู้เรียน 
                   ข้อ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

1.  หลักการและเหตุผล 
             โรงเรียนเป็นสถานท่ีที่รวมของประชากรกลุม่วัยเรียนและเยาวชนซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชน ท่ีสำคัญเป็นประชากร
กลุ่มเป้าหมายสำคญัในการพัฒนาประเทศ โรงเรียนจึงจำเป็นต้องเปน็สถานท่ีที่มีความปลอดภยัจากการบาดเจ็บหรืออุบัตเิหตตุ่าง 
ๆ ตลอดระยะเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียน พร้อมท้ังส่งเสริมใหม้ีสุขภาพดีแบบองค์รวม 
              การบริการอนามัยโรงเรียนเป็นบริการที่จดัขึ้นโดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อส่งเสริม ป้องกันการเจ็บป่วยและแกไ้ขปัญหา
สุขภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของเด็กนักเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการเสรมิสร้างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปให้กลับมา
มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง นักเรียนมีพฒันาการที่แตกต่างกัน แนวทางการแก้ไข การส่งเสริม ป้องกันจึงมแีนวทางในที่แตกต่างกัน
ออกไป การจัดบริการสุขภาพในโรงเรียนหรือสถานศึกษาประกอบดว้ยการจัดบริการด้านสุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม มีการ
ประสานงานกันระหว่างโรงเรียน บ้านและชุมชน  เพื่อเอ้ืออำนวยและสนบัสนุนทรัพยากรให้งานบรรลุเป้าหมาย บุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขมีบทบาทหน้าท่ีมุ่งใหน้ักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีและมีการปฏิบัตตินที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
 งานอนามัยโรงเรียน จึงหมายถึง การดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ป้องกัน บรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย 
การส่งเสริมสุขภาพของบุคคลากรทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในโรงเรียนเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านีม้ีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน 
บ้านและชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพและการสอนสุขศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคมไดต้ระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของ   
     กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย 
2.2 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีจิตสำนึกเกี่ยวกับการดูแลรักษาอนามัยสุขภาพ อนามัยของ 
     ตนเองและส่งเสริมอนามยัของผู้อื่น 

      2.3 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการดแูลรักษาสุขภาพ อนามัยของตนเองครอบครัว และชุมชน 
      2.4 เพื่อเป็นการสร้างทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยใหเ้กิดเป็นกิจนิสยั 
      2.5 เพื่อให้เกิดทักษะในการรกัษาและป้องกันโรคต่างๆ ท่ีเกิดในเด็กวัยเรียน             
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3.   เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ 
        1. นักเรียน ร้อยละ 100 มีสุขภาพที่ดี ท้ังทางด้านร่างกายและจติใจ 
         2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100   มีสุขภาพท่ีดี ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
       3. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคงคุณภาพระดับทอง ระดับเพชร ครบทุกตัวช้ีวัด    

 - ด้านคุณภาพ 
        คณะครูและบคุลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม มสีุขภาพกาย  สุขภาพใจ ที่ดี ส่งผลให้
การเรยีนรู้ของนักเรียนและการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรเป็นไปอยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

  

4.  วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

-จัดทำโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
-ดำเนินการตามโครงการ 
-ประเมินโครงการ 
-รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ก.ย.  62 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
-ดำเนินกิจกรรมการเตรียมประเมนิโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ระดับต่างๆ 

พ.ย.  62 – 
ก.ย.  63 

7,000 นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 
และคณะครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

การเร่งรดัการดำเนินงาน และรายงานผล พ.ย.  62 – 
ก.ย.  63 

- นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-เอกสารสรุปผลการดำเนิน 
-ร้อยละของจำนวนครู  นักเรียน และผูป้กครอง ท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 

พ.ย.  62 – 
ก.ย.  63 

- นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
กิจกรรมการเตรียมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ ระดับต่าง ๆ (รวมเงิน7,000 บาท ) ดังรายละเอียด 
1 แฟ้มโชว์หน้าปก สีเขียว เจาะ 3 ร ู 250 อัน - - 6 1,500 
2 กระดาษปกสีฟ้า เอ4  180  แกรม 150 แพ็ค - - 1 150 
3 ลูกแม็ก เบอร์ 10 150 แพ็ค - - 1 150 
4 ลูกแม็ก เบอร์ 3 250 แพ็ค - - 1 250 
5 กาว 2 หน้าหนา 2 นิ้ว 150 ม้วน - - 2 300 
7 กาว 2 หน้าบาง 1 นิ้ว 95 ม้วน - - 1 95 
8 กระดาษกาวย่น 1 น้ิว x 20 y สเนล 25 ม้วน - - 5 125 
10 หมึกปริ้นสีดำ Epson 200 ขวด - - 1 200 
11 หมึกปริ้นสีแดง Epson 150 ขวด - - 1 150 
12 หมึกปริ้นสีเหลือง Epson 150 ขวด - - 2 300 
13 หมึกปริ้นสีน้ำเงิน Epson 150 ขวด - - 1 150 
14 กระดาษโฟโต้  180 g 439 แพ็ค - - 1 439 
15 สติ๊กเกอรส์สีะท้อนแสง 35 ม้วน - - 2 70 
16 กระดาษปกการ์ดสขีาว 99 แพ็ค - - 1 99 
17 กรอบเกียรติบัตร 199 อัน - - 3 597 
18 มีดคัดเตอร์อย่างด ี 250 อัน - - 5 1250 
19 แผ่นใสเคลือบ 350 แพ็ค - - 1 350 
20 เข็มมุด 120 กล่อง - - 1 120 
21 คียร์บอด อย่างด ี 495 อัน - - 1 495 
22 เมาส์ อย่างด ี 210 อัน - - 1 210 

รวม - 7,000 
รวมท้ังสิ้น 7,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร้อยละ 90 ของความพึงพอใจขอผู้รับบริการดา้นอนามัย
โรงเรียน 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1.เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 
2.รายงานผู้บังคับบญัชา 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    นักเรียน  และคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง  สมบูรณ์  สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
สุขภาพดีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและคุณภาพการปฏิบัตงิานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา        
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต ของผู้เรียน 
กิจกรรม  พัฒนาสุขาภิบาลโรงอาหารการพัฒนางานโภชนาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                             และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางนวลจันทร์   โคตะมี 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงอาหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
นโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไทยเข้มแข็งด้านสุขภาพ (Healthy Thailand) ได้ใช้แนวคิด

และกลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพ 6 อ. คือ การออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย อนามยัสิ่งแวดล้อม อารมณด์ี ลดอบายมุขและอ
โรคยาหรือการลดโรค เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วทุกภูมิภาค โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรและสถาบัน
ต่าง ๆ ในการพัฒนาดังกล่าว 

การส่งเสริมสุขภาพของนักเรยีนนัน้นับได้ว่ามีความสำคัญและมคีวามจำเป็นอย่างยิ่ง การที่บุคคลหนึ่งๆ มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตทีด่ีนั้น   จะสามารถทำบุคคลนั้นๆ ประกอบกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ ซึ่งจะมี
องค์ประกอบหลายด้านด้วยกัน   ทั้งในด้านการอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดแีละสวยงาม การให้ความรู้ที่ถูกตอ้งในเรื่องสุขภาพ  การ
รับประทานอาหารที่ดมีีประโยชน์  การออกกำลังกายอย่างสมำ่เสมอ เป็นต้น 

โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดต้ระหนกัถึงความสำคัญในการส่งเสรมิให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและรู้จัก
ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ  ตลอดจนสามารถควบคุม  มูลเหตุปัจจัย และสภาวะแวดล้อมท่ีมผีลต่อสุขภาพ ดังนั้นทางโรงเรยีน
จึงได้จัดใหม้ีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้มสีุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะมสี่วนช่วยให้
นักเรียนสามารถศึกษาเลา่เรยีนไดอ้ย่างเต็มที่  ตามสติปญัญาและความสามารถของตนเพื่อที่จะได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคณุภาพใน
อนาคตต่อไปด้วยโรงเรียนสรรพวทิยาคมมีเปา้หมายในการพัฒนางานโภชนาการ เพื่อนำไปสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อนามัยระดับ
เพชร งานโภชนาการเป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงท่ีจะทำให้โรงเรียนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรภายใน
โรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี จึงควรมีแผนในการทำงานท่ีต้องปรับปรุงโรงอาหารใหส้ะอาด สวยงาม มีแหล่งให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานสำหรับผู้บริโภคที่ดี มีการปรับรายการอาหารที่จำหน่ายให้ถูกหลักโภชนาการ และดูแลสุขอนามัยของผู้จำหน่าย 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
           1.  แนะนำ  ส่งเสริม  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามยัทั้งทางด้านร่างกายและจติใจของนักเรียน 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขาภิบาลสะอาดและปลอดภัยจากอุบัติเหตุและน่าอยู่ น่าใช้ 
 4. เพื่อให้นักเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีสุขภาพอนามัยที่ด ี
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3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 
      นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม 
- ด้านคุณภาพ 

           นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,950 คน มีสุขภาพอนามัยที่ดีมสีิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขาภิบาล
สะอาดและปลอดภยัจากอุบัตเิหตแุละน่าอยู่ น่าใช้ 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

- จัดทำโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 

ก.ย.  62 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินการตามโครงการได้แก่การจัดจ้างทำป้าย 
ไวนิล ชำระค่าหนังสือพิมพ์,วารสาร,นิตยสาร และ 
จ้างเหมาปรบัซ่อมบำรุงโรงอาหาร 

ต.ค. 62–ก.ย.  63 - นางนวลจันทร ์
โคตะม ี

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ความต้องการรับการบริการของนักเรียนและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

พ.ย. 62–ก.ย.  63 - นางนวลจันทร ์
โคตะม ี

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการดำเนินตามโครงการ 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

พ.ย. 62–ก.ย.  63 - นางนวลจันทร ์
โคตะม ี

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………-………….. บาท 
            เงินนอกงบประมาณ (งบโภชนาการ) ……….........…-……....…. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   …………………-………….. บาท 
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรีภาพของผู้เรียน 
กิจกรรม  งานอนามัยโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562  -  กันยายน  2563 
สถานที่ดำเนินการ อาคารพยาบาล 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่1   คุณภาพของผู้เรียน 
                   ข้อ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

1.  หลักการและเหตุผล 
             โรงเรียนเป็นสถานท่ีที่รวมของประชากรกลุม่วัยเรียนและเยาวชนซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชน ท่ีสำคัญเป็นประชากร
กลุ่มเป้าหมายสำคญัในการพัฒนาประเทศ โรงเรียนจึงจำเป็นต้องเปน็สถานท่ีที่มีความปลอดภยัจากการบาดเจ็บหรืออุบัตเิหตตุ่าง 
ๆ ตลอดระยะเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียน พร้อมท้ังส่งเสริมใหม้ีสุขภาพดีแบบองค์รวม 
              การบริการอนามัยโรงเรียนเป็นบริการที่จดัขึ้นโดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อส่งเสริม ป้องกันการเจ็บป่วยและแกไ้ขปัญหา
สุขภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของเด็กนักเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการเสรมิสร้างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปให้กลับมา
มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง นักเรียนมีพฒันาการที่แตกต่างกัน แนวทางการแก้ไข การส่งเสริม ป้องกันจึงมแีนวทางในที่แตกต่างกัน
ออกไป การจัดบริการสุขภาพในโรงเรียนหรือสถานศึกษาประกอบดว้ยการจัดบริการด้านสุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม มีการ
ประสานงานกันระหว่างโรงเรียน บ้านและชุมชน  เพื่อเอ้ืออำนวยและสนบัสนุนทรัพยากรให้งานบรรลุเป้าหมาย บุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขมีบทบาทหน้าท่ีมุ่งใหน้ักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีและมีการปฏิบัตตินที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
 งานอนามัยโรงเรียน จึงหมายถึง การดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ป้องกัน บรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย 
การส่งเสริมสุขภาพของบุคคลากรทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในโรงเรียนเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านีม้ีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน 
บ้านและชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพและการสอนสุขศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคมไดต้ระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของ   
     กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย 
2.2 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีจิตสำนึกเกี่ยวกับการดูแลรักษาอนามัยสุขภาพ อนามัยของ 
     ตนเองและส่งเสริมอนามยัของผู้อื่น 

      2.3 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการดแูลรักษาสุขภาพ อนามัยของตนเองครอบครัว และชุมชน 
      2.4 เพื่อเป็นการสร้างทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยใหเ้กิดเป็นกิจนิสยั 
      2.5 เพื่อให้เกิดทักษะในการรกัษาและป้องกันโรคต่างๆ ท่ีเกิดในเด็กวัยเรียน             
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3.   เป้าหมาย 
     - ด้านปริมาณ 
        1. นักเรียน ร้อยละ 100 มีสุขภาพที่ดี ท้ังทางด้านร่างกายและจติใจ 
         2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100   มีสุขภาพท่ีดี ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
       3. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคงคุณภาพระดับทอง ระดับเพชร ครบทุกตัวช้ีวัด 
    - ด้านคุณภาพ 

        1. คณะครูและบุคลากรทางการศกึษาและนักเรียนโรงเรียนสรรพวทิยาคม มีสุขภาพกาย  สุขภาพใจ ท่ีดี ส่งผลให้
การเรยีนรู้ของนักเรียนและการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรเป็นไปอยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

  

4.  วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

-จัดทำโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
-ดำเนินการตามโครงการ 
-ประเมินโครงการ 
-รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ก.ย.  62 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

ขออนุมัติโครงการ 
- จัดซื้อเวชภัณฑย์าและวัสดุสนับสนุนการดำเนินงาน 

พ.ย.  62 – 
ก.ย.  63 

15,000 นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 
และคณะครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

การเร่งรดัการดำเนินงาน และรายงานผล พ.ย.  62 – 
ก.ย.  63 

- นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-เอกสารสรุปผลการดำเนิน 
-ร้อยละของจำนวนครู  นักเรียน และผูป้กครอง ที่มี
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 

พ.ย.  62 – 
ก.ย.  63 

- นางวิมลณัฐ  กันทะทำ 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน  
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
กิจกรรมจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยาและวสัดุสนับสนนุการดำเนินงาน  (รวมเงิน 15,000 บาท) ดังรายละเอียด 
1.  ยาพาราเซตามอล 150 ขวด - - 1 150 
2.  คลอร์เฟนริามีน 80 ขวด - - 1 80 
3.  ยาแก้ท้องเสีย 30 แผง - - 3 90 
4.  ผงโออาร์เอส 250 กล่อง - - 1 250 
5.  แอมโมเนีย ขวดเล็ก 15 ขวด - - 12 180 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน  
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
6.  ยาอมแก้ไอ 15 ซอง 12 180 - - 
7.  เคาท์เตอรร์้อน 65 หลอด 4 260 2 130 
8.  พลาสเตอร์ยา 45 กล่อง 6 270 2 90 
9.  ถุงมือ 130 กล่อง 1 130 1 130 
10.  ผ้าปิดแผลขนาดกลาง 80 กล่อง - - 2 160 
11.  ผ้าปิดแผลขนาดเล็ก 50 กล่อง - - 2 100 
12.  เทปแต่งแผล 20 กล่อง - - 6 120 
13.  ยาหม่องตราถ้วยทอง 35 ขวด 4 140 4 140 
14.  ยาดม 5 หลอด 24 120 12 60 
15.  หน้ากากอนามัย 130 กล่อง 2 260 2 260 
16.  ผ้ายืดพันล็อค  5  นิ้ว 150 ม้วน 1 150 1 150 
17.  ผ้ายืดพันล็อค  2  นิ้ว 130 ม้วน 1 130 1 130 
18.  ผ้าปูท่ีนอน  3.5  ฟุต 350 ชุด - - 8 2,800 
19.  หมอน 190 ใบ - - 8 1520 
20.  ปลอกหมอน 65 ใบ - - 8 520 
21.  กระดาษทิชชู ขนาด 2 ช้ัน 180*120 25 ห่อ - - 12 300 
22.  ค่าซัก ผ้าปูท่ีนอน  ปลอกหมอน  ผ้าห่ม ผ้าคลมุ

เตียง 
300 ครั้ง 10 3,000 10 3,000 

รวม 4,640 10,360 
รวมทั้งสิ้น 15,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร้อยละ 90 ของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการดา้นอนามัยโรงเรยีน 

แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์ 1. เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 
2. รายงานผู้บังคับบัญชา 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    นักเรียน  และคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง  สมบูรณ์  สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
สุขภาพดีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและคุณภาพการปฏิบัตงิานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา        
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต ของผู้เรียน 
กิจกรรม  การคุ้มครองผู้บริโภคงานร้านค้าสวัสดิการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น   

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                              และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสุปราณี ปัทมสิทธิโชติ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562  -  กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีเปา้หมายในการพัฒนาสหกรณโ์รงเรยีน เพื่อนำไปสูโ่รงเรยีน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ระดับเพชร งานสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงท่ีจะทำให้โรงเรยีนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว   
เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี จึงมีแผนในการทำงาน ที่ต้องปรับปรงุสหกรณ์ใหเ้ป็นระเบียบ  
มีอาหารที่สุขลักษณะ สะอาดปลอดภัย ไม่มีน้ำตาลมากเกินท่ีกำหนด และมีประโยชน์ มีแหล่งให้ความรู้ในการใช้บริการงานสำหรับ
ผู้บริโภคที่ดี มีการปรับรายการอาหารที่จำหน่ายให้ถูกหลักโภชนาการและดูแลสุขอนามัยของผูจ้ำหนา่ยอาหาร 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้นักเรียน บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องมีสุขอนามัยที่ดี 
2.2 เพื่อให้สหกรณ์มบีริเวณที่สะอาด สวยงาม 

 

3.   เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
      - นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสรรพวิทยาคม มสีหกรณ์ทีถู่กสุขลักษณะ 
    ด้านคุณภาพ 

  - นักเรียนและบุคลากรของโรงเรยีนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,850  คน  มีสุขอนามัยที่ด ี
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

-จัดทำโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย. –ต.ค.
2562 

- ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ต.ค.62 – ก.ย.  
63 

- นางสุปราณี ปัทมสิทธิโชต ิ
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตของผู้เรียน 
กิจกรรม  การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ

รักษา 
สุขภาพกาย และใจของผู้เรียน   

ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

สมรรถภาพทางด้านร่างกายเป็นเครื่องวัดระดับความสามารถทางดา้นกลไกของนักเรยีน  เป็นระดับคณุภาพของ
กล้ามเนื้อ  ความแข็งแรง  ความอดทน  หรือ  ความอ่อนตัว   ของนักเรียนที่สามารถตรวจสอบได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มมีาตรฐานหรือ
มีปัญหาที่ต่ำกวา่มาตรฐาน  อันเกดิจากการดำรงชีวิตประจำวันที่ปกติที่นักเรียนสามารถตรวจสอบได้เป็นรายบุคคล  ตลอดจนการ
เสรมิสร้างร่างกายเฉพาะบุคคลด้านการออกกำลังกาย และการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนในการเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาในระดับต่างๆ  การทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกายของนักเรียนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญ
ที่จะช่วยใหน้ักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคญัของสุขภาพและการออกกำลังกาย 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการพัฒนาสมรรถภาพ ตรวจสอบสมรรถภาพนักเรียนท่ีมีมาตรฐาน 
2. เพื่อตรวจสอบระดับสมรรถภาพของนักเรียนทุกคน 
3. เพื่อนำผลการทดสอบสมรรถภาพไปแก้ไขนักเรียนท่ีระดับสมรรถภาพไมผ่่านเกณฑ์ 
4. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  อย่างมัน่คง  ถาวร 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคน ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมตรวจสอบ 
  ระดับสมรรถภาพทางกาย  

 -  ด้านคุณภาพ  
- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคนเกิดความตระหนักในวิถีชีวติที่มีสุขภาพดี  อย่างมั่นคง  ถาวร 
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4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ(บุคคล/ 
กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan)  

- ประชุมครูในโครงการ  เพื่อจัดเตรียมการ
จัดทำโครงการ และเสนอขออนุมตัิ
โครงการ 
- เตรียมเนื้อหาในการจดัฝึกอบรม 

ก.ย. 2562 - ฝ่ายงานวิชาการกลุ่ม 
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา
และพลศึกษา 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

  

- กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
และพัฒนาจุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
- จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ การพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายและการทดสอบสมรรถภาพ
นักเรียน 
- พัฒนาเครื่องมือประเมินผล 
- จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ต.ค. – พ.ย.2562 
และ 

 
 
 

พ.ย. 2562 
– ส.ค. 2563 

10,000 ฝ่ายงานวิชาการกลุ่ม 
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา
และพลศึกษา 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ทดสอบนักเรียนหลังปฏิบตัิกิจกรรม ก.ย. 2563 - 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action)  

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 2563 
 
 

- 

 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อหน่วย หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เบาะยิมนาสติก อัดฟองน้ำ หุ้มหนงัเทียม 2,000 ชุด 4 8,000 - - 
2 เมดิซีนบอล Grand sport (384066 ) 2,000 ลูก 1 2,000 - - 

รวม 10,000 - 
รวมทั้งสิ้น 10,000 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิณ เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1) ร้อยละ 100 ของนักเรียน เข้ารว่มกิจกรรม 
2) นักเรียน มีแนวการพัฒนา 
สมรรถภาพท่ีดีขึ้น 

1) จดบันทึก การจัดกิจกรรม 
2) สังเกตจากการทดสอบสมรรถภาพของ
นักเรียน 

- แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 
ของครูผู้สอน 
- แบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรม 
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โครงการ  เสริมสร้างความมีสุนทรียภาพผู้เรียน 
กิจกรรม  ละครมรดกใหม่ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ

รักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวรุ่งทิวา   อุ่นใจ และครูกลุ่มสาระภาษาไทยทุกคน 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     ข้อที่  1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ได้กำหนดให้มีการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข และความสามารถพิเศษของบุคคลเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการแสดงละครเป็นส่วนหนึ่งของการอ่านหนังสือ      
เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ให้ความรู้และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อมาถึงโครงการ 
“ละครมรดกใหม่” ระดับมัธยมศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากน้ีการแสดงละครยังให้ความเพลิดเพลินอีกดว้ย คนไทยโดยทั่วไป
สนใจการแสดงมากกว่าการอ่าน เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง  สังคม 
และประเทศชาติ จำเป็นต้องมีการสนับสนุนและรณรงค์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการ
แสดงละคร จึงเห็นว่าควรจัดโครงการ “ละครมรดกใหม่” เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสนับสนุนโครงการส่งเสริมการอ่านมากยิ่งขึ้น 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน 
2.2 เพื่อฝึกทักษะการแสดงละคร 
2.3 เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนให้กว้างขวางยิ่งข้ึนและสามารถนำไปสังเคราะห์ในการแสดงละครได้ 
2.4 เพื่อให้รู้จักเลือกการอ่าน ฟัง  ดู  ชมละคร ท่ีมีประโยชน์และสามารถนำสิ่งทไีด้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 
2.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

3.  เป้าหมาย 
       - ด้านปริมาณ  
           นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จำนวน  2,800 คน  เป็นผู้มีจิตสำนึกท่ีถูกต้อง  มีคุณธรรม จริยธรรม    

-  ด้านคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมเกดิการเรียนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง สามารถนำไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ 
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  
ซึ่งประกอบด้วย คณะครูกลุม่สาระฯ 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณา
และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน   

มี.ค.2563 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ดำเนินการจดักิจกรรมตามกำหนดเวลา   
2. จัดเตรยีมเอกสารที่เกีย่วข้อง 
3. จัดเตรยีมสถานท่ี ประชาสมัพันธ์นักเรียน        
นัดหมายดำเนินการทำกิจกรรมการแสดงละคร
คุณธรรม ได้แก่ เรื่องรามเกียรติ์ พระอภัยมณี  
อิเหนา มัทนะพาธา 

ก.ค.- ก.ย. 
2563 

- ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1.  ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติกิจกรรม ก.ย.2563 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

2. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ก.ย.2563 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

 

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

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.  นักเรียนร้อยละ 100 ที่ได้ดูกิจกรรมการแสดงละครคณุธรรม
และเรียนรู้ มคีวามเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทย  ประเพณีเป็น
อย่างดีและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้
2.  เพื่อปลูกจิตสำนึกท่ีถูกต้องแกน่ักเรียนให้มีคณุธรรม  จรยิธรรมที่
มั่นคงให้แก่นักเรียนและเยาวชน นักเรียนเป็นผู้มลีักษณะอันพึง
ประสงค์ครบทั้ง  8  ประการตามหลักสตูรปี 2551  กำหนดไว ้

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของการจัดกิจกรรม 
รายงานกิจกรรมแสดงละคร
คุณธรรม 

แบบประเมินผล 
จัดทำรายงานและสรุปผลเป็น
รูปเลม่ 
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โครงการ  TO BE NUMBER ONE 
กิจกรรม  Re –X - Ray 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                             และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวฤชุอร  คำประเสริฐ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
          มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสมารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
  จากสภาพการศึกษาในปัจจุบัน  การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า จำต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง  
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนานักเรียน 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นหน้าที่ ที่โรงเรียนจะต้องจัดกระบวนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีศักยภาพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งผู้เสพ ผู้จำหน่าย และผู้ผลิตในปัจจุบัน ได้เพิ่มทวีความ
รุนแรงขึ้น โดยรัฐบาลได้มีมาตรการในการปราบปรามโดยประกาศสงคราม กับยาเสพติด ซึ่งการปราบปรามก็ได้ผลในระดับหนึ่ง 
แต่ยาเสพติดก็ยังได้แพร่ระบาดต่อไปอีก อย่างรวดเร็ว ตามสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ โรงเรียน
สรรพวิทยาคม ถือเป็นสถาบันทางการศึกษาของสังคมที่ได้ร่วมผลักดันและส่งเสริมให้เยาวชนอันเป็นรากหญ้าของประเทศชาติ               
ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน  

ดังนั้น โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้จัดโครงการ “Re –X - Ray” ขึ้น  ซึ่งลักษณะกิจกรรมเป็นการทำประชาคมสำรวจ
กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ค้นหาผู้เสพ ผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีคณะทำงานประชาคม เข้าสำรวจ โดยการ
แจกแบบสำรวจให้กับนักเรียนเพื่อกรอกข้อมูล และสุ่มตรวจผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อทำบัญชีรายชื่อและดำเนินการแก้ไข
ต่อไป  ทั้งนี้เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีประสิทธิภาพ  สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ และสามารถอยู่ร่วมกันคน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อทำประชาคมสำรวจกลุม่นักเรียนในสถานศึกษา ค้นหาผูเ้สพ ผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ โดยนักเรียน  

  2.2 เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ/ให้โอกาสนักเรียนท่ีหลงผิด ได้กลับตัวกลับใจ กลับมาเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน
และสังคมได้อย่างมีความสุข ไมเ่สพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา เครื่องดืม่แอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภยั และอุบัติเหตุ รวมทั้งปัญหาทางเพศ   

 
 
 
 

 



409 

3. เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

             นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน ร่วมกิจกรรมทุกคน   
-  ด้านคุณภาพ 
     นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม ไดรู้้เทา่ทันและมีแนวทางในการป้องกันจากภัยพิบัติของยาเสพตดิและเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์่างๆ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการงานยาเสพติดเพื่อกำหนดปฏิทิน
การปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายให้ผูร้ับผดิชอบกำหนดวางแผนตามปฏิทิน 

  ตุลาคม 62 
- 

กันยายน 63 

- 

- นางสาวฤชุอร  
คำประเสริฐ 
- คณะกรรมการ 
นักเรียน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

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

พฤษภาคม 63 - 
มิถุนายน 63 

2,000 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัด
กิจกรรม “Re –X - Ray” โดยการใช้แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
2. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ และตรวจสอบข้อมลู
นักเรียนท่ีมีความเสี่ยงจากการเสนอช่ือในแบบสอบถาม 

มิถุนายน 63 
มิถุนายน 63  

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. จัดสรุปผลการดำเนินกิจกรรม กันยายน 63 - 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)       2,000   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ             -         บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี              -   บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
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โครงการ    สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
กิจกรรม  วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                             และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

   ข้อที่ 1.2      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1     การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 

               ข้อที่ 3       การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     ข้อที่ 4       สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

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

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพตดิ ทั้งผู้เสพ ผู้จำหนา่ย และผู้ผลิตในปัจจุบัน ได้เพิม่ทวีความรุ่นแรงข้ึน 
โดยรัฐบาลได้มมีาตรการในการปราบปรามโดยประกาศสงคราม กับยาเสพตดิ ซึ่งการปราบปรามก็ไดผ้ลในระดับหนึ่ง แต่ยาเสพติด
ก็ยังได้แพรร่ะบาดต่อไปอีก อย่างรวดเร็ว ตามสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชนตา่งๆ  เพื่อเป็นการสกดักั้น
ไม่ให้ยาเสพตดิทุกชนิดเข้ามาแพรร่ะบาดในโรงเรยีนสรรพวิทยาคม  จึงจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมอืกับนักเรียน  ผู้ปกครอง  
ชุมชน ทุกรูปแบบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิให้หมดสิ้นไป  โรงเรยีนสรรพวิทยาคม จึงได้จัดทำ 
โครงการเดินรณรงคต์่อต้านยาเสตดิขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อลดปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพติดในโรงเรยีน        
2.2 เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนท่ัวไป ได้ทราบถึงโทษ และผลเสียของยาเสพติด 
2.3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดด้วยตนเองของโรงเรยีน โดยให้นักเรยีน    
      ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ดำเนินการป้องกันและ แก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
2.4 เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับ เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ให้หันมาร่วมรณรงค์ต่อต้านการระบาดของยาเสพติด 
      ทุกชนิด แจ้งเบาะแส ผู้เสพ ผู้จำหน่าย ผู้ผลิต รวมทั้งอาชญากรรมต่างๆ 
2.5 เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีตำรวจ กับเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และ ประชาชนท่ัวไป 

3. เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

         นักเรียนได้ทราบถึงโทษ และผลเสยีของยาเสพตดิ มีผลทำให้ลดปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิในโรงเรียน  
-  ด้านคุณภาพ 

  นักเรียนทุกคนได้ทราบ ทราบถึงโทษ และผลเสยีของยาเสพติด มผีลทำให้ลดปญัหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 100 % 
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4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมคณะกรรมการงานยาเสพติดเพื่อกำหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายให้ผูร้ับผดิชอบกำหนดวางแผนตามปฏิทิน 

ตุลาคม 62 
- 

กันยายน 63 

- นางจรัสศรี ธรรมจิต 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามปฏิทิน 
    1.1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
    1.2 กิจกรรมประกวดวงดนตรตี้านภัยยาเสพติด 
    1.3 เดินรณรงค์ร่วมกับส่วนราชการ 
    1.4 วิทยากรจากสภ.แม่สอดมาให้ความรู้โทษของยาเสพติด 
    1.5 การแข่งขันทักษะวิชาการ (การแต่งคำขวัญ,การเขียน
เรียงความ,การพูดสุนทรพจน์,การวาดภาพต้านภัยยาเสพตดิ 
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
    2.1 วิทยากรจาก สภ.แม่สอด 
    2.2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด 

พฤษภาคม 63 - 
มิถุนายน 63 

24,909 นางจรัสศรี ธรรมจิต 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน 
2. แบบสรุปความพึงพอใจ 

มิถุนายน 63 
มิถุนายน 63 

- นางจรัสศรี ธรรมจิต 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. จัดสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ตุลาคม 62 
- 

กันยายน 63 

- นางจรัสศรี ธรรมจิต 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)   24,909  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ          -        บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                 -             บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล (เดินรณรงค์)  1,000 ผืน - - 8 8,000 
2 ค่าถ้วยรางวัล 500 ถ้วย - - 16 8,000 
3 ค่าวิทยากร  2 ท่าน 300 ช.ม. - - 2 600 
4 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 50 ชุด - - 100 5,000 
5 กระดาษปกมุกหอม 119 ห่อ - - 12 1,428 
6 แฟ้มตรามา้ 3 ห่วง A4/F4 สีเหลอืง 95 เล่ม - - 3 285 
7 กระดาษโพโต้ 150 g A4 100 แผ่น 399 ห่อ - - 4 1,596 

รวม - 24,909 
รวมทั้งสิ้น 24,909 
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โครงการ  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
กิจกรรม  บ้านหลังเรียน                                                               
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                             และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อที่  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
 ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 เยาวชนไทยสนใจและใช้เวลาไปกบักิจกรรมทีไ่ม่ก่อให้เกิดประโยชนท์ั้งต่อตนเองและสังคมเท่าไรนัก  โดยส่วนใหญห่มด
ไปกับการพูดคุยสังสรรค์กับเพื่อนฝูง เล่นเกม  คุยโทรศัพท์ และดูโทรทัศน์ประกอบกับการที่พวกเขาใช้เวลาหลังเลิกเรียนอยู่กับ
เพื่อน และบุคคลอื่นมากกว่าพ่อแม่ บางคนต้องอยู่คนเดียวเพราะพอ่แม่ยังกลับไม่ถึงบ้านก็ยิ่งน่าเป็นห่วงว่าเยาวชนเหล่านี้จะขาด
ความอบอุ่นขาดการสนับสนุนทางสังคม จิตใจ และขาดการชี้แนะทีถู่กต้อง บ้านหลังเรียนเป็นการจดัพื้นที่อันปลอดภัย  พร้อมด้วย
กิจกรรมอันหลากหลายตามความสนใจของเด็กและเยาวชน   ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ท่ีกิจกรรมภายในบ้านหลังเรยีนจะต้องเป็น
กิจกรรมที่อยู่ในความสนใจ หรือตรงกับความต้องการของเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 การดำเนินโครงการบ้านหลังเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปี 2556 เป็นโครงการที่มีแนวทางแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน 
โดยทำกิจกรรมที่หลากหลายตามความสมคัรใจของเด็กและเยาวชน กิจกรรม ของโครงการบ้านหลังเรยีน โรงเรยีนสรรพวิทยาคม 
ตัวบ่งช้ีที่กำหนด คาดว่าเมื่อการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นลง จะทำใหเ้ด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ และเปน็ผลดตี่อสังคมและชุมชนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
       2.1  เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิกิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต ท่ีหลากหลายให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ เวลาว่างหลังเลิกเรยีนเข้าร่วม 
             กิจกรรมตามความสมัครใจให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
       2.2  เพือ่จัดตั้งกลุ่มบ้านหลังเรียนตามกลุม่กิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต    
      2.3  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ต่อเนื่องโดยใช้โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแมส่อด  จังหวัดตาก 
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3. เป้าหมาย 
      3.1  เป้าหมายด้านปริมาณ จัดตั้งกิจกรรมบ้านหลังเรียน  กลุม่  
 1)  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ได้แก่ กีฬา แอโรบิค COVER DANCE กลุ่มละ 50-60 คน 
 2)  กิจกรรมดนตรี กีฬา นันทนาการ ได้แก่   เซปักตะกร้อ  ฟุตบอล COVER DANCE เพลงลูกทุ่งกลุ่มละ 80 – 100 คน 
      3.2  เป้าหมายด้านคุณภาพ    
 1) นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพลานามยั ได้แก่ กฬีา แอโรบิค COVER DANCE กลุม่ละ 50-60 คน 
 2) มีนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมดนตรี กีฬา นันทนาการ ได้แก่   เซปกัตะกร้อ  ฟุตบอล COVER DANCE กลุ่มละ 80 –100 คน  
 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

ตุลาคม 62- 
กันยายน 63 

- ฝ่ายบรหิารกิจการ
นักเรียน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ดำเนินการตามโครงการ 
- ส่งเสริมการเล่นดนตรไีทยหรือการฝึกซ้อมนาฎศลิป์/การเต้น 
COVER DANCE ในเวลาเลิกเรยีน ( ประสานงานกับวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านนี้) วันละ 1 ช่ัวโมงท้ังหมด 13 วัน 

ตุลาคม 62 
- 

 กันยายน 63 

4,900 - ฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรยีน 
- น.ส.ชญานิศา 
ฤทธิ์เจริญ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. รายงานการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  บ้านหลังเรยีน  ตุลาคม 62 - 
 กันยายน 63 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานการสรุปปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ตุลาคม 62 
- 

 กันยายน 63 

- 

 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)          4,900 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ           -        บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี           - บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล  1,000 ผืน 1 1,000 - - 
2 วิทยากรสอนเต้น COVER DANCE 300 ช่ัวโมง 13 3,900 - - 

รวม 4,900 - 
รวมทั้งสิ้น 4,900 

 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.นักเรียนร้อยละ 90 ไดร้ับการพฒันาการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

1. รายงานการ การเขา้ร่วมกิจกรรม 1. แบบบันทึกการสังเกต การสอบถาม  
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โครงการ    สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
กิจกรรม  ห้องเรียนสีขาว 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                             และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

   ข้อที่ 1.2      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1     การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 

               ข้อที่ 3       การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     ข้อที่ 4       สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

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

ในสภาพการศึกษาในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคณุธรรม  จริยธรรม มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีและ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนดำรงตนอยู่ในสังคมได้อยา่งมีคุณค่าซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะร่วมในการพัฒนาตัวนักเรียน การเสรมิสร้างความเขม็แข็งให้กับนักเรียน การเฝ้าระวัง
ดูแลนักเรียน  โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นหน้าท่ีที่โรงเรียนต้องจัดกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเท่าเทียมนักเรยีนคนอ่ืน ๆ และให้การช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีปญัหาในด้านสารเสพติดการดำเนินงานในทุกวิถีทางที่จะป้องกันและปราบปามมิใหม้ีการเสพ การซื้อขาย และการผลติ
ยาเสพตดิ แต่เนื่องจากปญัหายาเสพติดเป็นปัญหาใหม่ที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนต่อการดำเนินการ จำจำเป็นต้องวางแผน
สำหรับดำเนินงานในแตล่ะดา้นอยา่งรอบคอบ 

ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดทำโครงการนีข้ึ้น โดยมุ่งเน้นให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการไดรู้้ถึงพิษภัย และรู้ถึงวิธีท่ีจะหลีกหนีให้
ห่างไกลจากยาเสพติดทั้งหลาย เพือ่จะได้นำความรู้ทีไ่ดร้ับไปเป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพตดิ ให้เป็นคน
ที่มีประสิทธิภาพ สมบรูณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อใหน้ักเรียนรู้โทษภยัและอนัตรายจากยาเสพติด  

            2.  เพื่อใหน้ักเรียนรู้วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
            3.  เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพตดิ 

 
 
 
 



418 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน 
 -  ด้านคุณภาพ 

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและอบายมุขและเป็นแกนนำ 4 ฝ่าย 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1.ประชุมคณะกรรมการงานยาเสพติด เพื่อกำหนดปฏิทิน
การปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาสำรวจนักเรียนในช้ันเพื่อ
จำแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 

ต.ค.2562 - นางโสภดิา จันตา 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามปฏิทิน 
2. ดำเนินการคดัเลือกและแต่งตั้งนักเรียนแกนนำ 4 ฝ่าย
และ ครูที่ปรึกษา ในการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
3. ดำเนินกิจกรรมห้องเรยีนสีขาว 
4. ดำเนินการเพื่อรบัการประเมินสถานศึกษา สีขาวปลอด
ยาเสพตดิ และอบายมุข 

พ.ย.2562 – 
ก.พ. 2563 

5,000 นางโสภดิา จันตา 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นแกนนำ 4 ฝา่ยและ ครูที่ปรึกษา ใน
การดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
2. ทุกห้องเรียนเป็นห้องเรียนสีขาว 
3. แบบสรุปความพึงพอใจ 

ก.พ.2563 - นางโสภดิา จันตา 
 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ก.พ.2563 - นางโสภดิา จันตา 
 

 

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

 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 500 ป้าย 2 1,000 - - 
2 แฟ้มสอดพลาสติกใส+ไส้แฟ้ม 50 เล่ม 80 4,000 - - 

รวม 5,000 - 
รวมทั้งสิ้น 5,000 
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กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาครูและบุลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก 

 
1.1 กิจกรรมเวทีนำเสนองานวิจยัในชั้นเรียนและสื่อการ
เรียนรู้ของคณะครู 

3,000 ม.2.4 ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 1.2 กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร(การศึกษาดูงานภายใน
และภายนอกประเทศ) 

1,200,000 ม.2.4 ฝ่ายสำนักอำนวยการ/
กลุ่มงานบุคคล 

 1.3 กิจกรรมการวิเคราะห์จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

13,651 ม.2.4 ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

รวม 1,216,651     
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โครงการ  พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กิจกรรม  เวทีนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน และสื่อการเรียนรู้ของคณะครู 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นครูมืออาชีพ  

มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร  ครู และบุคลากรให้เป็นบุคคลมืออาชีพ  
ผู้รับผิดชอบ    นางสายชล  สุกันทา 
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ข้อที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
  ครูเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในแต่ละวิชาหรือแต่ละหน่วย
ของการเรียนรู้ ครูมีบทบาทสำคัญทั้งในขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นประเมินและขั้นในผลการประเมิน โดยขั้นเตรียมการผู้สอนต้อง
ศึกษาค้นคว้าแหล่งความรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนกิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด การเผชิญปัญหา 
สอดคล้องกับธรรมชาติ สัมพันธ์กับสังคมและตรงตามความสนใจของผู้เรียน ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญสิ่งเหล่านี้จึงเน้นให้ครูผู้สอน
ผลิตสื่อการสอน และส่งเสริมให้เกิดสื่อการสอนที่ดี  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง   การผลิตสื่อการสอน
ที่มีคุณภาพ จะทำให้การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ ดีไปด้วย และส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
  จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคม พบว่า นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สาเหตหุนึ่งเป็นเพราะครูผูส้อนขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ใช้สื่อเกา่ที่มีจำนวนน้อย ไมเ่พียงพอกับ
จำนวนเด็ก  ไมเ่ร้าความสนใจของผู้เรยีนและไมส่่งเสริมใหผู้้เรยีนได้เลือกตามความสนใจไมไ่ดฝ้ึกให้นักเรียนได้ปฏิบตัิจริง นักเรียนจึงไม่
สามารถค้นพบความรูไ้ดด้้วยตนเอง  

 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของครูเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการกระตุ้นและสง่เสรมิให้ครูได้พัฒนาผลิตสื่อการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้  ในการผลิตสื่อน้ันครูสามารถผลิตทั้งสื่อสิ่งพิมพ์  

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบจำลอง เกมต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งจะทำให้
ครูเกิดความมั่นใจ และมีแรงจูงใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนที่เน้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและค้นพบความรู้ด้วย
ตนเองโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 1. ครูทุกคนในท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีงานวิจัยในช้ันเรียน และสื่อการสอน อย่างน้อย 2 ช้ิน 
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-  ด้านคุณภาพ  
 1. ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาการการเรยีนรู้ของผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจในการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

ต.ค. 2562 
ต.ค. 2562 
ต.ค. 2562 

- ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการให้ท้ัง 8 กลุ่มสารฯ 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์

พ.ย. 2562-  
ก.ค.2563 

 
3,000 

ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. นิเทศการใช้สื่อการสอน 
2. ประเมินผลการจัดทำโครงการ 

ส.ค. 2563 
ก.ย. 2563 

- ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานผลการจัดทำโครงการกบัฝ่ายบรหิาร ก.ย. 2563 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 
 

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ........3,000………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   …………………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าจัดทำรูปเล่ม 100 14 14 1,400 - - 
2 ค่ากระดาษทำเกียรติบัตร 300 2 - - 2 600 
3 ค่ากรอบเกียรติบัตร 100 10 - - 10 1,000 

รวม 1,400 1,600 
รวมทั้งสิ้น 3,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ครูไดม้ีผลงานวิจัย และสื่อการเรยีนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี 

1. การประเมินโครงการ 1. เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูได้รับการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียนและสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
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โครงการ     พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กิจกรรม  งานพัฒนาบุคลากร (การศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศ) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นครูมืออาชีพ 

มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
แผนงานที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นบุคคลมืออาชีพ  
ผู้รับผิดชอบ    นางสุวรรณี  ทองเกตุ  
ระยะเวลาดำเนินการ  ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             2.4   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

   

1.  หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ของโรงเรยีน  เพราะบุคลากรในโรงเรียนจะเป็นพลังในการ

ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่คณุภาพไดต้ามวัตถุประสงค์  และควรไดร้ับการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย  อาทิเช่น  การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  การประชุม  อบรมสมัมนา  การศึกษาดูงานกับโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในเรื่องต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากการระบุไว้
อย่างชัดเจนในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด้านการบริหารจัดการไว้ถึง  8  มาตรฐาน  โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม  เป็นโครงการหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   กอปรกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  และฉบับปรับปรุง 2545  ได้ระบุไว้ว่าหน่วยงานต้องมีการพัฒนา  โดยเฉพาะครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมและมีความเขม้แข็งในการจัดการศึกษาใหม้ีคณุภาพไดม้าตรฐานการศึกษา
และตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  ที่ได้กำหนดให้มีการปฏิรูประบบบริหาร ให้จัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  กำหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูที่ต้องผ่านกระบวนการประเมิน    ดังนั้น   ผู้บริหารและครูผูส้อน จะต้องมี
ความรู้  ความเข้าใจ  พร้อมทั้งมเีทคนิค  แนวทางในการพัฒนางาน  พัฒนาการเรียนการสอน  และพฒันาตนเอง  ตลอดจนมีทิศ
ทางการบริหาร ไปในแนวเดียวกัน  การสร้างทีมงาน  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะทำให้การพัฒนาการศึกษามีประสิทธิภาพ  
เข้าสู่มาตรฐานและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จึงกำหนดให้มีการประชุม อบรม สัมมนา  เพื่อสรุปผล
การปฏิบัติงาน  ปัญหาและอุปสรรค   ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น และเสริมสร้าง
ความรู้และประสบการณ์ดา้นการจัดการเรียนการสอน โดยการศึกษาดูงานในสถานศึกษาต้นแบบ  แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป  

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบสอน 
2. เพื่อให้บุคลากรได้นำเอาความรูท้ี่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรภายใน  สถานศึกษา  และนักเรียน 
3. เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดตี่อการพัฒนาตนเอง 
4. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจท่ีดตีอ่บุคลากรในโรงเรียน 
5. เพื่อส่งเสรมิบุคลากรให้มผีลงานท่ีเป็นเลิศ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1.  บุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จำนวน  200  คน  ได้รับการพฒันาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยการเข้าร่วม
ประชุม สมัมนา อบรม อย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง ตลอดจนไปศกึษาดูงานในโรงเรียนต้นแบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  2.  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ทั้งหมด ไดร้ับความรู้ใหม่ ๆ จากการสอนของครู 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ข้าราชการครู  ลูกจ้างประจำ ลกูจ้างช่ัวคราว  ได้รับความรู้  ความเข้าใจ  และ เทคนิคในการพัฒนางาน มีประสบการณ์  
จากการประชุม   อบรม  และศึกษาดูงาน   สามารถนำไปพัฒนางาน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและสามารถนำมาขยายให้กับบุคลากรคนอื่น
ให้ได้รับความรูต้่อ ซึ่งทำให้เกิดแนวทางในการพัฒนาความคิดที่สร้างสรรค์ต่อไป 

       3. บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคตทิี่ดีต่อการพัฒนาตนเอง ปฏิบัติหนา้ที่เต็มกำลังความสามารถ 
      4. นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากบุคลากรทีม่ีคุณภาพ 

5. บุคลากรมผีลงานทางวิชาการทีเ่ป็นเลิศในระดับประเทศ 
 

4.   วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ(บุคคล/
กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1.  จัดทำโครงการ 
2.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.  ประชุมบุคลากร 
4.  จัดทำแผนการดำเนินงาน 

ต.ค. 62 
 

- นางสุวรรณี ทองเกต ุ
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

1. โรงเรียนจดัประชุม อบรม สมัมนา 
2. ครูเข้ารับประชุม อบรม สัมมนา จากหน่วยงานต่างๆ 
3. การศึกษาดูงานของบุคลกร 
4. การส่งเสริมบุคลกรให้มผีลงานท่ีเป็นเลิศ 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

1,200,000 
 

นางสุวรรณี ทองเกต ุ
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ตรวจสอบผลการปฏบิัติงาน  ก.ย. 63 - นางสุวรรณี ทองเกต ุ

4.ประเมินผล 
(Action) 

ประเมินและรายงานการปฏิบัติงาน (Action) ก.ย. 63 - นางสุวรรณี ทองเกต ุ

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………1,200,000….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 
 ดังรายละเอียดดังนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2562         ภาคเรยีนที ่1/2563                
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ส่งบุคลากรไปอบรม สัมมนาตามที่หน่วยงานอ่ืนจัด - - - 350,000 - 350,000 
2 โรงเรียนจัดประชุม อบรม สัมมนา - - - 50,000 - 50,000 
3 การศึกษาดูงาน - - - 300,000 - - 
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โครงการ  เตรียมความพร้อมรับการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
กิจกรรม  การวิเคราะห์จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมี 
                              สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวเดือนเพ็ญ  วงศ์จันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

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

ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประกอบกับทางจังหวัด
ตากได้จัดทำเป็นแผนนโยบายระดับจังหวัด  เพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรูใ้ห้กับนักเรียนและเป็นการให้ความร่วมมือกับทางจังหวดั
ตาก  โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้จัดทำแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้น เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
สอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี (อพ.สธ.) 
สำหรับแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจะประกอบด้วยองค์ประกอบในการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ  คือ 
องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ ,องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน ,องค์ประกอบที่ 3 
การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ,องค์ประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู้ ,องค์ประกอบท่ี 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
 ดังนั้นกระบวนการทำงานจึงมีการรวบรวมพรรณไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่องมีการเก็บตัวอย่าง
พรรณไม้แห้งพรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานเป็นระบบ  ครูผู้สอนมีการจัดทำ
แผนการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้เหมาะสม  และเพื่อให้การจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้
ถูกต้องสอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  คณะดำเนินงานได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้   จึงดำเนินการจัดกิจกรรมการวิเคราะห์จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้กับครใูน 
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์การจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้บรูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 
2. เพื่อให้แต่ละกลุม่สาระการเรยีนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บรูณาการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
    ในการรองรับการประเมิน 

3. เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
     ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ที่บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
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         -  ด้านคุณภาพ 
   บุคลากรครโูรงเรยีนสรรพวิทยาคมทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการจดัการเรียนรู้บรูณาการงานสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน เพื่อรองรับการประเมินในการขอพระราชทานป้ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องจากพระราชดำรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเพื่อกำหนดปฏิทินการปฏบิัติงาน 
2. มอบหมายให้ผูร้ับผดิชอบกำหนดวางแผนตาม
ปฏิทิน 

ตุลาคม 62 
- 

มีนาคม 63 

- - นางสาวเดือนเพ็ญ   
วงศ์จันทร์ 
-นางสายชล 
สุกันทา 
- คณะกรรมการ 
ดำเนินงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามแผนงาน 
2. ประชุมครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เพื่อวางแผนการจัดกจิกรรม 
3. ติดต่อประสานงานคณะวิทยากรจากโรงเรียนตาก
พิทยาคม 
4. ดำเนินการจดักิจกรรมอบรมการวิเคราะห์และ
จัดทำแผนการจัดการเรยีน จำนวน 1 วัน การ
วิเคราะหจ์ัดทำแผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนี ้
4.1 ครูสุทิน คำน่าน ครู คศ.3 หัวหน้างานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน โรงเรียนตากพิทยาคม 
บรรยายความสำคัญของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
4.3 ครูพรเพ็ญ สว่างโชติ ครู คศ.3 การวิเคราะห์
ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางกับงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
4.2  บรรยายการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้  โดย 
     - ครูกิตติพงศ์ สริิมูลเครือ    

     -  ครูวราภรณ์ ภาคสุโพธิ์    

4.3 แยกกลุ่มวิเคราะห์หลักสตูรแกนกลางกับหลักสูตร
สวนพฤกษศาสตร์แตล่ะกลุ่มสาระและการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ นำโดย ครสูุทิน คำน่าน   
ครู คศ.3 หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และผู้ช่วยวิทยากรร่วมประจำกลุ่มอีก 9 ท่าน 

พฤศจิกายน 62 
–  

เมษายน 63 
 

13,651 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. ประเมินความพึงพอในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ  

เมษายน 63 - 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนนิกิจกรรม เมษายน 63 - 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 13,651  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ       -             บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี             -   บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าของที่ระลึกวิทยากร 500 ช้ิน 10 5,000 - - 
2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน  

60 คน ครู 50 คนและวิทยากร 10 คน 
50 คน 60 3,000 -  

- 

3 ค่าอาหารหลัก 1 มื้อ จำนวน 60 คน 
ครู 50 คนและวิทยากร 10 คน 

45 คน 60 2,700 - - 

4 กระดาษบรู๊ฟ 4 บาท 30 120 - - 
5 ปากกาเคมีตราม้า (สีดำ สแีดง สีนำ้เงิน) 17 ด้าม 30 510 - - 
6 หมึกปริ้นท์ Epson รุ่น L3150 Series( 4 สี) 250 ขวด 4 1,000 - - 
7 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 439 ห่อ 1 439 - - 
8 กระดาษเกยีรตบิัตรการ์ดขาว (50 แผ่น/ห่อ) 99 ห่อ 3 297 - - 
9 แฟ้มซองพลาสติก A4 เอลเฟ่น 65 โหล 5 325 - - 
10 ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน 260 กระป๋อง 1 260 - - 

รวม 13,651 - 
รวมท้ังสิ้น 13,651 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจในการวิเคราะห์การจัดทำแผนการจดัการ
เรียนรู้บรูณาการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  

สอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 

 แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ  
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กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นมือครูอาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 2  บริการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร 
 1.1 กิจกรรมการจัดสวัสดิการครูและบุคลากร - ม.2.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

รวม -     
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โครงการ  เสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร 
กิจกรรม  การจัดสวัสดิการครูและบุคลากร 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมี

สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู 
ผู้รับผิดชอบ    นางนวลจันทร์  โคตะมี 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562  -  กันยายน  2563 
สถานทีด่ำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด   จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
           ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการพัฒนาทุกด้านของการศึกษา  
เพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบริหารงานโดยการ
จัดการให้คนร่วมกันทำงานอย่างมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และทำงานด้วยความพึงพอใจ ขวัญและกำลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและกำลังใจเป็นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษ ณะ 
และความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงหากกำลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดี
เท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีกำลังใจที่ดี การปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากร  
ที่มีความรู้ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร   
ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น   

การให้สวัสดิการกับคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม และผู้มีอุปการคุณ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  
มีการจัดเก็บข้อมูลและประเมินงานสวัสดิการอย่างเป็นระบบ จึงควรมีการพัฒนาระบบงานสวัสดิการให้มีประ สิทธิภาพทำให้ 
คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนได้รับบริการด้านสวัสดิการทั่วถึง ก่อให้เกิดขวัญ กำลังใจ ส่งผลต่อการเรียน
การสอนและการพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน 

 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลงัใจให้แก่บุคลากร 
 2. เพื่อเป็นการสร้างความสมัพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 
 3. เพื่อให้บุคลากรเกดิความมั่นคงในสวัสดิการ  
       4. เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 
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3.  เป้าหมาย 
     - ด้านปริมาณ 

        1. คณะครู  บุคลากรนักเรยีน และผูม้ีอุปการคณุต่อโรงเรียนจำนวน 250 คน 
        2. จำนวนข้อมูลการให้บริการ 200 ครั้ง / ปี 

 -ด้านคุณภาพ 
 คณะครู บุคลากร นักเรยีน และผูม้ีอุปการคณุไดร้ับสวัสดิการทั่วถึง รวดเร็ว ทำให้เกดิความประทับใจและรักองค์กร 

ส่งผลต่อการพัฒนาการเรยีน การสอน 
 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

- จัดทำโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 

ก.ย.  62 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินการตามโครงการ  ได้แก่ ทำบุญ บริจาค กับ
หน่วยงานต่างๆ งานสัมพันธ์ชุมชน , บัตรการกุศล , 
กระเช้าสุขภาพ  แจกันดอกไม้  สวัสดิการสร้างขวัญ
กำลังใจให้ครู บุคลากร และนักเรยีน ในโรงเรียน 

ต.ค. 62  - 
ก.ย.  63 

- นางนวลจันทร์  โคตะม ี

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ความต้องการรับการบริการของนักเรียนและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

ต.ค. 62  - 
ก.ย.  63 

- นางนวลจันทร์  โคตะม ี

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการดำเนินตามโครงการ 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

ต.ค. 62  - 
ก.ย.  63 

- นางนวลจันทร์  โคตะม ี

 
 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  งานสวัสดิการ ………......- ……......…... บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
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กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนงานที่ 1  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

 
1.1 กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผนงาน 31,999 ม.2.1,2.2,2.5 ฝ่ายธุรการ นโยบาย 

แผนและงบประมาณ 
2. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
 2.1 กิจกรรมการรองรับการประเมินโรงเรียนจากองค์กร

ภายนอก 
13,000 ม.2.1,2.2,2.3 ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

3. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิ 
 3.1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
10,000 ม.2.1,2.2,2.3 ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

รวม 54,999     
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โครงการ  ส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
กิจกรรม  พัฒนางานนโยบายและแผนงาน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ตามหลักธรรมภิบาล 
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย   หาญพรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ข้อที ่2.1   มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรยีนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานแผนงานฝ่ายบริหารนโยบายแผนและงบประมาณ เป็นงานบริหารโรงเรียนที่จะต้องควบคุมงานด้านต่างๆ ให้
ครอบคลุมถึงงานด้านการวางแผน การกำหนดยุทธศาสตร์ ซึ่งจำเป็นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและต้องเป็นระบบ 
สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นปัจจุบัน นอกจากนั้นยังเป็นงานที่สนับสนุนงานอื่นให้สามารถดำเนินต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ของ
แต่ละงาน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากร สำนักงานต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องพัฒนาและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดทำแผนปฏิบตัิการประจำปีตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนกลยุทธ์อย่างทั่วถึงและพอเพียง 
 2. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแก่ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ในการขออนุมัติดำเนินการจดัทำโครงการของโรงเรียน 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
    1. ครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 200 คน 
    2. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน 
          -  ด้านคุณภาพ  
   1. ดำเนินงานด้านแผนงานตามระเบียบของทางราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สะดวกรวดเร็ว 

  2. มีวัสดุสำนักงานสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารนโยบายแผนและงบประมาณอย่างพอเพียงและทั่วถึง 
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. จัดทำโครงการ 

1-30 ก.ย. 62 - งานแผนงาน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
3. ดำเนินการจดัหาอุปกรณ์เพื่อพัฒนาบริหารงาน 

ต.ค 62 – ก.ย. 
63 

32,000 งานแผนงาน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 
2. จัดทำทะเบียนควบคมุการใช้วัสดุ 

1-15 ก.ย. 63 - งานแผนงาน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการใหผู้้บังคับบัญชา
ทราบ 

15-30 ก.ย. 63 - งานแผนงาน 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………32,000……... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 แฟ้มเสนอเซ็นปกธรรมดา 199 เล่ม 3 597 - - 
2 คลิบบอร์ดพลาสติก A4 ตราม้า No"H-99 50 อัน 5 250 - - 
3 ช้ันใส่เอกสารพลาสติก 5 ช้ัน Deli 1,199 อัน 1 1,199 - - 
4 คลิปหนีบดำตราม้า No.109 70 โหล 5 350 - - 
5 คลิปหนีบดำตราม้า No.110 60 โหล 6 360 - - 
6 กระดาษกาวย่นใหญ่ 3M 1.5" 36มมx25y. 50 ม้วน 2 100 - - 
7 โฟมเทป 3M 21 mm x 1 เมตร 65 ม้วน 2 130 - - 
8 Index คั่นแฟ้ม PVC 10 หยัก Flamingo 50 ชุด 3 150 - - 
9 เก้าอี้สำนักงานลโีก ้ 2,500 ตัว 1 2,500 - - 
10 หมึกพิมพ์ HP Laserjet 79 A 2,100 ตลับ 4 8,400 5 10,500 
11 สมุดปกน้ำเงิน No.2 ไม่หุ้มปก 60 แผ่น 45 เล่ม 6 270 6 270 
12 กระดาษโฟโต้  180g  A4 100 แผ่น 439 ห่อ 2 878 3 1,317 
13 แฟลชไดซ์ Kingston DataTraveler USB DT101G2 8GB 199 อัน - - 3 597 
14 คลิปหนีบดำตราม้า No.111 40 โหล - - 3 120 
15 คลิปหนีบดำตราม้า No.112 30 โหล - - 3 90 
16 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1 " 24 ม้วน - - 4 96 
17 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5 " 37 ม้วน - - 5 185 
18 กระดาษ post-it  3M  3"x3" No.654 55 แพค - - 12 660 
19 กระดาษ Post-it มาร์กเกอร์ คละสี 5 สี No.670 89 แพค - - 12 1,068 
20 เทปใสแกนใหญ่ยูนิเทป 1"x36หลา 45 ม้วน - - 6 270 



438 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

21 ลวดเย็บ No.M8-1M (1x12 กล่อง) 150 โหล - - 1 150 
22 ลวดเย็บ No.10-1M Max  (1X24 กล่อง) 220 แพค - - 1 220 
23 ลวดเย็บ No.23/6 ตราช้าง 45 แพค - - 2 90 
24 เทปลบคำผิด ลิขวิดเปเปอร์ Dryline Grip  5 มม.x 8.5 ม. 50 อัน - - 12 600 
25 ลวดเสียบตราม้าหัวกลม 50 ตัว 140 โหล - - 1 140 
26 แฟ้มกระดาษเจาะ 250g No.500G A4 16 เล่ม - - 12 192 
27 ลวดเสียบตราม้าจัมโบ้ 20 ตัว 160 โหล - - 1 160 
28 ดินสอดำตราม้า HB มอก (1x12 แท่ง) 45 โหล - - 2 90 

รวม 15,184 16,815 
รวมท้ังสิ้น 31,999 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 100 มีแผนปฏิบตัิการประจำปตีามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
สามารถตรวจสอบได ้
2. ร้อยละ 90 ความพึงพอใจในการให้คำปรึกษา แนะนำแก่ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ในการขออนุมัติดำเนินการจัดทำโครงการของโรงเรียน 

สอบถามความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ 

 

แบบสอบถามความพึง
พอใจในการให้บริการ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 งานแผนงานโรงเรยีน มีวัสดุสำนักงานและครภุัณฑ์ ใช้ในการสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบตัิการประจำปีของโรงเรียน
อย่างพอเพียงและสามารถให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง 

 

 



439 

โครงการ  ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
กิจกรรม  การรองรับการประเมินโรงเรียนจากองค์กรภายนอก 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
ผู้รับผิดชอบ    นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย /สำนักอำนวยการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2562 – 1/2563  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ข้อที่ 1. เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  ข้อที่ 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ข้อที่ 3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

            และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  การเปลีย่นแปลงของสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นไปอยา่งรวดเร็ว การศึกษาของประเทศไทยจำต้อง
ปรับเปลีย่นให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อสร้างศักยภาพคนใหส้ามารถดำรงอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศกัดิ์ศรี และสังคมส่วนรวม
อย่างมีความสุข การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่พึงปรารถนา จำเปน็ต้องพัฒนาคุณภาพของคนให้เปน็คนเก่ง คนดี มีคุณธรรม              
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ย่อมต้องอาศัยการศึกษาเป็นกลไกการพัฒนาคน การศึกษาเป็นการสร้าง
รากฐานในการพัฒนาคณุภาพชีวิตของคน เป็นการเตรยีมและนำคนไทยให้ก้าวสู่สังคมยุคใหม่อย่างมั่นคงและรู้ทันโลก 
  

ดังนั้นโรงเรียนต้องมีระบบการบริหารจัดการเพื่อ พัฒนาสถานศึกษาตาม (1) จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2) 11 นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ (3) นโยบายและจุดเน้นสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามนโยบายดังกล่าวจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ นี้ข้ึน 

  

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อใหโ้รงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรสู่ความ

เป็นเลิศ ด้านวิชาการ และระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 
2.2 เพื่อใหโ้รงเรียนมีระบบพัฒนา การนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 

 

3.  เป้าหมาย 

- ด้านคุณภาพ  
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มีการบรหิารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคณุภาพ และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยัง่ยืน 
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- ด้านปริมาณ  
ฝ่ายงานทั้ง 5 ฝ่าย และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 9 กลุ่ม และกิจกรรมพฒันาผู้เรยีนมีระบบพัฒนา การนิเทศติดตาม 
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากร 

 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ธ.ค 2562 

 

 
- 

- คณะกรรมการบริหาร
สำนักอำนวยการ 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ  
    - จัดเตรียมวสัดุสำนักงาน เพื่อรองรับการประเมิน
จากหน่วยงานภายนอกในโอกาสตา่งๆ  เช่น นำเสนอ
นวัตกรรมของโรงเรียน , รองรบัการนิเทศตดิตาม ,
เผยแพรผ่ลการดำเนินงานของโรงเรียน หรือ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบุคคล 
4. ประเมินโครงการ 
5. รายงานผลการดำเนินการต่อผูบ้ังคับบัญชา 

ม.ค. 2563 
- 

ส.ค. 2563 
 

13,330 
 
 

- คณะกรรมการ
ดำเนินงาน  

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ส.ค. 2563 
 

- - คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

ก.ย. 2563 
 

การจัดทำ
รูปเลม่ 

 

- คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) .........13,330.............. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ………………-…………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 Roll Up ขนาด 180x80 cm 1,300 ชุด 5 6,500 5 6,500 
รวม 6,500 6,500 

รวมทั้งสิ้น 13,000 
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โครงการ  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
กิจกรรม  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนวรัตน์ เหลือศรีจันทร์ / สำนักอำนวยการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2562 – 1/2563  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 1. เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
      ข้อที่ 2.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

     ข้อที่ 3.  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรชัญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวทรงมีพระราชดำรสัช้ีแนะแนวทาง การดำเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตร่ะดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบรหิารประเทศใหด้ำเนินไปใน ทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อ
โลกยุคโลกาภิวัฒน ์ช้ีแนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวถิีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย
และวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จำเป็นที่จะต้องมรีะบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี และต้องประกอบไปด้วยสองเงื่อนไข คือ เง่ือนไขความรู้ เง่ือนไขคุณธรรม 

ในปีการศึกษา 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้โรงเรยีนสรรพ
วิทยาคมเป็นโรงเรียนทีผ่่านการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงด้านการศึกษา 
เพื่อให้โรงเรียนทีเ่ป็นศูนย์การเรยีนรู้ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบริหารจัดการสถานศึกษา  พร้อมท้ังจัด
กระบวนการการเรียนรู้บรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดอุปนิสยั “พอเพียง” จนเป็นท่ีช่ืนชมและ
ยอมรับของผู้ปกครองตลอดจนชุมชนในการเปลี่ยนแปลงด้านอุปนิสยั คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  ครู นักเรียนและ
ชุมชนมีความเห็นร่วมกันว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักท่ีจะนำไปสู่ความอยู่รอดของประเทศเพื่อเป็นการสรรเสริญ
พระบารมีและถวายพระเกียรติแดพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรูไ้ดส้านต่อเผยแพร่  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือแกโ่รงเรียนอื่นและหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็น  “สถานศกึษาพอเพียง”  และ  “ศูนย์
การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการพัฒนานักเรียนและประชาชนทุกคนในชาติให้เกิดอุปนิสยั  “พอเพียง” 

ดังนั้นเพื่อให้โรงเรยีนพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ จึงดำเนิน
กิจกรรม “พัฒนาศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น   
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2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อดำเนินการพัฒนาห้องศูนยก์ารเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียน 
สรรพวิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้ศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มาบริหารจดัการสถานศึกษา พร้อมท้ัง
จัดกระบวนการการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาโรงเรียนเป็น“สถานศกึษาพอเพียง”และ
“ศูนย์การเรยีนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 

3.  เป้าหมาย 

- ด้านคุณภาพ  
1. โรงเรียนมีห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในการบริหารจัดการ  

และดำเนินกิจกรรม 
2. สามารถใช้รองรับการศึกษาดูงานของเครือข่ายไดเ้ป็นอย่างด ี

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

 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.ดำเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ 

 
ก.ย–ต.ค 2562 

 

 
- 

- คณะกรรมการบริหาร
สำนักอำนวยการ 
- ครูแกนนำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ  
   - จัดทำโรลอัพที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม
ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  - จัดแสดงนิทรรศการ(โรลอัพ)ท่ีใช้รองรับ
การศึกษาดูงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน พร้อมท้ังจัดกระบวนการเรยีนรู้
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ต.ค. 2562– 
ก.ย 2562 

 

10,000 
 
 

- คณะกรรมการบริหาร
สำนักอำนวยการ 
- ครูแกนนำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงาน
โครงการ 

 
ก.ย. – ต.ค 

2562 
 

 
- 

-หัวหน้าสำนักอำนวยการ 
-ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
และเลขานุการสำนัก
อำนวยการ 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา ต.ค. 2562 

 

 
การจัดทำรปูเลม่ 

 

- คณะกรรมการบริหาร
สำนักอำนวยการ 
- ครูแกนนำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินอุดหนุน   …………10,000….….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……………-……………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

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

1 ค่าจ้างทำโรลอัพของศูนย์การเรยีนรู้ฯ จำนวน 5 
ศูนย ์

2,000 ชุด 5 10,000 - - 

รวม 10,000 - 
รวมทั้งสิ้น 10,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้มี
การพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ในการบริหารจัดการ และดำเนินกิจกรรม 

1. จากการจัดกิจกรรม 
2. จากการสอบถาม 
3. ตารางแสดงการให้บริการกับนกัเรียน 
และหน่วยงานตา่งๆ 

1. รายงานผลการดำเนินงาน 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
3. สรุปงานรายป ี
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของ 
 2. ศูนย์การเรยีนรูไ้ด้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบริหารจดัการสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดกระบวนการ
การเรยีนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้เป็นตน้แบบให้กับโรงเรยีนเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก ในการสร้างเครือข่ายของศูนย์
การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
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กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง   

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ 

 

1.1 กิจกรรม ICT ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 143,184 ม.1.1(4), 
ม.2(2.2,2.6) 
ม.3(3.2,3.4) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

2. โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการที่ดี 
 2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารวิชาการ 90,000 ม.2(2.2,2.5,2.6) 

ม.3(3.1,3.2) 
ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนนักเรียน 43,606 ม.2(2.1,2.2,2.3, 
2.4,2.5,2.6) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 2.3 กิจกรรมพัฒนาสำนักงานห้องสมุด 14,000 ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารวชิาการ 
- งานห้องสมุด 

 2.4 กิจกรรมซ่อมบำรุงยานพาหนะ 300,000 ม.2(2.2) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 2.5 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนกังานฝา่ยบริหารทั่วไป 30,000 ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 2.6 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 100,000 ม.2(2.5,2.6) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 2.7 กิจกรรมพัฒนางานพสัดุ-งานการเงินโรงเรียน 50,002 ม.2(2.1,2.2,2.5) ฝ่ายธุรการ นโยบาย 

แผนและงบประมาณ 
 2.8 กิจกรรมพัฒนาระบบงานธรุการโรงเรียน 40,000 ม.2(2.1,2.2,2.5) ฝ่ายธุรการ นโยบาย 

แผนและงบประมาณ 
 2.9 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนกังาน/การซ่อมบำรุง 29,670 ม.2(2.2,2.6) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
 2.10 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และซ่อมแซม ดูแล

รักษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ (งานสภานักเรียน) 
12,990 ม.2(2.1,2.4) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
 2.11 กิจกรรมจัดทำเข็ม เกียรติบัตรและปา้ยนิเทศสภา

นักเรียน 
6,000 ม.1.2(1,3,4) ฝ่ายบริหารกิจการ

นักเรียน 
 2.12 กิจกรรมการพัฒนาสำนักอำนวยการ 45,000 ม.2(2.1,2.2,2.3) ฝ่ายสำนักอำนวยการ 
 2.13 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/การซ่อมบำรุง 

(กลุ่มงานบุคคล) 
40,000 ม.2(2.2,2.5,2.6) ฝ่ายสำนักอำนวยการ/

กลุ่มงานบุคคล 
 2.14 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 
24,426 ม.2(2.5,2.6) กลุ่มสาระภาษาไทย 
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กลยุทธ์ที ่4 (ต่อ)บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง   

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 2.15 กิจกรรมการพัฒนาจัดหาสื่อการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

30,380 ม.2(2.1,2.2,2.3, 
2.4,2.5,2.6) 

กลุ่มสาระภาษาไทย 

 
2.16 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

49,976 ม.2(2.5,2.6) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

 
2.17 กิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

39,891 ม.2(2.5,2.6) กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

 
2.18 กิจกรรมสนับสนนุวัสดสุำนักงาน งานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

27,845 ม.2(2.5,2.6) กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 

 
2.19 กิจกรรมจัดหาวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

5,005 ม.2(2.5) กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

 
2.20 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 30,000 ม.2(2.5,2.6) กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 

 
2.21 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 

30,339 ม.2(2.5,2.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

 
2.22 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 

25,000 ม.2(2.5) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 

 
2.23 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

43,158 ม.2(2.2,2.5) กลุ่มสาระศิลปะ 

 
2.24 กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 23,080 ม.2(2.5,2.6),ม.3.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- งานแนะแนว 
3. โครงการจัดสรรสื่อการเรียนห้องเรียนการงานอาชีพ 
 3.1 กิจกรรมจัดสรรสื่อการเรียนห้องเรียนการงานอาชีพ 29,900 ม.2(2.5) กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 

4.1 กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนภาษาอังกฤษและพฒันา
แหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(English Resource and Instruction Center : ERIC) 

6,000 ม.2(2.5),ม.3.2 ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 
4.2 กิจกรรมพัฒนางานศนูย์วัฒนธรรมอำเภอแม่สอดและ
ศูนย์อาเซียนศึกษา 

25,300 ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 
4.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 
ONE (ห้อง 612) 

12,088 ม.2(2.4),ม.3.1 ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
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กลยุทธ์ที ่4 (ต่อ)บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง   
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 4.4 กิจกรรมพัฒนาห้องสำนักงานฝา่ยธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ 

20,000 ม.2(2.1,2.2,2.5) ฝ่ายธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ 

 4.5 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(คณิตศาสตร์) 

5,000 ม.2(2.1,2.4, 
2.5,2.6) 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

 4.6 กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะภาพคณิตศาสตร์ 50,000 ม.2(2.5),ม.3(3.2) กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
 4.7 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์/

ห้องพักครูคณิตศาสตร์ 
59,750 ม.1.1(4,5), 

ม.2(2.5) 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

 4.8 กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์การงานอาชีพ 10,050 ม.2(2.5) กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
5 พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 
 5.1 กิจกรรมพัฒนาปรบัปรุงห้องสมุดโรงเรียน 80,000 ม.3(3.2) ฝ่ายบริหารวชิาการ 

- งานห้องสมุด 
6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสาธารณูปโภค 
 6.1 กิจกรรมชำระค่านำ้/ค่าไฟ/ค่าสาธารณูปโภค 3,085,470 ม.2(2.2,2.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 6.2 กิจกรรมชำระค่านำ้มันเชื้อเพลิงยานพาหนะโรงเรียน 276,000 ม.2(2.2) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
7. โครงการครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน 
 7.1 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 33,900 ม.2(2.5,2.6) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่ 
 8.1 กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้าง/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารสถานที ่
296,150 ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 รวม 5,263,160   
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โครงการ  พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนา ICT ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

     ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที ่3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยศูนย์ปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ได้เปิดสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ตามหลักสตูรของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562 และปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
รายละเอียดดังนี ้

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 บังคับเรียนทุกห้องเรียน จำนวน 13 ห้องเรียน 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 บังคับเรียนทุกห้องเรียน จำนวน 13 ห้องเรียน 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 บังคับเรียนทุกห้องเรียน จำนวน 13 ห้องเรียน 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 บังคับเรียนทุกห้องเรียน จำนวน 13 ห้องเรียน 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 บังคับเรียนทุกห้องเรียน จำนวน 13 ห้องเรียน 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 บังคับเรียนทุกห้องเรียน จำนวน 13 ห้องเรียน 
ในกระบวนการจดัการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาแตล่ะระดับช้ัน ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ห้องเรียน มี

รายละเอียดดังนี ้
1. ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ 1 (เปิดสอนในระดับชั้น ม.1,ม.4) ประกอบด้วย 

- เครื่องคอมพิวเตอร ์   27 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์      3 เครื่อง 
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ADSL 
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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 
- 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 

จากการดำเนินงานดังกล่าวไปแล้วนั้น จึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการใช้งบประมาณในการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียน 
การสอน และปรับซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการทั้งหมด 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดการเรียน การสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนในแต่ละระดบัช้ันเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง 
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอรต์ามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
3. เพื่อปรับซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ของศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อวัดทักษะความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 
5. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1. นักเรียน ครู และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ร้อยละ 100 มีเจตคติที่ดีในการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการเสรมิสร้างทักษะ
กระบวนการเรียนรู ้

2. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้เรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา และตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

3.   การให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 80 ท้ังหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียนเป็นไดด้้วยความ
รวดเร็ว ในการใช้ห้องศูนย์ปฏิบัตกิาร 

 -  ด้านคุณภาพ  
1. นักเรียน ครู สามารถค้นคว้าข้อมลูจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ในการจัดการเรยีน การสอน 
2. นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ได้ศึกษา ไปใช้เปน็พ้ืนฐานในการเรียนระดับทีสู่งขึ้น และประกอบ

อาชีพต่อๆ ไป 
3. นักเรียน ครู มีทัศนะแลเจตคติที่ดใีนการนำคอมพิวเตอรไ์ปใช้ในการเสรมิสร้างทักษะกระบวนการเรยีนรู้ 
4. การให้บริการกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ใน

การใช้ห้องศูนย์ปฏิบัติการ 
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

- ประชุมครภูายในกลุม่งาน เพื่อจัดเตรียมการ
จัดทำโครงการ และเสนอขออนุมตัิโครงการ 

- เตรียมเนื้อหาในการจัดการเรยีน การสอน 

ก.ย. 2562 
 

- - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานศูนย์ปฏิบัติการฯ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

 

- พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- จัดหาอุปกรณ์/ครุภณัฑ์ สำหรับการพัฒนา

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
- จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียน การสอน 
- จัดกิจกรรมการเรียน การสอน 

ต.ค. 2562 
พ.ค. 2563 

143,184 - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานศูนย์ปฏิบัติการฯ 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

 
 

- ประเมินผลการเรียนของนักเรยีนทุกๆ คน เมื่อ
สิ้นภาคเรียนที่ 2/2562 และ 1/2563 

- ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของ
ครูภายในกลุ่มงาน 

มี.ค. 2563 
ต.ค. 2563 

 

- - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานศูนย์ปฏิบัติการฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจดักิจกรรม 

มี.ค. 2563 
ต.ค. 2563 

 

- - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานศูนย์ปฏิบัติการฯ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)        143,184        บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที ่2 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 Monitor สื่อการเรยีนการสอน หอ้ง 135 3,500 จอ 5 17,500 - - 
2 เครื่องปริ้นเตอร์  Printer Epson L365  

ห้อง 122 
5,290 เครื่อง 1 5,290 - - 

3 ตลับหมึก OKI รุ่นMB400 series สีดำ 4,590 ตลับ 1 4,590 1 4,590 
4 จอภาพโปรเจคเตอร์มอเตอรไ์ฟฟ้า ติดตั้งห้อง 

125,131 
7,500 จอ 1 7,500 1 7,500 

5 หูฟังพร้อมไมค ์ 200 ชุด 25 5,000 25 5,000 
6 เครื่องเสียง NPE TW-250L MOSFET POWER 

MIXER หอ้ง 131 
6,000 เครื่อง 1 6,000 - - 

7 ไมคล์อย proeuro tech ET-777III ห้อง 131 5,000 ชุด 1 5,000 1 5,000 
8 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 3000 ตู้ 1 3,000 1 3,000 
9 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 6 ฟุต 7,500 ตู้ 1 7,500 1 7,500 
10 โต๊ะทำงานเหล็ก ครมี เอเพ็กซ์ ATC-2436 4,300 ตัว 3 12,900 - - 
11 เก้าอี้สำนักงาน สีดำ กรีนไลน์ T24LO-A307S 1,300 ตัว 5 6,500 - - 
12 กระดาษสติกเกอร์อิงค์เจ็ท A4 เงิน (20แผ่น) 460 แพ็ค 1 460 1 460 
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ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที ่2 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

13 เครื่องเย็บกระดาษ No.35 145 เครื่อง 1 145 1 145 
14 กระดาษโน๊ตชนิดมีกาว 1.5*5 ซม. 66 แพ็ค 5 330 5 330 
15 กระดาษ A4 (สีฟ้า,สีชมพ,ูสเีขียว,สีเหลือง) สีละ 140 ริม 3 420 3 420 
16 สันรูด 3 มม.(แพ็ค12อัน) ออร์ก้า 43 แพ็ค 3 129 3 129 
17 สันรูด 7 มม. (แพ็ค12อัน) ออร์ก้า 55 แพ็ค 3 165 3 165 
18 แผ่นยางรองตัด 45x30 ซม. A3 เอลเฟ่น 200 แผ่น 1 200 1 200 
19 สมุดกล่าวรายงานปกผ้าไหม A4 สัน 1 ซม.

Quiet V-79 สีม่วง 
395 เล่ม 2 790 - - 

20 แฟ้มเสนอเซ็นต์ปกธรรมดา 189 แฟ้ม 1 189 1 189 
21 แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง A4  160 แฟ้ม 5 800 5 800 
22 กล่องแฟ้ม 3 ช่อง 12 นิ้ว 279 กล่อง 6 1,674 6 1,674 
23 ปรับซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณเ์ครือข่าย 10,000 ภาคเรยีน 1 10,000 1 10,000 

รวม 96,082 47,102 
รวมท้ังสิ้น 143,184 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียน ครู และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ร้อยละ 100  
มีเจตคติที่ดีในการนำคอมพิวเตอรไ์ปใช้ในการเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการเรียนรู ้

2. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้เรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

3.   การใหบ้ริการกับหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 80 ท้ัง
หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรยีน
เป็นไดด้้วยความรวดเร็ว ในการใช้ห้องศูนย์ปฏิบัติการ 

- นิเทศ ติดตาม การจดักิจกรรม 
- ผลการประเมินผลการเรยีนของ

ผู้เรยีน 
- สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 
- การประเมินโครงการ 

- แบบติดตามการจดั
กิจกรรม 

- สมุด ปพ.5 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
- เอกสารสรุปผลการ

ดำเนินโครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีงบประมาณในการดำเนินงานอย่างเพียงพอ 
2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีศักยภาพ ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรยีน การสอน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 
3. ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีวสัดุ อุปกรณ์ อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 
4. การให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการ

ใช้ห้องศูนย์ปฏิบัติการ 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาระบบบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ   

 คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางวิไลพร   ศรีนิล 
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      ข้อที่ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการศึกษาปัจจัยทีส่ำคัญอย่างหนึ่งของความสำเร็จ คือการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหารการศึกษา 
การจัดหาจัดทำป้ายนเิทศ จัดหาโต๊ะทำงานในสำนักงาน จึงถือว่าเปน็ส่วนสำคญัที่จะทำให้รู้ว่าการจดัสรรงบประมาณให้พอเหมาะ
สมควรกับจำนวนผลผลิต จะนำไปสู่การไดผ้ลผลติที่มีคณุภาพเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนั้นเองและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมรีะบบ และประสิทธิภาพ 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจดัการงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

  2.  เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณส์ำนักงานใช้อย่างเพียงพอ 
  3.  เพื่อให้มีการใช้วัสดุ อุปกรณส์ำนักงานอย่าคุ้มค่า และประหยัด 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

วัสดุของหน่วยงานภายในสำนักงานฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 -  ด้านคุณภาพ  

การดำเนินงานของงานต่าง ๆ ในฝา่ยวิชาการ มีสื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในสำนักงานท่ีมีคุณภาพมีระบบ
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1.สำรวจความต้องการวสัดุอุปกรณ์ 
2. เสนอรายการจัดซื้อ ตรวจราคาและนำเสนอ
โครงการขออนุมัต ิ

ต.ค. 2562 
ต.ค. 2562 

 

- ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและกรรมการ
ตรวจสอบ 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์

พ.ย.-ธ.ค. 2562 
 

ม.ค.–ก.ย. 2563 

90,000 ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. จัดทำแบบสอบถามประเมินโครงการ 
2. ทำบัญชีคุมพัสด ุ

ก.ย. 2563 - ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

1. สรุปรายงานการจัดซื้อ 
 

ต.ค. 2563 - ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

 
 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ........90,000………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี   …………………………….. บาท 
 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย 
นับ 

ภาคเรียนที ่2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 
Lenovo V530-24ICB All-in-one 23.8" i5-8400T 
4GB 1TB Dos 3Yr (10UW000YTA) 

20,000 เครื่อง 1 20,000 - - 

2 
ตลับหมึก HP COLOR LASERJETPRO M254 NM  
ยกชุด 

10,760 ชุด 1 10,760 1 10,760 

3 Toner Canon 325 2,590 ตลับ 5 12,950 - - 
4 หัวพิมพ์ Printer Epson-L220 ยกชุด 2,900 ชุด - - 1 2,900 
5 หมึกเตมิ canon GI-790 BK 300 ขวด 3 900 4 1,200 
6 หมึกเตมิ canon GI-790 C 300 ขวด 3 900 4 1,200 
7 หมึกเตมิ canon GI-790 M 300 ขวด 4 1,200 4 1,200 
8 หมึกเตมิ canon GI-790 Y 300 ขวด 4 1,200 4 1,200 
9 แป้นพิมพ์ไรส้าย 250 อัน 2 500 - - 
10 เม้าสไ์รส้าย 200 อัน 2 400 - - 
11 กระดาษ A4 120 g (แพ็ค 200 แผ่น) สีฟ้า วีนัส 130 ห่อ 3 390 - - 
12 กระดาษ A4 120 g (แพ็ค 200 แผ่น) สีเหลือง วีนัส 130 ห่อ 3 390 - - 
13 กระดาษโฟโต้ 120g. A4 100 แผ่น 369 ห่อ - - 3 1,107 
14 กระดาษโฟโต้ 180g. A4 100 แผ่น 439 ห่อ 3 1,317 3 1,317 
15 เทปใส opp 1 น้ิว 24 mmx75 25 ม้วน 5 125 5 125 
16 ลวดเสียบหัวกลม E’SY 300 ตัว 65 กล่อง 3 195 3 195 
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ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย 
นับ 

ภาคเรียนที ่2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

17 คลิปดำ ตราม้า 108 90 กล่อง 3 270 3 270 
18 คลิปดำ ตราม้า 109 70 กล่อง 3 210 3 210 
19 คลิปดำ ตราม้า 111 40 กล่อง 3 120 3 120 
20 เทปลบคำผิด 5 มมx8.5มม Grip 50 อัน 5 250 5 250 
21 กระดาษปกการ์ดขาว Doublea 180g 50แผ่น 99 ห่อ - - 5 495 
22 กระดาษใบประกาศนียบตัร A4 300 ห่อ 2 600 2 600 
23 แผ่นใส A4  199 ห่อ 2 398 3 597 
24 สติกเกอร์กระดาษขาวมัน A4 (แพ็ค 100 แผ่น) 300 ห่อ   0 3 900 
25 สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 (แพ็ค 100 แผ่น) 300 ห่อ   0 3 900 
26 สติ๊กเกอร์ใส A4  260 ห่อ   0 2 520 
27 ปากกาไวท์บอร์ด ตราม้า สำน้ำเงนิ 250 กล่อง - - 1 250 
28 ปากกาไวท์บอร์ด Pilot หัวกลม สนี้ำเงิน  270 กล่อง 3 810 1 270 
29 โพสต์-อิท โน้ต ตราช้าง 15มมx50มม 79 ห่อ - - 5 395 
30 ปากกาไฮไลท ์สีเหลือง 45 ด้าม - - 3 135 
31 โพสต์-อิท โน้ต 3x3  (100 แผ่น) สีเหลือง 55 ห่อ - - 5 275 
32 เทปเยื่อกาว 2 หน้า 12 มม. X 10 หลา 40 ม้วน 5 200 5 200 
33 เทปโฟม 21มม x 5ม. 269 ม้วน 3 807 3 807 
34 รางปลั๊กไฟ 5 เมตร 5 ช่อง 459 อัน - - 5 2,295 
35 สาย HDMI 10 เมตร version 1.4 3D Ethernet  

เกรด A 
1,290 เส้น - - 1 1,290 

36 แท่นตัดเทป ดำ ONE Essentials 97 อัน - - 2 194 
37 ซองราชการ (มีครุฑ) 90 ห่อ - - 5 450 
38 เครื่องยิงบอร์ด ตราช้าง NO.TS-13H เหล็ก 859 อัน - - 2 1,718 
39 ขี้ผึ้งนับกระดาษ 45 อัน 5 225 - - 
40 เป็กกดกระดาษ ตราม้า NO.2 120 กล่อง - - 3 360 
41 ไส้แฟ้มซองอเนกประสงค์ A4 ตราช้าง 33 แพ็ค - - 5 165 
42 ดินสอนแรเงาตราม้า2B 13 แท่ง 1 13 - - 

รวม 55,130 34,870 
รวมท้ังสิ้น 90,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. โรงเรียนมรีะบบการบรหิารจดัการงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพร้อยละ  
90 
2. ครู นักเรียนและผูป้กครอง ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการบรกิารหา
งานบริการวิชาการ 

1. การประเมินโครงการ 1. เอกสารสรุปผลการ
ดำเนินโครงการ 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนนักเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  

และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    งานทะเบียน ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ข้อที่ 2.1   มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
     ข้อที่ 2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

               ข้อที่ 2.3   ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     ข้อที่ 2.4   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     ข้อที่ 2.5   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     ข้อที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

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

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรยีนมีความสำคัญทีสุ่ด 
กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

เอกสารทะเบียนนักเรียนเป็นเอกสารที่นับว่ามีความสำคญัที่สุดทีโ่รงเรียนต้องจัดทำ และเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภยั
ตลอดไป ดังนั้นข้อมูลในเอกสารดงักล่าวจึงมีความสำคัญยิ่งท่ีจะต้องลงรายการให้ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน และจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ เรยีบร้อย และปลอดภัย สะดวกต่อการสืบค้นในการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่บคุคล หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ปพ.1,2,3,7,9 ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. เพื่อจัดทำ ปพ.3 รายงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลทะเบียนนักเรียนในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 ได้รับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
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-  ด้านคุณภาพ  
เอกสารหลักฐานทางการศึกษาต่างๆ ที่นักเรียน ครู ผูป้กครอง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับ ถูกต้อง 

เรียบร้อย และทันเวลากำหนด 
 

4. วิธีการดำเนินการ 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

- ประชุมครูภายในกลุ่มงาน เพื่อจดัเตรียมการจัดทำ
โครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ 
- กำหนดรูปแบบการให้บริการ 

ก.ย. 2562 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

- พัฒนาห้องทะเบียน 
- จัดหาวัสด/ุครภุัณฑ์ สำหรับการพัฒนาระบบงาน 
  ทะเบียน 
- จัดรูปแบบการให้บริการงานทะเบียน 

พ.ย. 2562 43,606 - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ประเมินผลกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดระยะดำเนินการของ
กิจกรรม จากผู้ใช้บริการ 

ส.ค. 2563 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ส.ค. 2563 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานทะเบียน 

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)        43,606  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ระเบียน ปพ.๑ หลักสูตรพื้นฐาน 2551 ม.1-3 
(คอมพิวเตอร์) 

160 เล่ม 16 2,560 - - 

2 ระเบียน ปพ.๑ หลักสูตรพื้นฐาน 2551 ม.4-6 
(คอมพิวเตอร์) 

160 เล่ม 16 2,560 - - 

3 ประกาศนียบตัร ปพ.๒ หลักสูตรพื้นฐาน 2551 ม.1-3 400 ห่อ 3 1,200 - - 
4 ประกาศนียบตัร ปพ.๒ หลักสูตรพื้นฐาน 2551 ม.4-6 400 ห่อ 3 1,200 - - 
5 แบบรายงานนักเรยีนจบ หลักสูตรพื้นฐาน 2551 ม.1-3 1,000 ห่อ 4 4,000 - - 
6 แบบรายงานนักเรยีนจบ หลักสูตรพื้นฐาน 2551 ม.4-6 1,000 ห่อ 4 4,000 - - 
7 หมึกเครื่องพิมพ์ HP 30A Laserjet pro M203 dw 2,490 กล่อง 3 7,470 1 2,490 

 8 หมึกเครื่องพิมพ์ HP 80 A Laserjet CF 280 A 3,750 กล่อง 2 7,500 - - 

9 หมึกเครื่องพิมพ์ HP 49 A Laserjet 1320n 3,690 กล่อง 2 7,380 - - 
10 คลิบหนีบดำตราช้าง No.E110 50 กล่อง -  2 100 
11 เทป Opp ใส 1” 24 mm. 16 ม้วน - - 2 32 
12 น้ำยาลบคำผิด ชนิดหัวเข็ม 7 ml 30 อัน - - 10 300 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

13 กาวแท่ง UHU 21 กรัม 99 แท่ง - - 1 99 
14 ลวดเย็บกระดาษ Max No.10-1M 220 กล่อง - - 2 440 
15 สมุด 1-65 ปกเคลือบ ขนาด270-380 มม. 80 เล่ม - - 2 160 
16 กรรไกร ด้าม 7 น้ิว No.04 A ตราคนป่า 119 อัน - - 1 119 
17 เครื่องเย็บ MAX No.HD 10 เหลก็ (อย่างดี) 89 ตัว - - 2 178 
18 ปลั๊กไฟอย่างดี ยาว 3 เมตร 300 อัน 1 300 - - 
19 ปลั๊กไฟอย่างดี ยาว 5 เมตร 500 อัน 1 500 - - 
20 สมุดเสนอเซ็นต ์ 199 เล่ม 2 398 - - 
21 ตรายางช่ือโรงเรียนภาษาอังกฤษ 200 อัน 1 200 - - 
22 ปากกาลูกลื่น0.5มม.สีน้ำเงินควอนตั้ม Gelo Plus X5 240 กล่อง 1 240 - - 
23 คลิปหนีบดำตราช้าง No.E110 50 กล่อง - - 1 50 
24 มีดคัตเตอรส์แตนเลทตราช้าง Elephant No.1801 65 อัน - - 2 130 

รวม 39,508 4,098 
รวมทั้งสิ้น 43,606 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร้อยละ 95 มเีอกสารหลักฐานทางการศึกษาต่างๆ  
ที่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับ 
ถูกต้อง เรียบร้อย และทันเวลากำหนด 

- นิเทศ ติดตาม การจดักิจกรรม 
- สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบติดตามการจดักิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. งานทะเบียนสามารถจัดเก็บ พร้อมทำรายงานข้อมลูทะเบยีนนักเรียน และจัดเก็บข้อมลูสารสนเทศงานทะเบียน เอกสาร

หลักฐานทางการศึกษาได้อย่างเปน็ระบบ ง่ายต่อการสืบค้นเพื่อนำมาใช้งาน 
2. การให้บริการเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา เช่น ปพ.1,2,3,7,9ได้รับความพึงพอใจต่อผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
3. การส่งต่อข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา 
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โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาสำนักงานห้องสมุด 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล                         
   ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี ,นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 2562   -  30 ก.ย. 2563 
สถานที่ดำเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ  

  ข้อที่ 2.5   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริม
การดำเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของโรงเรียน เป็นแหล่ง
วิทยาการทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนเพื่อสร้างความรู้ ความคิดในการนำไปพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปในภายภาคหน้า 
งานห้องสมุดจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการบริการมากยิ่งขึ้น 

ในการดำเนินงานรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของห้องสมุด มีความจำเป็นที่ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน
ในการจัดดำเนินงานตามกิจกรรมตา่งๆ การพิมพ์งาน รายงานต่างๆ ซึ่งเป็นของใช้วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่อการจัดเก็บและ
ดำเนินงานได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม และครผูู้รบัผิดชอบห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
2.2 เพื่อให้การดำเนินงานในห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นระบบ และประสิทธิภาพ 

3.เป้าหมาย  
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   ครูผูร้ับผดิชอบงานห้องสมุดโรงเรยีนสรรพวิทยาคม จำนวน 2 คน ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด โรงเรียนสรรพ
วิทยาคมทุกคน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   ผู้ใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม และครูผูร้ับผดิชอบงานห้องสมุด มสีื่อ อุปกรณ์ วัสดุ เครือ่งใช้
สำนักงานท่ีมีคุณภาพ สามารถนำมาใช้ ในการจัดกิจกรรมของห้องสมุดตลอดจนจดัการเรียนการสอนอย่างมีระบบ เกดิประโยชน์
ในวงกว้าง และมีประสิทธิภาพ 
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4.วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- สำรวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ ์
- เสนอรายการจัดซื้อ สำรวจราคา และนำเสนอ
โครงการจดัซื้อ 

ต.ค. 2562 
 
 

- 
1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ และกรรมการ
ตรวจสอบ  
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ - ตรวจสอบการจัดซื้อ 

พ.ย. 2562  -           
ก.ย. 2563 

 
14,000 

1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- สรุปรายงานการจัดซื้อ  
 

ก.ย. 2563 
 

- 
1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

ก.ย. 2563 
 - 

1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………14,000………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ………………-…………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้   

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่2 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. กระดาษปกมุกหอม  119 ริม 4 476 - - 
2. หมึกปริ๊นเตอร์ ขาว-ดำ HP LaserJet Pro P1102 

(85A) 
2,650 ตลับ 2 5,300 - - 

3. หมึกปริ๊นเตอร์ EPSON L 360 (4 สี )                         250 ขวด 8 2,000 - - 
4. กรรไกรด้ามพลาสติก 8” ตราช้าง 89 อัน 2 178 - - 
5. กระดาษโฟโต้ 180 g. A4 100 แผ่น 439 ห่อ 1 439 - - 
6. กาวลาเท็กซ์  TOA  16 ออนซ์ 45 ขวด 2 90 - - 
7. เครื่องเย็บ Max No.HD10N เหลก็ 89 ตัว 2 178 - - 
8. แท่นประทับ ตราม้าสแตนเลส No.2 สีน้ำเงิน/แดง 50 อัน 4 200 - - 
9. น้ำยาลบคำผิดลิควิดปากาหัวเหลก็ 7 ml. 89 ด้าม 2 178 - - 
10. น้ำหมึกเตมิแท่นประทับตรามา้ 28 cc. สีน้ำเงิน 16 ขวด 2 32 - - 
11. มีดคัทเตอร์สแตนเลสเล็กตราม้า  30 องศา 79 อัน 3 237 - - 
12. ลวดเย็บ  T3-10MB 60 กล่อง 5 300 - - 
13. ลวดเย็บ No 10 -1M ตราช้าง 180 แพค 1 180 - - 
14. สมุดปกน้ำเงิน หุ้มปก 70 แผ่น 89 เล่ม 2 178 - - 
15. คลิปหนีบดำตราม้า No.108<1x12 อัน  90 โหล 5 450 - - 
16. คลิปหนีบดำตราม้า No.111<1x12 อัน 40 โหล 4 160 - - 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายณรงค์ศักดิ์  สวนใต้ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562  -  กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                  ข้อ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ นอกจากจะจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียน
แล้วยังต้องให้ครู นักเรียน ไปร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียนเป็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้ เป็นการส่งเสริม สนับสนุน อันจะนำไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน  และเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม ได้มองเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดให้มีกิจกรรมพัฒนางานซ่อมบำรุงยานพาหนะนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ยานพาหนะมีสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งาน 
 2. เพื่อพัฒนาระบบการใช้ยานพาหนะให้สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านคุณภาพ 
       ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการบริการด้านยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ  
  -  ด้านปริมาณ  
       โรงเรียนมีระบบซ่อมบำรุงยานพนะอย่างเพียงพอตลอดปีการศกึษา นักเรียนและบุคลากรได้ประโยชน์ทั้งหมด 2,950 คน 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

-จัดทำโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม
คณะกรรมการ 

ก.ย.  62 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

-ดำเนินการตามโครงการ 
1. กำหนดงานหน้าท่ีรับผดิชอบให้พนักงาน
ขับรถดูแลและให้บริการ 

พ.ย. 62 
– 

ก.ย.  63 

300,000 นายณรงค์ศักดิ์  สวนใต ้
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 2. ตรวจเช็คสภาพรถก่อนการบริการและ
หลังบริการให้อยู่ในสภาพที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมปลอดภยัในการให้บริการ 
3. ดำเนินงานซ่อมแซมตามระเบียบราชการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ความต้องการรับการบริการของนักเรียน
และบุคคลากรทางการศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

- นายณรงค์ศักดิ์  สวนใต ้

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

-ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
-สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

ต.ค. –พ.ย.
2563 

- นายณรงค์ศักดิ์  สวนใต ้

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  300,000   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ       บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี       บาท 
 

ดังรายการต่อไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคา 

ต่อหน่วย 
หน่วย 
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อซ่อมบำรุงยานพาหนะของ
โรงเรียน จำนวน 6 คัน  ได้แก่ 
รถตู้ Hyundai นข 6503 พิษณุโลก 
รถตู้ TOYOTA นข 1073 ตาก 
รถตู้ TOYOTA นข 2460 ตาก 
รถกระบะ NISSAN 4 ประตู กข-9940 ตาก 
รถกระบะ NISSAN 2 ประตู 0185 
รถกระบะ TOYOTA บฉ-8909 
รถจักรยานยนต์  กบล  703     
รถจักรยานยนต์   ฌ 3348 

25,000 คัน 6 150,000 6 150,000 

รวม 150,000 150,000 
รวมทั้งสิ้น 300,000 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบ

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ   นางอรทัย  ยาโนยะ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562  -  กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ ห้องปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ 

        ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน มีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาและให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยองค์กรภายนอกในทุก ๕ ปี จากการประเมินภายในโดยต้น
สังกัด พบว่า โรงเรยีนมีการจัดการศึกษา โดยชุมชนยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง นอกจากน้ีโรงเรียน
ยังขาดการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ อย่างชัดเจน และไม่
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง ส่งผลให้โรงเรียนได้รบัความร่วมมือ
จากชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังได้ไมด่ีเท่าท่ีควร การทำงานของบุคลากรของโรงเรยีนไมเ่ป็นไปในทางเดียวกัน โดยทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดัการศึกษาต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพือ่ให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีให้
ชัดเจน และบุคลากรสถานศึกษาตอ้งร่วมมือกันดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา
การศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานอย่างแท้จริง ที่ผ่านมาชุมชนไดม้ีโอกาสร่วมคดิ ร่วมทำ ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่าง
ด ีจนโรงเรียนสามารถพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาดีขึ้นตามลำดบั การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบผลสำเร็จได้นั้น ต้อง
อาศัยปัจจัยหลายๆ ด้าน ปัจจัยด้านชุมชนก็เป็นสิ่งสำคญัอีกประการหนึ่งที่จะสานความร่วมมือ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสู่ผลสำเร็จตาม
เป้าหมายและจดุมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ การประชาสมัพันธ์การดำเนนิงานของสถานศึกษา การให้
ความสำคญัต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โดยเปดิโอกาสให้ชุมชนและโรงเรียนได้มคีวามสัมพันธ์อันดตี่อกัน การ
จัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้คำนึงถึงผูเ้รียนเป็นสำคญั การปฏริูปการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรยีนก็
จะประสบผลสำเร็จและส่งผลให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถในการดำรงชีพและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุนีโ้รงเรียน
จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นโครงการต่อเนื่อง  รวมถึงการเตรยีมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์  เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะครูและ

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป 
2.2 เพื่อให้การดำเนินงานในฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีระบบ และประสิทธิภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
             ห้องปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไปมวีัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพียงพอกับความต้องการและพร้อมสำหรับการใช้งาน             
-  ด้านคุณภาพ  

บุคลากรในโรงเรยีน/ชุมชน /ผู้ปกครองนักเรียน /คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบุคคลภายนอก  
มีสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน และมสี่วนร่วมในจัดการศึกษาให้ผูเ้รียนมีคณุภาพได้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน   
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ  
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน  

ต.ค.-  พ.ย.  62 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. กำหนดขอบเขตแบ่งหน้าท่ีรับผดิชอบและ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
ของโรงเรียนตามโครงสร้างการบรหิาร 
2. มอบหมายการตัดสินใจและความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ี โดยมลีายลักษณ์อกัษร 
3. กำหนดกลยุทธ์และการดำเนินการเพื่อการบรรลุ
ความสำเร็จตามทิศทางที่กำหนด 
4. กำหนดเป้าหมายความสำเร็จในรอบปีท่ี
ดำเนินการโดยใช้ฐานข้อมูล 
ของผลการดำเนินการในรอบปีท่ีผา่นมา กำหนด 
5. ดำเนินการจดัซื้อ- จัดจ้าง 

พ.ย. 62  – ม.ค.
63 

35,000 นางอรทัย  ยาโนยะ  

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ตรวจสอบจำนวนวสัดุ-ครภุัณฑ์ ที่ขอจัดซื้อและ
ลงบัญชีพัสดเุป็นลายลักษณ์อักษร 

พ.ย. 62   – 
ม.ค.63 

- นางอรทัย  ยาโนยะ  

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 
 
 
 
 

1. ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่
กำหนด 
2. จัดทำแบบประเมินโครงการ  
3. จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4. ประเมินผลโครงการ 
5. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ก.ย. 63 - นางอรทัย  ยาโนยะ  
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5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ (อุดหนุน)  ……..30,000……………      บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………………………... บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 
2562 

ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 หมึกเครื่องปริ้น Epson L385 ดำ,แดง เหลือง น้ำเงิน 690 ขวด 8 5,520 8 5,520 
2 หมึกเครื่องปริ้น cannon  ดำ,แดง เหลือง น้ำเงิน 350 ขวด 8 2,800 8 2,800 
3 ตลับหมึก HP Laserjet Pro M12 a 2,100 กล่อง 1 2,100 1 2,100 

4 
เทปผ้า แลคซีน ปิดสันหนังสือ ขนาด 2 นิ้ว สีชมพู ฟ้า 
เหลือง 

50 ม้วน 6 300 6 300 

5 
เทปผ้า แลคซีน ปิดสันหนังสือ ขนาด 1 นิ้ว สีชมพู ฟ้า 
เหลือง 

50 ม้วน 6 300 - - 

6 โฟมเทปกาวสองหน้าหนา  ยาว 5 เมตร 165 ม้วน 6 990 - - 

7 กรอบรูปขนาด A4 สีทอง 75 อัน 6 450 - - 

8 มีดคัตเตอรส์แตนแลสใหญ่ตราช้าง 45 องศา 65 อัน 6 390 - - 

9 กระดาษโฟโต้ ขนาด180 แกรม 280 ห่อ 3 840 - - 
10 ปกพลาสติกแผ่นใส A4  227 ห่อ 1 227 - - 
11 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 (กล่อง 24 แพ็ค) 240 กล่อง 1 240 - - 
12 สติกเกอร์พีวีซีใส A4  190 ห่อ 1 190 - - 
13 กระดาษสติ๊กเกอร์สสีะท้อนแสง A4 240 ห่อ 4 960 - - 
14 ริบบิ้นผ้าขนนาด 1.5 นิ้ว สี ม่วง  , เหลือง  130 ม้วน 3 390 - - 
15 ซองพับ 4 ขาว 9/125A ( ครุฑ) 360 1/2พัน 1 360 - - 

16 ปากกาน้ำเงิน large Capacity1.0 m 250 โหล 1 250 - - 

17 CANON เครื่องคิดเลข 8หลัก รุ่น LS-88Hi III (สีดำ) 286 เครื่อง 1 286 - - 

18 หมึกเตมิตลับชาด สีน้ำเงิน 12 ขวด 6 72 - - 

19 ลวดเสียบตราช้าง 11 กล่อง 12 132 - - 

20 เครื่องเจาะ ตราช้าง DP-540 240 เครื่อง 1 240 - - 

21 ใส้แฟ้มซองเอนกประสงค์เอสีต่ราช้าง 26 แพ๊ค 6 156 - - 

22 สมุดบญัชีมีเลขหน้า 210*320 99 เล่ม 6 594 - - 

23 กาวสองหน้าแบบบาง 26 ม้วน 12 312 - - 

24 
ปากกาลบคำผิด (แพ็ค4ด้าม) S1321506 ลิควิดเป
เป้อร์ NP-10 

269 โหล 2 538 - - 

25 ขี้ผึ้งนับแบงค์ 40 ตลับ 5 200 - - 

26 
เทปใส แกน1นิ้ว 12.มม.x36หลา(แพ็ค12ม้วน) สีใส 
ONE 

145 แพ๊ค 1 145 - - 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล   

ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
                              โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายบุญธรรม บุญนายืน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
    ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    ข้อที ่2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 งานโสตทัศนศึกษา ในสังกัดกลุ่มงานบริหารทั่วไปซึ่งเป็นงานท่ีรับผิดชอบในงานด้านบริการ แก่นักเรียน  ครู  บุคลากร  
ชุมชน ในการจัดระบบเสียง การเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร วิชาความรู้ ตลอดจน
ความรู้ทางด้านจติวิทยาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมผีลกระทบต่อการศึกษา ทำให้หลักสตูร วิธีการเรียนการ
สอน บทบาทของครูและนักเรียนเปลี่ยนแปลงไป การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการศึกษาจึงเป็นการแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึ้น  ดังนั้นใน
สถานศึกษาจึงเป็นต้องมีวสัดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวและเตรียมความพร้อมเข้าสู้
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 จำนวน 5,000 คน ต่อปีการศึกษา 
- ด้านคุณภาพ 

3.3. งานโสตทัศนศึกษาสามารถให้บริการอย่างมปีระสิทธิภาพ 
3.4  ครู นักเรียน และชุมชนสามารถใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
 
 
 
 



473 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

-จัดทำโครงการ และสำรวจรายการ 
 

ต.ค. 2562 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

-ขออนุมัติโครงการ 
-จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ เพื่อให้บริการประจำงานโสต
ทัศนศึกษา 
-จ้างเหมาปรับซ่อมระบบเสยีงตามสาย ของโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ 
-จ้างเหมาปรับซ่อมระบบเสยีงและซ่อม ครภุัณฑ ์
งานโสตทัศนศึกษา 

ต.ค. 2562 
พ.ค. 2563 

100,000 งานโสตทัศนศึกษา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-การเร่งรดัการดำเนินงานตามโครงการ และรายงาน
ผลการดำเนินโครงการ 

มี.ค. 2563 
ต.ค. 2563  

- งานโสตทัศนศึกษา 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ มี.ค. 2563 
ต.ค. 2563 

- งานโสตทัศนศึกษา 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)         100,000       บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-………….  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-……….…  บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 โรลเก็บสายไฟ ล้อสายไฟ 1.5mm x ยาว 20 เมตร 1,800 ม้วน 2 3,600 - - 
2 ถ่าน AA 4 ก้อน/แพ็ก 135 แพ็ก 70 9,450 70 9,450 
3 หมึก Printer Epson L365 (4 สี 4 ขวด) 1,000 ชุด 1 1,000 1 1,000 
4 กิมบอลมือถือ BENRO P1 3,500 ชุด 1 3,500 - - 
5 เลนส์วาย Canon 17-40 mm. Usm 18,000 เลนส ์ 1 18,000 - - 
6 ซิลิก้าเจลสีนำ้เงิน (เม็ดจมัโบ้) 800 ถุง 1 800 - - 
7 แฟลช ยังนัว Yn 685 ttl 3,500 ช้ิน 1 3,500 - - 
8 ฮู้ดบังแสงเข้าหน้าเลนส์ Canon 600 ช้ิน 2 1,200 - - 
9 SD SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I Card  

32 GB 
650 การ์ด 2 1,300 2 1,300 

10 Lightning to VGA Adapter 1,400 เส้น 1 1,400 - - 
11 อะแดปเตอร์ Digital AV แบบ Lightning 1,500 เส้น 1 1,500 - - 
12 สาย Adapter สำหรับแปลงจาก jack แยก 2 หัว 

เป็น jack 3.5 
300 เส้น 2 600 - - 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนางานพัสดุ - งานการเงินโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางกัลยา   ประทีป ณ ถลาง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานการพัสดุ – งานการเงิน ฝา่ยธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ เป็นงานให้บริการแกค่รูและบุคลากรทางการ
ศึกษานักเรียนและผู้ปกครองในด้านของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรยีนการสอนแก่ครูและบุคลากร สำนักงานต่างๆตลอดจนการ
จัดหาหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี การเบกิ-จ่ายเงินอุดหนุน เป็นค่าเครื่องแต่งกายนักเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรยีน และเงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้อง
พัฒนาและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบตัิงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อการบริการด้านการเงิน-การพสัดุแก่ครแูละบคุลากรทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและพอเพียง 
2. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรยีนและผูป้กครองด้านการเงิน 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
    1. ครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 200 คน 
    2. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน 
          -  ด้านคุณภาพ  
   1. ดำเนินงานด้านพัสดุ – การเงิน ตามระเบียบของทางราชการ ดว้ยความซื่อสตัย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สะดวกรวดเร็ว 
     2. มีวัสดุสำนักงานสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารนโยบายแผนและงบประมาณอย่างพอเพียงและทั่วถึง 
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. จัดทำโครงการ 

1-30 ก.ย. 62 - งานพัสดุ/การเงิน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
3. ดำเนินการจดัหาวัสดุและครภุณัฑ์ในการพัฒนางาน 
   พัสดุ-การเงิน 

ต.ค 62–ก.ย. 63 50,000 งานพัสดุ/การเงิน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

1-15 ก.ย. 63 - งานพัสดุ/การเงิน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

15-30 ก.ย. 63 - งานพัสดุ/การเงิน 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินอุดหนุน   ………50,000.......……. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

งานพัสดุ (25,000.- บาท)       
1 หมึกพิมพ์เลเซอร์ 79A 2,100 กล่อง 5 10,500 5 10,500 
2 กระดาษ post-it  3M  3"x3" No.654 55 แพค 3 165 3 165 
3 กระดาษ Post-it มาร์กเกอร์ คละสี 5 สี 

No.670 
89 แพค 5 445 5 445 

4 หมึกเตมิเอปสันแท้ สดีำ ,สเีหลือง ,สีแดง,  
สีน้ำเงิน 

250 ขวด 4 1,000 -  - 

5 ปากกาเพ้นท์เขียนครภุัณฑ์ Artline กลาง 1.2 
mm 

80 ด้าม 4 320  - - 

6 Index คั่นแฟ้ม 12 หยัก 75 แพค 10 750  - - 
7 แฟ้มตราช้าง 3" ห่วง F4 95 เล่ม 6 570  - - 
8 คลิบหนีบดำตราม้า No.112 30 โหล 2 60  - - 
9 คลิบหนีบดำตราม้า No.111 40 โหล 2 80  - - 

งานการเงิน (25,000.- บาท)       
10 หมึกพิมพ์เลเซอร์ 12A 2,990 กล่อง 1 2,990 2 5,980 
11 หมึกพิมพ์เลเซอร์ 85A 2,650 กล่อง 1 2,650 2 5,300 
12 แฟ้มตราช้าง 3" ห่วง F4 95 เล่ม 12 1,140 6 570 
13 ขี้ผึ้งนับแบงค์ตรามา้ 45 อัน 3 135 -  - 
14 ตรายางเงินรายได้,เงินงบประมาณ,เงินเรียนฟร ี 1,000 รายการ 1 1,000       - - 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

15 หมึกเตมิเอปสันแท้ สดีำ,สีเหลือง , สีแดง,  
สีน้ำเงิน 

250 ขวด 4 1,000 4 1,000 

16 ปากกาแดงควอนตั้ม 5 ด้าม 12 60 12 60 
17 ปากกาเน้นข้อความควอนตั้ม สีสม้ สีเขียว 36 ด้าม 6 216 6 216 
18 น้ำยาลบคำผิดลิขวิดเปเปอร์ 7ml. 89 ด้าม 8 712 7 623 
19 ผ้าเทป 1.5" สีชมพู น้ำตาล น้ำเงนิ แดง เหลือง 37 ม้วน 6 222 6 222 
20 ปากกาลลูกลื่นสีนำ้เงินควอนตั้ม 12 ด้าม 24 288 24 288 
21 ลวดเสียบกลมตราม้า 160 โหล 1 160 1 160 
22 ไม้บรรทัด 12" PVC ใสแข็งภูเขาไฟ 5 อัน 2 10 -  -  

รวม 24,473 25,529 
รวมทั้งสิ้น 50,002 

 

 

6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. ร้อยละ 90 มีวัสดเุพื่อการบริการด้านการเงิน-การพัสดุแก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและพอเพียง 
2. ร้อยละ 90 ความพึงพอใจในการให้คำปรึกษา แนะนำแก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูป้กครองด้าน
การเงิน-พัสด ุ

1. การสังเกตจากวสัดสุำนักงานท่ีใช้ใน
การทำงานของงานการเงิน-พัสด ุ
2. สอบถามความพึงพอใจผู้รับบรกิาร 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 งานพัสดุและงานการเงินโรงเรียน มีวัสดสุำนักงานและครภุัณฑ์ ใช้ในการสนับสนุนการเบิก-จ่าย งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ของฝ่าย หมวด งานต่างๆ ของโรงเรียนอย่างพอเพียงและสามารถใหบ้ริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ซีกตะวันตก จำนวน 8 โรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



478 

 



479 

โครงการ   พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม       พัฒนาระบบงานธุรการโรงเรยีน 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ          นางสุนีย์  ยะสุกิม 
ระยะเวลาดำเนินการ    ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562  และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ        ห้องธุรการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ข้อที่ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล  
           การบริหารงานธุรการ ถอืเป็นงานท่ีสำคัญ มีหนา้ที่ในการรบั - ส่งเอกสารทางราชการ  พิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เช่น คำสั่งไป
ราชการ คำสั่งโรงเรยีน เป็นต้น ในปัจจุบันมีความต้องการเครื่องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน ที่มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบตัิงานให้แกบุ่คลากรภายในหน่วยงาน 
ดังนั้นงานธุรการจึงได้จัดทำโครงการการจดัซื้อเครื่องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงานเพื่อตอบสนองการปฏิบตัิงานตาม
วัตถุประสงค์ 
 

2. วัตถุประสงค์  
     1.  เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณส์ำนักงาน อย่างเพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
     2.  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

3. เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ 
  1. ครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 200 คน 
  2. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน 
ด้านคุณภาพ 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2. บุคลากรฝา่ยธุรการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การบริหารจัดการของโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความคล่องตัว 
4. บุคลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ไดร้ับการบริการด้านธุรการอยา่งทั่วถึง 
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4. วิธีดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. สำรวจความต้องการ 
2. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนมุัต ิ

1-31 กันยายน 2562 - นางสุนีย์  ยะสุกมิ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
2. ดำเนินการ จัดซื้อตามรายการ 

ต.ค. 2562 – ก.ย.2563 40,000 นางสุนีย์  ยะสุกมิ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ตรวจรับวสัดตุามรายการที่ขอซื้อ 
ทำบัญชีควบคุม วัสดุ ครุภณัฑ์  

กันยายน 2563 - นางสุนีย์  ยะสุกมิ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

รายงานผลการดำเนินงาน กันยายน 2563 
 

- นางสุนีย์  ยะสุกมิ 

 

5. งบประมาณ 
เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………40,000……….. บาท 
เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 

 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 หมึกพิมพ์ HP LaserJet Pro M12a 79 A 2,100 กล่อง 6 12,600 4 8,400 
2 กระดาษการ์ดสี A4 120g. (แพ็ค 180 แผ่น) สีฟ้า วีนัส 119 ห่อ 2 238 2 238 
3 กระดาษการ์ดสี A4 120g. (แพ็ค 180 แผ่น)  

สีเขียวอ่อน วีนัส 
119 ห่อ 2 238 2 238 

4 กระดาษปกการ์ดขาว Double A 180 g. (50 แผ่น) 89 แพ็ค 5 445 3 267 
5 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. น้ำเงิน  ควอนตั้ม  114 

CANDLE  (ปากกาลูกลื่นเกาหลี) 
220 โหล 1 220 1 220 

6 ปากกาลูกลื่น 0.3 มม. ควอนตัม้ Skate 300 สีแดง 20 ด้าม 4 80 4 80 
7 คลิปดำ 1 นิ้ว ตราม้า 111 (กล่อง 12 ตัว) 40 กล่อง 10 400 10 400 
8 คลิปดำ 40 มม ตราม้า 109 (กล่อง 12 ตัว) 50 กล่อง 5 250 5 250 
9 ตลับหมึก PG-40 Bk 990 กล่อง 2 1,980 2 1,980 
10 กาวหลอด UHU 7 กรัม No.12 65 หลอด 3 195 2 130 
11 น้ำยาลบคำผิด Pentel ปากกา 89 ด้าม 5 445 3 267 
12 ซองเอกสารไม่ขยายข้าง <ไม่ครฑุ>C4 KA 9x12 3/4 

<1x50 ซอง> 
190 ห้าสิบ 4 760 2 380 

13 ซองเอกสารน้ำตาลขยายข้าง<ไม่ครุฑ>C4 KA 9x12 
3/4 <1x50 ซอง> 

250 ห้าสิบ 2 500 - - 

14 Logitech Mouse Optical M100r (Black) 289 อัน 2 578 - - 
15 คีบอร์ด Logitech WASHABLE KEYBOARD K310 1,465 อัน 1 1,465 - - 
16 ปากกาเน้นข้อความควอนตั้ม 36 ด้าม 4 144 - - 
17 ทะเบียนหนังสือส่งปกแข็ง A4 70 เล่ม 3 210 - - 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

18 กระดาษ Pet Stick M&G 35 แพค 2 70 2 70 
19 ลวดเสียบหัวกลม Robin 150 กรัม 240 ตัว 65 กล่อง 10 650 10 650 
20 เครื่องเจาะรูตราช้าง No. PERFO30 30 แผ่น 249 อัน 1 249 - - 
21 แฟ้มตราช้าง 2" ห่วง No.125 A4 109 เล่ม 6 654 - - 
22 แฟ้มเสนอเซ็นปกธรรมดา 199 เล่ม 6 1,194 - - 
23 ตะกร้าเอกสารช้ันเดียว Robin No.100 A4 119 ใบ 2 238 - - 
24 ลวดเย็บ No.3-1M Max 24 กล่อง 390 แพค 1 390 - - 
25 ปลั๊กไฟ 3 ตา  5 เต้า สายไฟยาว 3 เมตร สวติช์แยก 519 อัน 2 1,038 - - 
26 ช้ันใส่เอกสารพลาสติก 5 ช้ัน Deli สีสด 1,199 อัน 1 1,199 - - 

รวม 26,430 13,570 
รวมท้ังสิ้น 40,000 

 
 

6.วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. บุคลากรร้อยละ 85 ฝ่ายธรุการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การบริหารจัดการของโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความคล่องตัว
ร้อยละ 90 
3. ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง (มาติดต่อราชการ ร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานธุรการ 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 

 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. งานธุรการมีวัสดุเพียงพอในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
2. โรงเรียนสรรพวิทยาคมมรีะบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/ การซ่อมบำรุง  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
                              ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวฐานิตา  อ่ิมวิมล 
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 62 – ก.ย.63 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               ข้อที่ 2.6    จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการดำเนินงาน พัฒนางานฝ่ายบริหารบุคคล  มีความจำเป็นท่ีต้องใช้วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานในการ
ดำเนินงานโครงการต่างๆ การพิมพ์งาน สรุป รายงานต่างๆ ซึ่งเป็นของใช้วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวรตลอดจนการเสื่อมสภาพ
ของอุปกรณ์ต่างๆจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง เพื่อการและการดำเนินงานได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์  เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวรซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ   
2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในฝ่ายฝ่ายบรหิารบุคคล 
3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน 

 

3. เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 

บุคลากรในฝ่ายบรหิารบุคคล โรงเรียนสรรพวิทยาคมทำงานอย่างมปีระสิทธิภาพ ร้อยละ 100   
-ด้านคุณภาพ 

บุคลากรในฝ่ายบรหิารบุคคลได้รบับริการอย่างทั่วถึง และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมบุคลากรเพื่อกำหนดปฏทิินการปฏิบัติงาน 
2. สำรวจวัสดุที่ต้องการใช้ 

ต.ค.2562 - นางจรัสศรี  ธรรมจติ 
น.ส.ฐานิตา  อิ่มวิมล 
นางสาวสุทธาสินี  
เขียวน้อย 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามปฏิทิน 
2. เสนอเพื่อขออนุมัติการสั่งซื้อ 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์

พ.ย.2562 
–  

ก.ย. 2563 

29,670 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. ติดตามตรวจสอบ ปริมาณความต้องการวัสดุ อุปกรณ์
ให้มีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในการใช้วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆอุปกรณ ์

พ.ย.2562 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

เขียนสรุปรายงานตามโครงการ ก.ย.2563 
 

- 

 
 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)    29,670  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      -  บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี               -  บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2562 ภาคเรยีนที่ 1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 หมึกเตมิ Epson 100 ML (สีดำ) 250 ขวด 4 1,000 4 1,000 

2 หมึกเตมิ Epson 100 ML (สีน้ำเงิน) 250 ขวด 1 250 1 250 

3 หมึกเตมิ Epson 100 ML (สีแดง) 250 ขวด 1 250 1 250 

4 หมึกเตมิ Epson 100 ML (สีเหลอืง) 250 ขวด 1 250 1 250 

5 ตู้เหล็ก 3,800 ตัว 2 7,600 - - 

6 เก้าอี้นั่งของสำนักงาน 1,500 ตัว 1 1,500 - - 

7 กรรไกรพลาสติก 8”กระต่าย  99 อัน 3 297 2 198 

8 กรรไกรพลาสติก 7.5”ตราม้า No.H-2307 75 อัน 4 300 2 150 

9 กระดาษกาวย่นใหญ่ 1*20yสเนล 24 ม้วน 2 48 2 48 

10 กระดาษกาวย่นใหญ่ 1.5*20yสเนล 37 ม้วน 2 74 2 74 

11 เทปแลคซีน 1 น้ิว ( สีฟ้า ) 24 ม้วน 3 72 3 72 

12 เทปแลคซีน 1 น้ิว ( สีเหลือง ) 24 ม้วน 3 72 3 72 

13 คลิปดำตราม้า NO.110 60 โหล 5 300 5 300 

14 คลิปดำตราม้า NO.112 30 โหล 5 150 5 150 

15 
เครื่องเย็บ Max NO.HD50R No.3 แบบมีท่ีถอน
ลวด 

469 ตัว 2 938 - - 

16 กระดาษสติกเกอร์ ตราม้า 149 ห่อ 1 149 - - 

17 เทปตัดสก๊อตเทปเล็ก 79 อัน 1 79 - - 

18 ตรายางสำเรจ็ “สำเนาถูกต้อง” 35 อัน 1 35 - - 

19 กระดาษการ์ดสี 120 g A4 180 แผ่น 119 ห่อ 20 2,380 20 2,380 

20 กระดาษโพโต้ 135 g A4 100 แผ่น 369 ห่อ 3 1,107 1 369 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และซ่อมแซม ดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ (งานสภานักเรียน) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
                              ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 2562 –  มี.ค. 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    ข้อที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      ข้อที่ 2.1  การวางแผนดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก  
   กลุ่มเป้าหมายและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

     ข้อที่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

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

ในการดำเนินงานรวมถึงการจัดการของคณะกรรมการนักเรยีน ปีการศึกษา 2562  มีความจำเป็นท่ีต้องใช้วัสดุ เครื่องใช้
สำนักงานในการดำเนินงานโครงการต่างๆ การพิมพ์รายงาน การเกบ็รวบรวมข้อมลู รูปภาพและเอกสารต่างๆ ซึ่งเป็นวสัดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่อการจัดเก็บข้อมลู และการดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ดังนั้น คณะกรรมการนักเรยีนประจำ ปีการศึกษา 2562 จึงจัดทำโครงการจัดซื้อวัสดสุำนักงาน และซอ่มแซม ดูแลรักษา 
วัสดุอุปกรณ์ ครภุัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการนักเรยีน ขึ้นเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดซื้อ สื่ออุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการ

นักเรียน ปีการศึกษา 2562 ในการจัดกิจกรรม 
2. เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของคณะกรรมการนักเรียน ปกีารศึกษา 2562 มีระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 มีวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ และครภุณัฑ์ที่สามารถใช้งานในการทำ
กิจกรรมได้ ร้อยละ 100 

 -  ด้านคุณภาพ  
คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ และครภุณัฑ์ที่คุณภาพ    ร้อยละ 100 
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 
 
 

- เขียนโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนประจำปี
การศึกษา 2562 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการเพื่อตกลง
รูปแบบขั้นตอนและการดำเนินการ 
- กำหนดเรื่อง หน้าที่ และเวลา ดำเนินการ 
- จัดเตรยีมเอาเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

ต.ค. 2562 - - คณะกรรมการนักเรียน 
- ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 

2. ดำเนินการ 
(Do 

- ขออนุมัติดำเนินการ 
- ดำเนินการจดัซื้อพัสด ุ

ต.ค. 2562 –  
มี.ค. 2563 

12,990 - คณะกรรมการนักเรียน 
- ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ตรวจสอบพัสด ุ
- สำรวจพัสด ุ

ต.ค. 2562 –  
มี.ค. 2563 

- - คณะกรรมการนักเรียน 
- ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ต.ค. 2562 –  
มี.ค. 2563 

- - คณะกรรมการนักเรียน 
- ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)   12,990  บาท 

เงินนอกงบประมาณ         -  บาท  
เงินเรียนฟรี15 ป ี         -  บาท 

ที ่ รายการพัสดุ 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 เทปใสยูนิเทป แกนใหญ่ 1” 45 ม้วน - - 3 135 
2 เทปใสยูนิเทปแกนใหญ่  1/2” 26 ม้วน - - 4 104 
3 เทปสองหน้าบาง 0.5” 16 ม้วน - - 4 64 
4 เทปสองหน้าบาง 1” 26 ม้วน - - 4 104 
5 แลคซีน 1.5” 37 ม้วน 3 111 3 111 
6 แลคซีน 2” 50 ม้วน 3 150 4 200 
7 Panasonic alkaline ขนาด AA  60 แพ็ค 4 240 4 240 
8 กรรไกร 8.5” ตราช้าง No.HEA0285 89 ด้าม - - 5 445 
9 ลวดเย็บ MAX  No.10-1M 11 กล่อง - - 2 22 
10 ลวดเย็บ T3-13 MB MAX 68 กล่อง - - 4 272 
11 ปากกาลูกเลื่อน 0.5 mm น้ำเงิน lancer 260 กล่อง 1 260 1 260 
12 ลวดเบอร์ 20  75 กิโลกรมั 1 75 1 75 
13 กระดาษการ์ด 180 g A4 99 โหล - - 3 297 
14 กระดาษโฟโต้ glossy 180g A4 439 ห่อ 1 439 1 439 
15 ฟิวเจอร์บอร์ด หนา 3 มลิ 65*122 55 แผ่น 5 275 - - 
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โครงการ  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  จัดทำเข็ม เกียรติบัตร และป้ายนิเทศ สภานักเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 2562 –  มี.ค. 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                 

 ข้อที่  1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 ข้อที่  3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

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

เนื่องจากการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน จำเป็นต้องมีสิง่ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคณะกรรมการ
นักเรียนและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัตหิน้าท่ีซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะมีพิธีประดับเขม็ให้กับคณะกรรมการนักเรียน 

ดังนั้น ทางคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จึงได้จัดทำกิจกรรมจดัทำเข็ม เกยีรติบตัร และปา้ยนิเทศ
คณะกรรมการนักเรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคณะกรรมการนักเรยีน 
 2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหนา้ที่ให้คณะครูที่ปรึกษาตลอดจนคณะกรรมการนักเรียนท่ีปฏิบัตหิน้าท่ี  

3.  เป้าหมาย  
-  ด้านปริมาณ  

1. มีจำนวนเข็มที่ใช้ประดับใหส้ภานักเรียน จำนวน 55 เข็ม 
2. มีจำนวนเกียรติบัตรทีม่อบให้ คณะครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 30 แผ่น 
3. มีป้ายนิเทศการทำงานของคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 3 ป้าย 

-  ด้านคุณภาพ  
  1. เข็มสภานักเรียน ร้อยละ 100 สามารถใช้งานได ้
  2. จัดทำเกียรติบัตร ร้อยละ 100  เกียรติบตัรมีคณุภาพ และสวยงาม 
  3. ป้ายนิเทศคณะกรรมการนักเรียนมี ร้อยละ 100 ความคงทน และแข็งแรง  
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

- เขียนโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนประจำปี

การศึกษา 2562 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการเพื่อตกลง

รูปแบบขั้นตอนและการดำเนินการ 
- กำหนดเรื่อง หน้าที่ และเวลา  ดำเนินการ 
- จัดเตรยีมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค. 2562  - - คณะกรรมการนักเรียน 
- ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

- จัดทำเข็ม เกียรติบัตร และปา้ยนิเทศ
คณะกรรมการนักเรียน 

- ทำพิธีมอบเกียรติบัตร 

ต.ค. 2562 –  มี.ค. 
2563 

6,000 - คณะกรรมการนักเรียน 
- ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

- ประเมินผลจากการนำไปใช้งาน ต.ค. 2562 –  มี.ค. 
2563 

- - คณะกรรมการนักเรียน 
- ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 
 

- เขียนรายงานสรุปผลการการจัดทำกิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ต.ค. 2562 –  มี.ค. 
2563 

- - คณะกรรมการนักเรียน 
- ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)        6,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    -  บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี    -  บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ รายการชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย 
นับ 

ภาคเรียนที ่2/2562 ภาคเรียนที ่1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เข็มคณะกรรมการสภานักเรียน 55 อัน 75 4,125 - - 
2 เกียรติบตัรคณะกรรมการนักเรียน 25 แผ่น - - 31 775 
3 ป้ายทำเนียบคณะกรรมการสภานกัเรียน 300 อัน - - 1 300 
4 ป้ายกฎระเบียบคณะกรรมการสภานักเรียน 300 อัน - - 1 300 
5 ป้ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคณะกรรมการ

สภานักเรียน 
500 อัน - - 1 500 

รวม 4,125 1,875 
รวมทั้งสิ้น                              6,000 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การพัฒนาสำนักอำนวยการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    สำนักอำนวยการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2562 - 1 / 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 1.  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
      ข้อที่ 2.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      ข้อที่ 3.      ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

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

ด้วยทางฝ่ายสำนักงานอำนวยการเป็นฝ่ายที่ทำหน้าท่ีเสริมสร้างการจัดระบบองค์กร และให้บริการกับบุคคลภายใน
โรงเรียนทุกคนเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคญัและส่งเสริมด้าน
การให้บริการใหส้ะดวกมากขึ้น ดว้ยเหตผุลดังกล่าวทางโรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงจำเป็นต้องจัดโครงการพัฒนาระบบสำนักงาน
อำนวยการ เพื่อการจดัการการบรหิารระบบองค์กร เสริมสร้างประสทิธิภาพการบริหารงาน และตอบสนองยุทธศาสตร์ มาตรฐาน
การศึกษา และกลยุทธ์โรงเรียน  

การพัฒนาโรงเรียนต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานราชการ เอกชนรวมทั้งความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน จำเป็นต้องมีการตดิต่อประสานท้ังภายในและภายนอก งานสำนักงานผู้อำนวยการจึงเป็น
หน่วยงานท่ีให้การบริการประสานงานแก่บุคลากร ครู   ผู้ปกครอง รวมถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ กับฝา่ยบริหารโรงเรียนเพื่อการ
ดำเนินการเกิดความคล่องตัวขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
4. เพื่อพัฒนางานการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อให้การบริการประสานงานระหว่างหน่วยงานในโรงเรียนกับฝ่ายบริหารโรงเรียน 
6. เพือ่ให้บริการต้อนรับ ประสานงานกับผู้ปกครอง หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการ 
7. กรองงาน นำเสนองาน รายงานผล และให้บริการอื่น ๆ 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านคุณภาพ   

1. โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
3. ให้การบริการ ประสานงาน ประสบผลดี ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ   
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- ด้านปริมาณ   
1. โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
2. ให้บริการ ประสานงานแก่บุคลากรในโรงเรยีน และ บริการต้อนรับประสานงานแก่ผู้มาติดต่อราชการได้  

ร้อยละ 100 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.ดำเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ 

 
ก.ย – ต.ค

2562 
 

 
- 

รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนัก
อำนวยการ 
หัวหน้าสำนักอำนวยการ 
และเลขานุการสำนักอำนวยการ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ จดัซื้อจัดจา้ง 
 

 
ต.ค.2562 – 
ก.ย.2563 

 

 
45,000 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 
 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงาน
โครงการ 

 
ก.ย. 2563 

 

 
- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 
 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
และรายงานผู้บังคับบญัชา 

 
ก.ย. 2563 

 

 
การจัดทำ
รูปเลม่ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………..…45,000..…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคา 

ต่อหน่วย 
หน่วยนับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 หมึกปริ้น HP LASERJET 201A (ตลับแท้)  
สีดำ/เหลือง/แดง/น้ำเงิน 

12,000 ชุด - - 1 12,000 

2 หมึกปริ้น EPSON L30 (ตลับแท้)  
สีดำ/เหลือง/แดง/น้ำเงิน 

2,650 ชุด 1 2,650 - - 

3 แท่นประทับตรา เบอร์ 3 สีแดง 43 อัน 3 129 - - 

4 แท่นประทับตรา เบอร์ 3 สีน้ำเงิน 43 อัน 5 215 - - 
5 แท่นประทับตรา เบอร์ 3 สีดำ 43 อัน 3 129 - - 
6 ลวดเสียบกระดาษ (300 ตัว) 65 กล่อง 2 130 2 130 

7 ป้ายสามเหลีย่ม 105 อัน 10 1050 - - 
8 ผ้าเทปม้วนเล็ก Matrix 1" สีแดง 24 ม้วน 6 144 6 144 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคา 

ต่อหน่วย 
หน่วยนับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

9 ผ้าเทปม้วนเล็ก Matrix 1" สีเหลือง 24 ม้วน 6 144 6 144 
10 ผ้าเทปม้วนเล็ก Matrix 1" สีน้ำเงนิ 24 ม้วน 6 144 6 144 

11 ผ้าเทปม้วนเล็ก Matrix 1" สีชมพ ู 24 ม้วน 6 144 6 144 
12 กระดาษการ์ดสี 120g. A4 180 แผ่น (สีชมพู) 119 ห่อ 1 119 1 119 
13 กระดาษการ์ดสี 120g. A4 180 แผ่น (สีเหลือง) 119 ห่อ 1 119 1 119 

14 กระดาษการ์ดสี 120g. A4 180 แผ่น (สีฟ้า) 119 ห่อ 1 119 1 119 
15 กระดาษการ์ดสี 120g. A4 180 แผ่น (สีเขียว) 119 ห่อ 1 119 1 119 

16 กระดาษ Double A color print    155 รีม 3 465 3 465 
17 ซองเอกสาร A4 สีน้ำตาล ไม่ขยายข้าง 190 มัด 1 190 - - 

18 ซองเอกสาร A4 สีน้ำตาล ไม่ขยายข้าง 230 มัด 1 230 - - 
19 คลิปดำ 50 มม. ตราม้า 110  32 mm 60 โหล 2 120 - - 
20 คลิปดำ 50  มม. ตราม้า 108 50 mm 90 โหล 2 180 - - 

21 คลิปดำ 50 มม. ตราม้า 109 40 mm 70 โหล 2 140 - - 
22 ไส้แมกซ์ ตัวใหญ่ รุ่น Elephant  

No.DS-23S24FL ขนาด 23/8 
50 กล่อง 1 50 1 50 

23 ไส้แมกซ์ ตัวใหญ่ รุ่น Elephant  
No.DS-23S24FL ขนาด 23/13 

70 กล่อง 1 70 1 70 

24 ไส้แมกซ์ ตัวใหญ่ รุ่น Elephant  
No.DS-23S24FL ขนาด 23/17 

95 กล่อง 1 95 1 95 

25 ไส้แมกซ์ ตัวใหญ่ รุ่น Elephant  
No.DS-23S24FL ขนาด 23/20 

105 กล่อง 1 105 1 105 

26 ไส้แมกซ์ ตัวใหญ่ รุ่น Elephant  
No.DS-23S24FL ขนาด 23/24 

129 กล่อง 1 129 1 129 

27 กรรไกรด้ามพลาสติก 8" 3M  50 ด้าม 3 150 - - 

28 สติ๊กเกอร์ กระดาษขาวด้าน A4 ตราม้า 149 แพ็ค 3 447 3 447 
29 กาวแท่ง UHU 40 กรัม  129 แท่ง 2 258 2 258 

30 สติกเกอร์กระดาษสี A4 "สีชมพู" 7 แผ่น 10 70 10 70 
31 สติกเกอร์กระดาษสี A4 "สีเหลือง" 7 แผ่น 10 70 10 70 

32 กระดาษ Post-it 3M แฟล็กซ์ Sign Here 4 สี  129 แพค 2 258 1 129 
33 ไม้บรรทัดเหล็ก 12" 85 อัน 2 170 - - 

34 น้ำยาลบคำผิด 7 ml 89 อัน 6 534 - - 
35 มีดคัทเตอร์สแตนเลสเล็กตรา MG  18 mm 109 อัน 2 218 - - 
36 เทป Opp 2" ใส 48mm. x 45y 25 ม้วน 2 50 - - 

37 เครื่องเย็บกระดาษตราช้าง No.10 LE-10F 199 อัน 2 398 2 398 
38 ปากกาไว้ท์บอร์ด สีน้ำเงิน 270 กล่อง 1 270 1 270 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/ การซ่อมบำรุง (กลุ่มงานบุคคล) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ
   คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวเบญจมาศ ไชยศรีย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               ข้อที่ 2.6    จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการดำเนินงาน พัฒนางานฝ่ายบริหารบุคคล  มีความจำเป็นท่ีต้องใช้วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานในการ
ดำเนินงานโครงการต่างๆ การพิมพ์งาน สรุป รายงานต่างๆ ซึ่งเป็นของใช้วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวรตลอดจนการเสื่อมสภาพ
ของอุปกรณ์ต่างๆจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง เพื่อการและการดำเนินงานได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์  เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวรซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ   
2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในฝ่ายฝ่ายบรหิารบุคคล 
3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน 

3. เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 

บุคลากรในฝ่ายบรหิารบุคคล โรงเรียนสรรพวิทยาคมทำงานอย่างมปีระสิทธิภาพ ร้อยละ 100   
-ด้านคุณภาพ 

บุคลากรในฝ่ายบรหิารบุคคลได้รบับริการอย่างทั่วถึง และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. วิธีการดำเนินการ 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมบุคลากรเพื่อกำหนดปฏทิินการปฏิบัติงาน 
2. สำรวจวัสดุที่ต้องการใช้ 

ต.ค.2562 - นางสาวเบญจมาศ  
ไชยศรีย ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามปฏิทิน 
2. เสนอเพื่อขออนุมัติการสั่งซื้อ 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์

ต.ค.2562 
–  

ก.ย. 2563 

40,000 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. ติดตามตรวจสอบ ปริมาณความต้องการวัสดุ อุปกรณ์
ให้มีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในการใช้วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆอุปกรณ ์

ต.ค.2562 
–  

ก.ย. 2563 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

เขียนสรุปรายงานตามโครงการ ต.ค.2562 
–  

ก.ย. 2563 

- 

 
 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)    40,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      -  บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี               -  บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2562 ภาคเรยีนที่ 1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 หมึกเครื่องปริ้น canon G2010 300 ขวด 7 2,100 7 2,100 
2 หมึกเครื่องปริ้นเลเซอร์ hp jetproMFP M26nw 2,100 ชุด 1 2,100 1 2,100 
3 กระดาษโน้ต post-it 15*50 mm 68 อัน 2 136 2 136 
4 หมึกเครื่องปริ้น Epson L385 ดำ,ส ี 690 ขวด 4 2,760 4 2,760 
5 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นและคอม 1,000 รายการ - - 1 1,000 
6 จัดทำทำเนียบบุคลากรโรงเรียนสรรพฯ 3,500 บอร์ด - - 1 3,500 
7 ลวดเย็บ No.10-1 m ตราช้าง  180 แพค 2 360 3 540 
8 เทปกาวสองหน้าบาง 1 Max 24 mm x 20 y 26 ม้วน 6 156 6 156 
9 เทปใสแกนใหญ่ยูนิเทป 1 *36 หลา 45 ม้วน 6 270 6 270 
10 กระดาษการ์ดสีขาว 150 g. A4 119 ห่อ 3 357 3 357 
11 ไส้แฟ้มของอเนกประสงค์ A4 ตราช้าง 33  แพค 6 198 6 198 
12 เครื่องเหลาดินสอตราม้า No. H-620  399 เครื่อง 1 399 1 399 
13 เครื่องเจาะรูกลางตราช้าง No PERFO 30 249 อัน - - 2 498 
14 เครื่องเจาะรูใหญต่ราช้าง  1,690 เครื่อง - - 1 1,690 
15 กระดาษ Post – it 3 M เพจมารก์เกอร์ 5 สี 89 ห่อ 1 89 1 89 
16 กาวลาเท็กซ์ TOA 8 ออนซ ์ 33 ขวด 6 198 6 198 
17 ขี้ผึ้งนับแบงก์ตราม้า 45 อัน 2 90 2 90 
18 เข็มหมุดตราม้า 50 กรัม 450 ตัว 33 กล่อง - - 3 99 
 19 คลิบหนีบดำตราม้า No.110 60 โหล 4 240 4 240 
20 เครื่องยิงบอร์ด MAX  TGD เหล็ก 1,590 ตัว 1 1,590 - - 
21 เครื่องเย็บตราช้าง No.10 70 ตัว 6 420 - - 
22 กระดาษกาวย่นสีน้ำเงินและชมพขูนาด 1.5 น้ิว 37 ม้วน - - 12 444 
23 ตู้ใส่เอกสาร  3  ช้ัน 4,200 หลัง - - 1 4,200 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วัสดุสำนักงาน ) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ
   คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวเบญจมาศ ไชยศรีย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ต่อเนื่องตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
1. หลักการและเหตุผล 
        ในการดำเนินงานรวมถึงการจัดการเรยีนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยมีความต้องการพัฒนาการจัดกจิกรรม
การเรยีนการสอนของนักเรียนใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และกิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่านของนักเรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
จึงมีความจำเป็นท่ีต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานในการจัดดำเนินงานตามกจิกรรมต่าง ๆ เชน่ การพิมพ์งาน สรุปรายงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบเกิดความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นของใช้วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่อการ
จัดเก็บและดำเนินงานได้อยา่งมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับครู 
        2. เพื่อให้การดำเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยอยา่งมี มีระบบ และประสิทธิภาพ 
 

 3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
        -  ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย จำนวน 12 คน นักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาไทย จำนวน 2,800 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  
     -   ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย มีสื่อ อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องใช้สำนักงานท่ีมีคุณภาพ สามารถนำมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมของห้องสมดุตลอดจนจัดการเรยีนการสอนอย่างมีระบบ เกิดประโยชน์ในวงกว้าง และมีประสิทธิภาพ 
  -  นักเรียนไดร้ับการพัฒนาด้านการเรียนวิชาภาษาไทย 
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการ
และวางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3  ขออนุมัติโครงการ 
    1.4  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ  
สำรวจความต้องการวสัดุ อุปกรณ ์   เสนอ
รายการจัดซื้อ สำรวจราคา และนำเสนอ
โครงการจดัซื้อ  

ต.ค.2562 - ครูเบญจมาศ ไชยศรีย ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณต์ามรายการวสัด ุ พ.ย.2562 – 
ก.ย. 2563 

24,426 ครูเบญจมาศ ไชยศรีย ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ตรวจสอบการจัดซื้อ /คุมพสัด/ุตรวจพัสดุ
ประจำป ี

ก.ย. 2563 - ครูเบญจมาศ ไชยศรีย ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

สรุปรายงานการจดัซื้อ  
รายงานการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร 

ก.ย. 2563 - ครูเบญจมาศ ไชยศรีย ์

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………24,426……… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………-………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………-………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เครื่องยิงบอร์ด Max TGD เหล็ก 1,590 ตัว - - 2 3,180 
2 หมึกพิมพE์PSON L220,L350  

( แบบเติมแทงก์  4 สี ) 
129 ขวด 4 516 4 516 

3 ขี้ผึ้งนับแบงก์ตราม้า 45 อัน 4 180 4 180 
4 แปลงลบกระดานตราไก่ No.1 25 อัน 10 250 - - 
5 ปากกาไวท์บอร์ด Pilot  หัวกลม/หัวตัด 25 ด้าม 24 600 24 600 
6 ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า  17 ด้าม 24 408 24 408 
7 กระดาษการ์ดสีเหลือง 120 g. A4 119 ห่อ 2 238 2 238 
8 กระดาษการ์ดสีฟ้า 120 g. A4 119 ห่อ 2 238 2 238 
9 กระดาษการ์ดสีชมพู 120 g. A4 119 ห่อ 2 238 2 238 
10 เครื่องเย็บตราช้าง No.10 70 ตัว - - 12 840 
11 ลวดเย็บ No.10-1 m ตราช้าง  180 แพค 4 720 2 360 
12 ลวดเย็บ No.35-1 m ตราช้าง 130 โหล 2 260 2 260 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

13 ปลั๊กพ่วง 299 อัน 2 598 2 598 
14 ถ่าน llumix Alkaline AA ตราช้าง  28 แพค 12 336 12 336 
15 เทปกาวสองหน้าบาง 1 Max 24 mm x 20 y 26 ม้วน 12 312 - - 
16 กระดาษโฟโต้ 210 g. A4  489 ห่อ 4 1,956 4 1,956 
17 กระดาษ Post-it 3M 2*3  50 ห่อ 2 100 - - 
18 กล่องแฟ้ม 3 ช่อง 12 น้ิว 279 อัน - - 3 837 
19 เครื่องเจาะรูกลางตราช้าง No PERFO 30 249 อัน 1 249 1 249 
20 เครื่องเหลาดินสอตราม้า No. H-620  399 เครื่อง 2 798 1 399 
21 น้ำหมึกเตมิปากกาไวท์บอร์ด Pilot 85 ขวด 3 255 - - 
22 ปกพลาสติกใส A4 เซลลลูอยด ์ 199 ห่อ 2 398 2 398 
23 แฟ้มตรามา้ 2 ห่วง A4 95 เล่ม - - 3 285 
24 ไส้แฟ้มของอเนกประสงค์ A4 ตราช้าง 33  แพค 6 198 4 132 
25 สติกเกอร์กระดาษขาวมัน A4 ตราช้าง 169 ห่อ 2 338 2 338 
26 คลิบหนีบดำตราม้า No.111 40 โหล 2 80 2 80 
27 คลิบหนีบดำตราม้า No.110 60 โหล 2 120 2 120 
30 คลิบหนีบดำตราม้า No.109 70 โหล 2 140 2 140 
31 ไม้บรรทัดเหล็ก 12” 33 อัน - - 6 198 

32 
ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5  (สีนำเงิน สีชมพู  
สีเหลือง) 

37 ม้วน 24 888 24 888 

รวม 10,414 14,012  

รวมทั้งสิ้น 24,426  

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. ร้อยละ 90 ของครูในกลุ่มสาระภาษาไทย มีความ
สะดวกในการใช้วัสดุ อุปกรณ ์
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีวัสดุอุปกรณส์ะดวกในการเรยีน
การสอน 

แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินผล 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1   ครูผู้รับผดิชอบงาน มีวัสดุ อปุกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ในการจัดโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ และใช้ในการเตรียมการ
สอนได้อยา่งเพียงพอ และเกิดประโยชน์กับนักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคมอย่างคุ้มคา่ 
 7.2  นักเรียนไดร้ับประโยชน์จาการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาจัดหาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  
   ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ               นางจรวยพร  คงมี 
ระยะเวลาดำเนินการ     ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               ข้อที่ 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

     ข้อที่ 2.2    มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     ข้อที่ 2.3    ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  

                              และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     ข้อที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     ข้อที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  และพัฒนา
ระบบการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยที่สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีคุณภาพ  จึงมีความจำเป็นท่ีต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  และให้สอดคล้องเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค ์
2.1เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูและนักเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
2.2 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย มีระบบ มีความทันสมัย และประสิทธิภาพ 

       2.3 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลตุามวัตถุประสงค์ 
 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  -  ครูกลุ่มสาระภาษาไทยจำนวน 13 คน 
  -  นักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาไทยจำนวน 2,800 คน 
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เชิงคุณภาพ   
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียน มสีื่อ อุปกรณ์ วัสดุ สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมของ

การจัดการเรยีนการสอนอย่างมีระบบ เกิดประโยชน์ในวงกว้าง และมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
( บุคคล/กลุ่มงาน ) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

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

ต.ค.62 - ครูจรวยพร  คงมี 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
3.ดำเนินงานตามโครงการ จัดหาสื่ออุปกรณ ์
การเรยีนการสอนภาษาไทย 

พ.ย.62 30,380 ครูจรวยพร  คงมี 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตักิิจกรรม พ.ย.62-ธ.ค.62 - ครูจรวยพร  คงมี 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ธ.ค.62 - ครูจรวยพร  คงมี 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………30,380…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 PROJECTTER VERTEX Tab Tension 
Motor 120 inch พร้อมตดิตั้ง(หอ้ง 636) 

25,000 เครื่อง 1 25,000 - - 

2  กระดานไวท์บอร์ดธรรมดา 120*240 2,690 แผ่น 2 5,380 - - 
รวม 30,380 - 

รวมทั้งสิ้น 30,380 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา      
                              ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้รับผิดชอบ    นางภัทฐิกรณ์  ใจดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2562 - ภาคเรียนที่ 1/2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ข้อที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรยีนการสอนเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนา ความสามารถทางการเรยีนรู้ให้กับนักเรียน สง่เสริมให้นักเรียนมี
ความคิดรเิริม่ สร้างสรรค์ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ ครูผูส้อนจำเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีส่งเสริม 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรบัการจัดการเรยีนรู้ และการวดัผลและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 30 คน /นักเรียน จำนวน 2,730 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  
  -  ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมไดร้ับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  -  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

4. ขั้นตอการดำเนินการ 
 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมคร ู ต.ค. 62 - หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- เขียนโครงการ 
- จัดหาวัสดุ-อุปกรณส์ำหรับพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

พ.ย. 2562 – 
ก.ย. 2563 

49,976 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- มีวัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน 
- ตรวจสอบพัสดุประจำป ี

ก.ย. 2563 - กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 2563 - กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณจาก (เงินอุดหนุน) ……….49,976………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………-……………. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ รายการช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2/2562 ภาคเรยีนที่ 1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน PILOT 25 ด้าม 150 3,750 150 3,750 
2 ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง PILOT 25 ด้าม 60 1,500 60 1,500 
3 น้ำหมึกเตมิปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน 85 ขวด - - 24 2,040 
4 น้ำหมึกเตมิปากกาไวท์บอร์ด สีแดง 85 ขวด - - 12 1,020 
5 หมึกปริ้นเตอร์ HP Laser jet 85A รุ่น hp 1102 2,650 กล่อง 3 7,950 4 10,600 
6 หมึกเตมิ Epson L210 สีดำ สีเหลือง สีฟ้า สีชมพ ู 269 ขวด 12 3,228 - - 
7 หมึกเตมิ Canon G2010  สีดำ สีเหลือง สีฟ้า สีชมพ ู 129 ขวด 8 1,032 8 1,032 
8 ลวดเสียบกระดาษ No.1 ตราม้า หัวกลม 13 กล่อง 20 260 12 156 
9 ลวดเย็บกระดาษ No.8 5 กล่อง 24 120 24 120 
10 ลวดเย็บกระดาษ No.10- 1M 220 กล่อง 2 440 2 440 
11 เครื่องเย็บตาช้าง No.8 No.DS-B8ER 279 ตัว 1 279 - - 
12 ถ่านไฟฉาย ขนาด AA แพค 4 ก้อน 28 แพค 12 336 12 336 
13 ถ่านไฟฉาย ขนาด AAA แพค 4 ก้อน 28 แพค 12 336 12 336 
14 ถ่าน 9 โวลต ์ 50 ก้อน 4 200 4 200 
15 เทปกาวสองหน้าบาง 1 นิ้ว 26 ม้วน 3 78 3 78 
16 เทปใส 2 นิ้ว 27 ม้วน 3 81 3 81 
17 แลคซีน 1 นิ้ว สีฟ้า 24 ม้วน 5 120 10 240 
18 แลคซีน 1 นิ้ว สีชมพู 24 ม้วน 5 120 10 240 
19 แลคซีน 1 นิ้ว เหลือง 24 ม้วน 3 72 6 144 
20 คลิปดำ 2 ขา ตราเอลเฟ่น No.108 80 กลอง 1 80 - - 
21 คลิปดำ 2 ขา ตราม้า No.111 40 กล่อง 1 40 2 80 
22 กระดาษการ์ด A4 120 gram สีฟ้า 119 ห่อ 2 238 10 1,190 
23 กระดาษการ์ด A4 120 gram สชีมพ ู 119 ห่อ 2 238 10 1,190 
24 กระดาษการ์ด A4 120 gram สีเหลือง 119 ห่อ - - 2 238 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิขพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสุปราณี  ปัทมสิทธิโชติ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2562  -  กันยายน  2563 
สถานที่ดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล        
 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์    คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์มากข้ึนจึงไดจ้ัดโครงการโครงงานคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
ความคิด วิเคราะห์ ใช้เหตุและผล ทางคณิตศาสตรม์าประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

คาดว่าเมื่อได้ดำเนินงานตามโครงการนี้แล้ว โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะได้พัฒนาคณุภาพการศึกษาดา้นคณิตศาสตร์ โดย
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิและคณุภาพการศกึษาให้สูงข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1.   พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระคณติศาสตร์ 
2.   เพื่อเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
3.   เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 
4.   พัฒนาห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 คณะครูกลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 21 คน มีวัสดุ - อุปกรณ์ปฏิบัติการภายในห้องสำนักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
 -  ด้านคุณภาพ  
 ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์มสีือ่ วัสดุ  อุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพพร้อมการใช้งาน        
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4.  วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

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

ก.ย. – ต.ค. - กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการตามโครงการ 
 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 

พ.ย. 62 
- 

ก.ย. 6- 

39,891 นางสุปราณ ี
ปัทมสิทธิโชต ิ

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ใบตรวจรับพสัด ุ
 

พ.ย. 62 - ก.ย. 63 - นางสุปราณ ี
ปัทมสิทธิโชต ิ

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 
 

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

พ.ย. 62 - ก.ย. 63 - นางสุปราณ ี
ปัทมสิทธิโชต ิ

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………39,891 …….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2562 ภาคเรยีนที่ 1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 หมึกพิมพ์ Toner Laser Jet HPCE285A 2,650 กล่อง 1 2,650 1 2,650 
2 หมึกเตมิ CANNON 100ml. 129 ขวด 4 516 4 516 
3 เครื่องปริ้นเตอร์ Cannon MP287 3,380 เครื่อง - - 1 3,380 
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 สีชมพู 119 ห่อ 5 595 - - 
7 กระดาษการ์ดสี 120 g. A4 สีชมฟ้า 119 ห่อ 5 595 5 595 
8 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ No.10-1M Max  220 แพค 2 440 1 220 
9 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5 สีชมพ ู 37 ม้วน 10 370 10 370 
10 ผ้าเทปม้วนใหญ่ Matrix 1.5 สีฟ้า 37 ม้วน 10 370 10 370 
11 ปากกาไวน์บอร์ด Pilot หัวกลม (สีดำ) 270 โหล 2 540 2 540 
12 ปากกาไวน์บอร์ด Pilot หัวกลม (สีแดง) 270 โหล 2 540 2 540 
13 ปากกาไวน์บอร์ด Pilot หัวกลม (สีน้ำเงิน) 270 โหล 2 540 2 540 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 2/2562 ภาคเรยีนที่ 1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
14 เทปกาวสองหน้าบาง ¾” 21 ม้วน 10 210 10 210 
15 สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 ตราม้า 149 ห่อ 1 149 - - 
16 กระดาษโฟโต้ Save 180g. A4 439 ห่อ 2 878 2 878 
17 กระดาษการ์ดสีDoubleA180g.A4 ฟ้าอ่อน 109 ห่อ 3 327 - - 
18 กระดาษการ์ดสีDoubleA180g.A4 ชมพู 109 ห่อ 3 327 - - 
19 กระดาษการ์ดสีDoubleA180g.A4 ขาว 109 ห่อ 3 327 - - 
20 กระดาษปกการ์ดขาวDoubleA180g.A4  99 ห่อ 5 495 - - 
21 กรรไกรด้ามพลาสติก 8 น้ิว 99 อัน 6 594 - - 
22 ลวดเสียบตราม้าหัวกลม  13 กล่อง 13 169 - - 
23 คลิปหนีบดำตราม้า  NO.108 90 โหล 5 450 - - 
24 มีดคัตเตอรส์แตนเลสเล็กตราช้าง 40 อัน 5 200 - - 
25 ใบมีดคัตเตอรส์แตนเลสเล็กตราช้าง 25 แพค 3 75 3 75 
26 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10(ไส้แม็ค) 140 โหล 2 280 - - 
27 กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ ์ 45 ขวด 2 90 2 90 
28 ชอล์คไรฝุ้่น 350 แพค 10 3,500 - - 
29 ลวดยิง N0.T3-10M Max 60 กล่อง 5 300 - - 
30 กระดาษกาวย่นใหญ่ 1” 24mm.x20y. 22 ม้วน 5 110 5 110 
31 น้ำหมึกเตมิปากกาไวท์บอร์ด Pilot (สีดำ) 85 ขวด 3 255 3 255 
32 น้ำหมึกเตมิปากกาไวท์บอร์ด Pilot (สีแดง) 85 ขวด 3 255 3 255 
33 น้ำหมึกเตมิปากกาไวท์บอร์ด Pilot (สีน้ำเงิน) 85 ขวด 3 255 4 340 
34 กาวแท่ง UHU 21g. No.189 99 แท่ง 3 297 3 297 
35 สันรูดพลาสติก 15 มิล 150 โหล 2 300 - - 
36 ลวดเย็บ No.23/15 ตราช้าง 75 แพค 5 375 - - 
37 ตลับหมึก HP P1102 2,100 ตลับ 1 2,100 1 2,100 
38 ตลับหมึก cannon 810 720 ตลับ 1 720 - - 
39 แฟ้มสอดตราช้าง 110 แฟ้ม 12 1,320 6 660 
40 คลิบหนีบดำตราม้า No.109 70 โหล 5 350 5 350 
41 คลิบหนีบดำตราม้า No.112 30 โหล 5 150 5 150 
42 ลิ้นแฟ้มพลาสติก E’sy 50 ชุด 50 กล่อง 4 200 4 200 

รวม 23,207 16,684 
รวมทั้งสิ้น 39,891 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  สนับสนุนวัสดุสำนักงาน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในสภาวะปัจจุบันวิชาการ  และกระบวนการเรียนการสอนก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ และเพื่อให้ทันตอ่เหตุการณ์ความเปลีย่นแปลงของสังคมโลก  การจัดกระบวนการเรยีนการสอนจึงจำเป็นต้องมี 
เครื่องช่วยสอน  คอมพิวเตอร์  ปริน้เตอร์  วัสดสุิ้นเปลือง และได้รบัการปรับซ่อม และวสัดุ-ครภุัณฑ ์ ซึ่งต้องใช้จำนวนมากในแต่
ละปีการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. ครู มีวัสดุ ครุภณัฑ์ เครื่องมือทางวิทยาการเทคโนโลยรีองรับในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 
 2. ครู-นักเรียน ได้รับความรู้จากชุดอุปกรณ์การสอน เข้าใจในเนื้อหาที่ทันสมัย   
 3. มีเครื่องมือ  เครื่องใช้และวัสดสุิ้นเปลืองที่เพียงพอในการจดักิจกรรมเรียนการสอน 

4. เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องมือทางวิทยาการเทคโนโลยี 
 

3. เป้าหมาย 
         ด้านปริมาณ 

1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน 23 คน มีประสิทธิภาพในการทำงาน 
2. นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ไดร้บัการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวติทางสังคม 

        ด้านคุณภาพ 
1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รอ้ยละ 100  ได้รับความสะดวกในการทำงาน 
2. นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ร้อยละ 90 มีทักษะชีวิตทางสังคม 
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
  โรงเรียน 
2.วางแผนการดำเนินงานและดำเนินงานตามแผน 

พ.ย. 2562 - นายวิทยา หรูวรนันท์ 
นางสาวฤชุอร  
คำประเสริฐ 
 2. ดำเนินการ 

(Do) 
 

1. เสนอรายการสั่งซื้อ 
2. จัดเก็บและทำทะเบียนควบคุมพัสดุ ครภุัณฑ ์
3. ครูมีพัสดุ ครุภณัฑ์รองรับในการจัดกระบวนการเรียน
การสอน 

พ.ย. 62 - 
ก.ย. 63 

27,845 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตามการดำเนินการจดัซื้อวัสดุ 
2. สำรวจงบประมาณคงเหลือ 

ก.ย. 2563 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

ก.ย. 2563 - 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)     27,845  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                     -             บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                   -             บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ชื่อวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 โต๊ะเหล็กสำนักงาน 3.5 ฟุต 3600 ตัว 3 10,800 - - 
2 ลวดเสียบ ตราม้า หัวกลม NO.1 ชุบเงา 140 โหล 3 420 - - 
3 กระดาษโฟโต้ 150g 399 แพค 3 1,197 3 1197 
4 ไส้แฟ้ม 26 แพค 1 26 10 260 
5 คลิปหนีบตราม้า no.110 60 กล่อง - - 1 60 
6 คลิปหนีบตราม้า no.111 40 กล่อง - - 2 80 
7 ไส้แม็ก no.10  200 แพค 2 400 2 400 
8 ไส้แม็ก no.HD50N 420 แพค 1 420 1 420 
9 ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน 270 โหล 3 810 3 810 
10 ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง 270 โหล 1 270 1 270 
11 กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว 300 โหล 1 300 1 300 
12 กระดาษกาวย่นใหญ่ สีชมพู 1.5 นิ้ว 380 โหล 1 380 1 380 
13 กระดาษกาวย่นใหญ่ สีฟ้า 1.5 นิ้ว 380 โหล 1 380 1 380 
14 กระดาษกาวย่นใหญ่ สีเหลือง 1.5 นิ้ว 380 โหล 1 380 1 380 
15 แท่นประทับ สีน้ำเงิน No.1 95 อัน 1 95 1 95 
16 แท่นประทับ สีแดง No.1 95 อัน 1 95 1 95 
17 เทปกาว 2 หน้าบาง 3/4 200 โหล 2 400 2 400 



515 

ที ่ ชื่อวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
18 กระดาษการ์ด สคีรีม 120g 119 แพค 2 238 3 357 
19 กระดาษการ์ด สีขาว 120g 119 แพค 2 238 3 357 
20 กระดาษปก สีชมพู 120g 119 แพค 2 238 4 476 
21 กระดาษปก สีฟ้า 120g 119 แพค 2 238 4 476 
22 กระดาษปก สีเหลือง 120g 119 แพค 2 238 4 476 
23 กาวลาเท็กซ์ (32 ออนซ์) 79 ขวด 2 158 1 79 
24 แล็คซีน 1.5 นิ้ว สีน้ำเงิน 37 อัน 6 222 6 222 
25 แล็คซีน 1.5 นิ้ว สีเหลือง 37 อัน 6 222 6 222 
26 ขี้ผึ้งนับกระดาษ 45 อัน 1 45 1 45 
27 หมึกเตมิแท่นประทับสีน้ำเงิน 16 ขวด 5 80 5 80 
28 หมึกเตมิแท่นประทับสีแดง 16 ขวด 5 80 5 80 
29 ไส้แม็ก T3-10MB 60 กล่อง 2 120 2 120 
30 ปากกาเคมีตราม้า (สีน้ำเงิน) 180 โหล - - 1 180 
31 ปากกาเคมีตราม้า (สีแดง) 180 โหล - - 1 180 
32 หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์ (สีน้ำเงนิ) 85 ขวด 1 85 1 85 
33 หมึกเตมิปากกาไวท์บอรด์(สีแดง) 85 ขวด 1 85 1 85 
34 ไส้แม็ก No.3-1M 23 กล่อง 3 69 3 69 

รวม 18,729 9,116 
รวมทั้งสิ้น 27,845 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.ร้อยละ 90 ของครูในกลุ่มสาระสังคมฯ มีความสะดวก
ในการใช้วัสด ุ

1. สังเกตจากการใช้วัสดุอุปกรณ ์
2. สำรวจความพึงพอใจ 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครู มีวัสดุ ครุภณัฑ์ เครื่องมือทางวิทยาการเทคโนโลยรีองรับในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 

2. ครู-นักเรียน ได้รับความรู้จากอุปกรณ์การสอน เข้าใจในเนื้อหาท่ีทันสมัย   
3. มีเครื่องมือ  เครื่องใช้และวัสดสุิ้นเปลืองที่เพียงพอในการจดักิจกรรมเรียนการสอน 
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โครงการ  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  จัดหาวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ 

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางกนกวรรณ   สวนใต้ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                         
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

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

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในการบริหารจัดการจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีวัสดุ  อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานบริหาร
จัดการ  เพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดองค์กร  โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้แบ่งระบบการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานกำหนดภาระงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐานมอบหมายเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพตามที่ชุมชนคาดหวังโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   

ดังนั้นสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาพัฒนาแหล่งเรยีนรู้จดัหาวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และการจัดการเรียนการสอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ                        .        

2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
3. เพื่อบุคลากรมีอุปกรณต์่างๆ พอเพียงในการบริหารจัดการสำนักงาน 

 

3. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 
          -  จำนวนครู 11 คน    นักเรียน 2,700 คน 
 ด้านคุณภาพ 

- ครูและนักเรียนมีวสัดุ อุปกรณ์ทีม่ีคุณภาพ เอื้อต่อการทำงาน 
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- จัดทำโครงการ 
 

ก.ย. –ต.ค.2562 - นางกนกวรรณ  สวนใต้ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 
- ดำเนินการตามโครงการ , จัดบอร์ดให้ความรู ้
- จัดทำเล่มผลการเรียนทุกรายวิชา 
- จัดพิมพ์ +ทำรูปเลม่เอกสารต่างๆ 

ต.ค.2562 – 
พ.ย. 2562 

5,005 นางกนกวรรณ  สวนใต้ 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ ,ทำทะเบียนคุม วัสดุ-อุปกรณ ์
- มีการเบิกจ่ายตามรายการ 

ม.ค.2563 - นางกนกวรรณ  สวนใต้ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ม.ค. – ก.พ. 
2563 

- นางกนกวรรณ  สวนใต้ 
 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………5,005……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว 25 ม้วน 10 250 - - 
2 กาวสองหน้าแบบบาง 1 นิ้ว 25 ม้วน 4 100 - - 
3 เทปผ้า  1 นิ้ว 25 ม้วน 5 125 - - 
4 เทปใส  1  นิ้ว 35 ม้วน 5 175 - - 
5 กระดาษปก 150 แกรม 115 ห่อ 5 575 - - 
6 สติ๊กเกอร์ใสแผ่นใหญ ่ 18 แผ่น 10 180 - - 
7 ลวดเสียบกระดาษ 55 กระป๋อง 2 110 - - 
8 คลิปดำ NO.110 25 กล่อง 3 75 - - 
9 คลิปดำ NO.108 55 กล่อง 3 165 - - 
10 หมึกเตมิ EPSON L360  250 ขวด 9 2,250 - - 
11 หมึกเตมิ EPSON L3110 250 ขวด 4 1,000 - - 

รวม 5,005 - 
รวมทั้งสิ้น 5,005 
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โครงการ  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ
   คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

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

เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเตรียมความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของเยาวชน โรงเรียนต้องจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่มุ่ง
หมายให้นักเรียนความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

การเรยีนรู้จากกิจกรรมและกระบวนการที่มีคุณภาพด้านสุขศึกษาและพลศึกษาที่อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล  
เป็นจำเป็นเร่งด่วนและเป็นสิ่งสำคญัที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาต้องสร้างให้นักเรียนที่เรียนรู้ในรายวิชาไดต้้อง
ตระหนักและต้องได้รบัการฝึกฝนตนเองเพื่อท่ีจะสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพียงพอทั้งทางด้าน  ความรู้  สติปญัญา  
สังคม  อารมณ์  และร่างกายที่แขง็แรงสมบูรณ์  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้  จนส่งผลให้สามารถนำความรู้ที่ไดร้ับไปพัฒนา
ต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได ้
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ครูดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกดิประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสรมิการจดักิจกรรม/โครงการที่มีคณุภาพต่อการเรียนการสอน 
3. เพื่อให้ครูจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามสีื่อการสอน 10 ช้ิน 
- นักเรียนทุกคนไดร้ับข้อมลูข่าวสารเดือนละ 1 ช้ินงาน  

 -  ด้านคุณภาพ  
- นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับการพัฒนา/ส่งเสรมิความรู้/การปฏิบัตเิกี่ยวกับสุขศึกษาและพลศึกษา 
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4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan)  

- ประชุมครูแกนนำในโครงการพฒันาการเรยีนการสอน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- เตรียมเนื้อหากิจกรรม 

ก.ย. 2562 - ฝ่ายบรหิารวิชาการ
กลุ่มฯ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

  

- พัฒนาห้องสาระกลุม่ฯ กำหนดมมุแหล่งเรียนรู ้
- จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ สำหรับการพฒันานักเรียน/กิจกรรม 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
- จัดกิจกรรมตามแผนกลุม่สาระ 

ต.ค. 2562 
–  

ส.ค.2563 

30,000 ฝ่ายบรหิารวิชาการ
กลุ่มฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ประชุม/เก็บข้อมลูหลังปฏิบัติกิจกรรม ก.ย. 2563 - ฝ่ายบรหิารวิชาการ
กลุ่มฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action)  

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย. 2563 
 
 

- ฝ่ายบรหิารวิชาการ
กลุ่มฯ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณจาก (เงินอุดหนุน) ………30,000………………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 
 ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อหน่วย หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 โปรเจคเตอร์ (แบบเคลื่อนย้าย) 14,990 เครื่อง 1 14,990 - - 
2 กระดาษโน้ต POST-IT  65 ชุด 4 260 - - 
3 คัทเตอร์ใหญ่ 45 องศาตรา ช้าง S-1801 65 อัน 4 260 - - 
4 ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ 45 องศา 40 แพ็ค 5 200 - - 

5 เทปกาว 2 หน้าม้วนใหญ่ ยี่ห้อ คล๊อปโก        129 ม้วน 3 387 - - 
6 ผ้าเทปกาวแลกซีน 1.5 นิ้ว สีแดง+สีขาว 37 ม้วน 10 370 10 370 
7 เเม็กเยบ็กระดาษ MAX No.10 89 ตัว 5 445 - - 
8 กระดาษกาวย่นใหญ่   1.5 นิ้ว 37 ม้วน 5 185 5 185 
9 เเม็กเยบ็ ตราช้าง เบอร์ 3 209 ตัว 2 418 - - 

10 ลวดเย็บ ตราม้า 10-1M  140 แพ็ค - - 3 420 
11 ลวดเย็บ ตราเอลเฟ่น 3 -1M 260 แพ็ค 2 520   
12 ไส้แฟ้ม A4 ตราเอลเฟ่น 26 แพ็ค 30 780 - - 
13 แผ่นพลาสติกเคลือบบัตร A4 479 ห่อ 2 958 - - 
14 คลิบบอร์ดพลาสติก A4 50 อัน 10 500 - - 
15 เครื่องปรินเตอร์ Brother  4,290 เครื่อง - - 1 4,290 
16 สติ๊กเกอร์ขาว A4 169 แพ็ค 2 338 - - 



522 

 



523 

โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ1(นางกุลภาภร  มีเงิน) 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ1 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                                                               
      มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    ข้อ  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

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

การบริหารงานภายในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรยีนสรรพวิทยาคม ในปัจจุบันมคีวามต้องการเครื่องใช้
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน ที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา ท้ังนี้เพื่อเป็นการอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ ดั้งนั้น เพือ่ให้การเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯและงานในฝ่ายมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณส์ำหรับให้บริการแกค่รูและบุคลากร ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ บริการแก่ครูในกลุ่มสาระฯ ตลอดปีการศึกษา 2/2562 – 1/2563 
2. เพื่อให้ครูสามารถนำวสัดไุปใช้ในการผลิตสื่อประกอบการเรยีนการสอน 
3. เพื่อให้การเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการมีประสิทธิภาพ 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ จำนวน 15 คน  มีวัสด ุอุปกรณ์ อย่างเพียงพอ 
 -  ด้านคุณภาพ  
  1. กลุ่มสาระฯ จดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลวุัตถุประสงค์  
  2. ครูสามารถผลิตสื่อไดต้ามโครงการของแต่ละคน 
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4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

- สำรวจและประเมินความต้องการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
-นำเสนอโครงการ 

 
พ.ย 62–ก.ย. 63 

 
- 

 
ครูกุลภาภร  มเีงิน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
- ดำเนินการจดัซื้อวัสด ุ
- บริการวัสดุใหค้ณะครูในกลุม่สาระฯ 
- ทำบัญชีควบคุมวัสด ุ

-พ.ย 62 
-มิ.ย. 63 

30,339 ครูกุลภาภร  มเีงิน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ครูมีการใช้วัสดุอยา่งคุ้มค่า 
- ทำบัญชีควบคุมการใช้วัสด ุ

มี.ค 63 ,ก.ย 63 
- 

ครูกุลภาภร  มเีงิน 

4.ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

- สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ก.ย 63 
- 

ครูกุลภาภร  มเีงิน 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………30,339……… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท  
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที่1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ป้ายช่ือ PVC แข็งพร้อมเชือกแนวตั้ง 20 เส้น - - 24 480 
2 กระดาษการ์ดสี 120g A4 สีฟ้า สีชมพู 119 รีม - - 2 238 
3 กระดาษโฟโต้ 180g A4 399 รีม 1 399 1 399 
4 กระดาษเกยีรตบิัตร 119 รีม 3 357 3 357 
5 กรอบรูปขนาด เอ 4 100 อัน 10 1,000 - - 
6 ไมโครโฟนยี่ห้อ : TOAรุ่น : DM-1100 1,100 อัน 3 3300 - - 
7 เครื่องเจาะตาไก ่ 339 เครื่อง - - 1 399- 
8 เครื่องเหลาดินสอ 349 เครื่อง - - 1 349 
9 ปากกาไวท์บอร์ดหัวตัด สีนำ้เงิน ดำ 270 โหล 3 810 4 1,080 
10 กระดาษแล็กซีน 1” สีฟ้า,ชมพ ู 24 ม้วน 10 240 10 240 
11 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์Cannon MF3010 4,099 ชุด - - 1 4,099 
12 หมึกเตมิเครื่องปริ้น Epson  L360 สีดำ  250 ขวด 2 500 2 500 

13 
หมึกเตมิเครื่องปริ้น Epson  L360 สีแดง 
เหลือง น้ำเงิน 

250 ขวด - - 3 750 

14 ไส้แม็กเบอร์ 10 180 กล่อง 1 180 2 360 
15 แผ่นใส เอ 4 259 ห่อ - - 1 259 
16 สันรูด 5 มลิ 65 โหล - - 1 65 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริการจัดการที่ดี 
กิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่2 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้รับผิดชอบ    นายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน,นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ                               
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562                                                             
สถานที่ดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่2                                                                           
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

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

การบริหารงานภายในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีสอง โรงเรียนสรรพวิทยาคม ในปัจจุบนัมีความต้องการ
เครื่องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน ที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา ท้ังนี้เพื่อเป็นการ
อำนวยความสะดวกในการปฏิบัตงิานให้แก่บุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ ดั้งนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯและงานใน
ฝ่ายมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถปุระสงค์ จำเป็นต้องจัดเตรยีมวัสด ุอุปกรณ์สำหรับให้บริการแก่ครูและบุคลากร ในกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศท่ีสอง 

 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีวัสดุ /อุปกรณ์ บริการแก่ครูในกลุ่มสาระฯ ตลอดปีการศกึษา 2562–2563 
2. เพื่อให้ครูสามารถนำวัสดุไปใช้ในการผลิตสื่อประกอบการเรยีนการสอน 
3. เพื่อให้การเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการมีประสิทธิภาพ 

 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ สำหรับบริการครผูู้สอนในกลุ่มสาระฯ 
2. ครูสามารถผลิตสื่อไดต้ามโครงการของแต่ละคน 

-  ด้านคุณภาพ 
1. กลุ่มสาระฯจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ 
 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

- สำรวจและประเมินความต้องการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
-นำเสนอโครงการ 

กันยายน-ตุลาคม 
2562 

 
- 

-นายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน 
-น.ส.พัทธนันท์ บุญชะนะ 
-ครูทุกคนในกลุ่มสาระฯ 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินงานตามโครงการ 
จัดซื้อวัสดสุำนักงานเพื่อให้ครูพัฒนาและจดัการ
เรียนการสอน 

พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2562 

25,000 นายฎิชมากรณ์  ยศวงค์เรือน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตามตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ทีไ่ด้รับมา 
- ทำทะเบียนคุมพัสด ุ

มกราคม-กุมภาพันธ์ 
2563 

- 
นายฎิชมากรณ์  ยศวงค์เรือน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

กุมภาพันธ-์มีนาคม
2563 - 

-นายฎิชมากรณ์  ยศวงค์เรือน 
-น.ส.พัทธนันท์  บุญชะนะ 

 

5.  งบประมาณ 
เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……….25,000............       บาท 
เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
เงินเรียนฟรี  15 ป ี             …………………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1. กระดาษโปสเตอรส์องหน้า 75 โหล 2 150 - - 
2. ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงินหัวแบนpilot 270 โหล 4 1,080 - - 
3. ปากกาไวท์บอร์ดแดงหัวแบนpilot 270 โหล 4 1,080 - - 
4. ลวดเสียบตราม้าหัวกลม No1 140 โหล 1 140 - - 
5. แฟ้มเอกสาร 3” 95 แฟ้ม 6 570 - - 
6. กระดาษโฟโต้ชนิดหนา 180 แกรม 439 รีม 2 878 - - 
7. กรรไกรด้ามพลาสติก 9” No 05A คนป่า 149 อัน 3 447 - - 
8. สันเข้าเล่มเล็ก 5 มิล 65 โหล 3 195 - - 
9. แผ่นใสปกพลาสติกใสขนาดA4 199 รีม 2 398 - - 
10. แฟ้มซองพลาสติก A4 เอลเฟ่น 65 โหล 3 195 - - 
11. คลิปหนีบสีดำ No112 30 โหล 4 120 - - 
12. คลิปหนีบสีดำ No110 60 โหล 4 240 - - 
13. คลิปหนีบสีดำ No109 70 โหล 4 280 - - 
14. สันเข้าเล่มใหญ่ 10 มิล 130 โหล 1 130 - - 
15. กรรไกรเล็ก 65 อัน 2 130 - - 
16. เทปใส 1 ซม 35 ม้วน 2 70 - - 
17. แม็กเย็บใหญ ่ 89 อัน 4 356 - - 
18. มีดคัตเตอรเ์ล็ก 14 อัน 3 42 - - 
19. ปลั๊กไฟสามตา 195 แผง 2 390 - - 
20. ถอดลวดเหล็กแบบคมี Eagel 75 อัน 1 75 - - 
21. เทปกาวสองหน้าบาง 1นิ้ว 250 โหล 1 250 - - 
22. เทปกาวสองหน้าบาง 3/4นิ้ว 200 โหล 1 200 - - 
23. กระดาษโฟโต้ 240g A4 599 ห่อ 1 599 - - 
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ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที ่2/2562 ภาคเรยีนที ่1/2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
24. เชือกขาวNo24 14 ม้วน 3 42 - - 
25. ปรินท์เตอร์ Epson L3150 4,896 เครื่อง 1 4,896 - - 
26. Mouse สาย 199 อัน 2 398 - - 
27. กระดาษ Post-it No . 670 89 แพค 5 445 - - 
28. กระดาษ Post-it  1”x 1.7” 3 สี No.683 79 แพค 5 395 - - 
29. กระดาษ Post-it  o.5” x 1.7”5 สNีo .683 85 แพค 5 425 - - 
30. กระดาษ Post-it 0.5” x1.7” No.  683 99 แพค 5 495 - - 
31. กระดาษ Post-it 1”x3”  2 สี  No. 671 55 แพค 5 275 - - 
32. กระดาษ Post-it 1”X3”  3 สี No. 671 65 แพค 5 325 - - 
33. กาวแท่งUHU21g NO189 99 แท่ง 6 594 - - 
34. มีดคัตเตอร์พลาสติกตราม้าใหญ่ No.H404 28 อัน 6 168 - - 
35. กระดาษปกการ์ดขาวA4 50แผ่น 99 แพค 1 99 - - 
36. แฟ้มเสนอเซ็นปกธรรมดา เล่ม 199.00 199 เล่ม 1 199 - - 
37. แฟ้มกล่าวรายงาน 219 อัน 2 438 - - 
38. กาวลาเท็กซ์TOA 32 ออนซ ์ 79 ขวด 2 158 - - 
39. กระดาษบรุ๊ฟขาว 31*43 35 โหล 2 70 - - 
40. แท่นประทับตราม้าสีแดงNo3 43 อัน 6 258 - - 
41. กล่องแฟ้ม 3 ช่อง 12 นิ้ว 279 อัน 2 558 - - 
42. เครื่องเย็บ Max No HD88 No3 399 ตัว 1 399 - - 
43. แท่นประทับตราม้าสีน้ำเงินNo3 43 อัน 6 258 - - 
44. น้ำหมึกเตมิไวท์บอด pilot สีแดง 85 ขวด 5 425 - - 
45. น้ำหมึกเตมิไวท์บอด pilot สีน้ำเงิน 85 ขวด 5 425 - - 
46. หมึกเตมิPrinter BT5000Y 260 ขวด 1 260 - - 
47. หมึกเตมิPrinter BT6000BK 260 ขวด 1 260 - - 
48. หมึกเตมิPrinter BT5000C 260 ขวด 1 260 - - 
49. หมึกเตมิPrinter BT5000M 260 ขวด 1 260 - - 
50. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 3,200 หลัง 1 3,200 - - 
51. หมึกเตมิPrinter Epson L3150 (แดง) 250 ขวด 1 250 - - 
52. หมึกเตมิPrinter Epson L3150 (น้ำเงิน) 250 ขวด 1 250 - - 
53. หมึกเตมิPrinter Epson L3150 (เหลือง) 250 ขวด 1 250 - - 
54. หมึกเตมิPrinter Epson L3150 (ดำ) 250 ขวด 1 250 - - 

 รวม 25,000 - 
 รวมทั้งสิ้น 25,000 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมมาภิบาล 
                             ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม ละแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลัก 
                             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  2562 - กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ              
     ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

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

            จากพระราชบัญญตัิการศึกษา  และหลักสตูรการศึกษาแกนกลางปี  2551  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  
มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผดิชอบ  มีทักษะการปฏิบตัิงาน  มีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย  เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของหลักสตูร  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยจดักิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน และซ่อมแซมอุปกรณ์ดนตรีไทย และสากล  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 1. ครูในกลุ่มสาระศลิปะมีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางาน พัฒนาการเรียนการสอน 
 2. นักเรียนได้รับการจัดการเรยีนการสอนที่สมบูรณ์ 
 

3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ    
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ จำนวน 9 คน   นักเรียน จำนวน 2,800 คน  
     -  ด้านคุณภาพ   

1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะมีสื่อท่ีใช้ประกอบการสอน 
2. นักเรียนทีเ่รียนวิชาศลิปะทุกดา้นและทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
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4. วิธีการดำเนินการ 
 

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

งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนิน
กิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

ตุลาคม 
2562 

- นางรักษ์สุมล  โกศล 

2.ดำเนินการ 
( Do) 
 
 

ดำเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั
กิจกรรมจดัซื้อวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ตา่งๆ
ที่ใช้ในสำนักงานของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 

ต.ค. 2562 - 
ก.ย. 2563 

43,158 นางรักษ์สุมล  โกศล 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ทดสอบความรู้ความสามารถจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ต.ค. 2562 - 
ก.ย. 2563 

- นางรักษ์สุมล  โกศล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินกิจกรรมและ
รายงานผล 

ก.ย. 2563 
 

- นางรักษ์สุมล  โกศล 

 

5.งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                  43,158    บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                     -        บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                                  -  บาท       

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 หมึกพิมพE์PSON ขนาด500ml 560 ขวด 8 4,480 - - 
2 ปริ้นเตอร์ EPSON L360 4,790 เครื่อง - - 1 4,790 
2 กระดาษกาวย่นขนาด 1 นิ้ว 240 โหล 2 480 2 480 
3 กระดาษการ์ดA4 สีฟ้าและสีชมพ ู 119 รีม 2 238 2 238 
4 กระดาษโฟโต้180g 439 ห่อ 3 1,317 3 1,317 
5 กระดาษโฟสอิท No 683 85 แพค 5 425 - - 
6 กาวลาเท็กซ์TOA   32  ออนซ ์ 79 ขวด 3 237 3 237 
7 เครื่องเหลาดินสอตราม้า 399 เครื่อง 3 1,197 3 1,197 
8 ลวดเย็บเบอร์10  ( 1x24กล่อง)        220 กล่อง 1 220 - - 
9 ลวดเย็บตัวยิง NO  T3 75 กล่อง 3 225 3 225 
10 ปากกาไวท์บอร์ด Pilot 25 ด้าม 24 600 12 300 
11 ลวดเสียบกระดาษ 55 กล่อง       1 55 - - 
12 โปรเจคเตอร์พร้อมตดิตั้ง (ติดห้อง515) 24,900 เครื่อง 1 24,900 - - 
 รวม 34,374 8,784 
 รวมทั้งสิ้น 43,158 
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กิจกรรม  พัฒนางานบริการแนะแนว 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
                             ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนว 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ ห้องแนะแนวโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ข้อ 5   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ข้อ 6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 2   ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
        ในการดำเนินงานและการจดัการเรียนการสอนของกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว มีความจำเป็นที่ต้อง
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานและเนื่องจากมีบคุลากรในงานแนะแนวท่ีเพิ่มขึ้น และสำหรบัในการจัดดำเนินงานตามกจิกรรม
ต่างๆ จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นอยา่งยิ่ง วัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งมีทั้งทีเ่ป็นของใช้วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร ทั้งนีเ้พื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับครูและเพื่อการดำเนินงานได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อจัดซื้อ เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวสัดุถาวร เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับครูและนักเรียน 
        2. เพื่อให้การดำเนินงานใน กิจกรรมแนะแนว อย่างมี มีระบบ และประสิทธิภาพ 
 

 3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
        -  ครูในกลุ่มกิจกรรมแนะแนว จำนวน 6 คนและนักเรียนท่ีเรียนกิจกรรมแนะแนวห้อง 611 
 -  ด้านคุณภาพ  

-   ครูในกลุ่มกิจกรรมแนะแนวมสีือ่ อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องใช้สำนักงานท่ีมีคุณภาพ สามารถนำมาใช้ในการจัด
กิจกรรมเรียนการสอนอย่างมรีะบบ เกิดประโยชน์ในวงกว้าง และมปีระสิทธิภาพ 
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2  ติดต่อสอบถามราคาพัสด ุ สำรวจความต้องการ
วัสดุ อุปกรณ์  เสนอรายการจดัซือ้ สำรวจราคา และ
นำเสนอโครงการจดัซื้อ  

ต.ค.2562 - งานแนะแนว 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณต์ามรายการวสัด ุ
- เก้าอี้เหล็กจำนวน 50 ตัว 
- โต๊ะพับจำนวน 12 ตัว 
- หมึกปริ้นเตอร ์

พ.ย.2562 – 
ก.ย. 2563 

23,080 งานแนะแนว 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ตรวจสอบการจัดซื้อ ก.ย. 2562 - งานแนะแนว 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

สรุปรายงานการจดัซื้อ  
รายงานการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร 

ก.ย. 2562 - งานแนะแนว 

 

5.  งบประมาณ    
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………23,080……… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………-………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………-………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 โต๊ะพับหลากส ี 1,900 ตัว 9 17,100 - - 
2 คีย์บอร์ดพร้อมเม๊าท ์ 580 ชุด 5  2,900 - - 
3 หมึกเครื่องปริ้น Epson  รุ่น L 360 270 ขวด 4 1,080 - - 
4 หมึกเครื่องปริ้น Hp leserget  รุน่ L 1020 2,000 ตลับ        1 2,000 - - 

รวม 23,080 -  

รวมทั้งสิ้น 23,080  
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ครูมีประสิทธิภาพการทำงานในระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการบริการงานแนะแนว 
3. มีการดำเนินงานในกิจกรรมแนะแนวท่ีมีระบบ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แบบประเมิน สรุปงาน 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
กิจกรรม  จัดสรรสื่อการเรียนห้องเรียนการงานอาชีพ 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายณรงค์ศักดิ์   สวนใต้ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้คนไทย
ทั้งในเมืองและชนบทได้เรียนรู้ตลอดชีวิต   เร่งพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับให้เพียงพอทั้งปริมาณและ
คุณภาพ  เพื่อสนองต่อการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน  จึงได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยข้ึน  

กระทรวงศึกษาธิการ  จึงกำหนดวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ไว้ว่า “ผู้เรียน สถานศึกษา และหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกแห่งมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เพื่อการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ตลอด
ชีวิต   การบริหารการจัดการ การวิจัย การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  นำไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้”   

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่หลากหลาย ทันสมัย น่าสนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จึงขอ
ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้า สอดรับกับการเรียน
การสอนให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 ปรับปรุงห้องเรียนกลุม่สาระฯ การงานอาชีพ (อาคารฝึกงาน) ให้มีอุปกรณส์ื่อการสอน เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้ 
2.2 เพื่อส่งเสริมการจัดบรรยากาศ-สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ จำนวน 5 คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 3, 4, 6 จำนวน 1,908 
คน ได้ใช้อุปกรณ์ สื่อการสอน ในการจัดการเรยีนรู้ 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
.           ผู้เรียน และคณะครูมีหอ้งเรียนทีม่ีคุณภาพเอื้อต่อการเรยีนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรยีนการสอน 
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4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

- ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- จัดทำโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 

ต.ค. 2562 
 
 

-- - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินการตามโครงการ พ.ย.62 – มี.ค. 63 29,900 - กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

มี.ค. 2563 - - กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ มี.ค. 2563 - - กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ                 29,900       บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   (เงินรายไดส้ถานศึกษา )                     บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี      …………………………..  บาท 
 

 
กิจกรรม ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1  1. จัดซื้อชุดโปรเจ็คเตอร์ (Brightness 3,600 ANSI 
Lumens) จอฉายภาพ ขนาด 100 น้ิว และอุปกรณ์
ประกอบ เพ่ือติดตั้งห้องเรียนอาคารฝึกงาน 

29,900 ชุด 1 29,900 - - 

 
รวม 

29,900 - 
29,900 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

   1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนและครูผูส้อน มีความพึงพอใจในการ
บริหารจดัการช้ันเรียนท่ีมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 

สอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้เรียนมีห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนการสอน 
7.2 บรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

 
 
 



538 

 



539 

โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  จัดหาสื่อการเรียนภาษาอังกฤษและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาการเรียนภารสอน 

ภาษาอังกฤษ (English Resource and Instruction Center: ERIC) 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบ 

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวแสงเดือน  กองยอด  
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
สถานที่ดำเนินการ ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในโลกปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสืบค้นหาความรู้ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบเชน่เรียนรู้กับสื่อ ซีดี  
วีซีดี ดีวีดี อินเทอร์เนต็ ฯลฯ หรือการเรยีนรู้กับครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษ  สิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนสรรพวิทยาคมไดต้ระหนักเหน็ความสำคญัและต้องการ
ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีความรู ้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี  รวมทั้งสามารถนำความรู้จากภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในการทำงานหรือศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต  ศูนยพ์ัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและสนับสนุนให้จัดทำโครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ สำหรับนักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคม โดยจดัมุม
ภาษาพาสนุก ไขข้อสงสัยภาษาอังกฤษกับกูรู มุมทดสอบภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง บริการสื่อการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบท่ี 
และจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพือ่ใช้ในฝึกทักษะและการพัฒนาตนเองให้เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้แก่ การ
อ่าน การฟัง การพูด และ การเขียนเพื่อเป็นการเสรมิสร้างให้การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนมีพฒันาการที่ดีขึ้น เพื่อ
ประโยชน์ในการทำงานหรือการศกึษาต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้น่าอยู่ น่ารู้ น่าเรียนสำหรับครูและ

นักเรียนท่ีสนใจมากยิ่งข้ึน 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรยีนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านภาษาอังกฤษให้มากยิ่งข้ึน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 นักเรียนและครโูรงเรียนสรรพวิทยาคมและโรงเรียนในเขตพื้นท่ีรบัผดิชอบ จำนวน 2,000 คน ได้ใช้สื่อการเรยีนการสอน
ที่มคีุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูภ้าษาอังกฤษของตนเอง 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 นักเรียนและครไูด้พัฒนาทักษะการเรียนรู้จากแหล่งเรยีนรู้ สื่อการเรยีนการสอนที่มีคณุภาพและทันสมยัมากข้ึนร้อยละ 70 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. วางแผน 
(Plan) 

เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 
ประชุมผู้ที ่เกี ่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ก.ย.62 
 

- คณะกรรมการศูนย์ 
ERIC 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

จัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จัด
กิจกรรมการนำเสนอข้อมูลความรูส้ั้น ๆ เป็น
ภาษาอังกฤษและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ 
หน้าเสาธงทุกวันศุกร์  

พ.ย. 62 – มี.ค. 
63 

6,000 นางสาวแสงเดือน  
กองยอด 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

มี.ค. 63 - ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

มี.ค. 63 - นางสาวแสงเดือน  
กองยอด 

 

5.  งบประมาณ  
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ........6,000......... บาท 
เงินนอกงบประมาณ  ............................. บาท 
เงินเรียนฟรี 15 ปี   ............................. บาท 

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ป้ายไวนิลกจิกรรมหน้าเสาธง 500 ป้าย 1 500 - - 
2 ป้ายโฟม The Winner of Quizzes 300 ป้าย 1 300 - - 
3 กระดาษทำเกยีรตบิัตรสำหรับนักเรียน 120 ห่อ 2 480 - - 
4 แฟ้มตราช้าง No.221 VB  50 อัน 14 700 - - 
5 สมุดมีเส้น 45 เล่ม 10 450 - - 

5 
หมึกเครื่องพิมพ์ Canon G3010  
(ขวดละ 300 บาท 4 สี) 

1,200 ชุด 1 1,200 - - 

6 นาฬิกาแขวนผนัง 199 เรือน 10 1,990 - - 
7 แผ่นโปสเตอร์ใหค้วามรู้ฉบบัภาษาอังกฤษ 20 แผ่น 10 200 - - 
8 กระดาษแข็งหน้าเดียว 10 แผ่น 18 180   

รวม 6,000 - 
รวมทั้งสิ้น (หกพันบาทถ้วน) 6,000 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
กิจกรรม  พัฒนางานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่สอดและศูนย์อาเซียนศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 4   บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
แผนงานโรงเรียนที่  2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และ แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจิตรา อยูเ่จริญ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 -  มีนาคม 2563   
สถานที่ดำเนินการ ห้องศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่สอดและศูนย์อาเซียนศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ข้อที ่2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล      

ภูมิปัญญาไทยหรือภมูิปัญญาท้องถิ่น  ถือเป็นแหล่งความรู้เรื่องท้องถิ่นที่เยาวชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ต้องเรียนรู้  เพื่อให้รู้
ที่มาท่ีไปของครูภูมปิัญญาในท้องถิ่น  และสืบทอดมรดกของบรรพบุรุษของท้องถิ่นตนเอง  สังคมของอำเภอแม่สอดมีมากกว่า  
100 ปี  หลายชาติพันธุ์  หลายชุมชนและพร้อมรบัความเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่ คือ วิถีอาเซียน  เพื่อให้เยาวชนเกิดความ
ภาคภูมิใจและเตรยีมพร้อมความเป็นอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 และนักเรียนได้มาศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปญัญาท้องถิ่น
และเรื่องของอาเซียนจากแหล่งเรยีนรู้ในห้องศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่สอดและศูนย์อาเซียนศึกษา (616) 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เป็นห้องแสดงผลงานทางภูมปิัญญาท้องถิ่นและศูนย์อาเซียนศกึษา 
2.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปญัญาท้องถิ่นและอาเซียนศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
          - ครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน ได้ค้นคว้าแหล่งเรยีนรู้ห้องศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแมส่อด
และศูนย์อาเซียนศึกษา 

-  ด้านคุณภาพ  
  - ครูและนักเรียนโรงเรยีนสรรพวทิยาคม ไดร้ับความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ห้องศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแมส่อดและ
ศูนย์อาเซียนศึกษา 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร
โรงเรียน 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการ 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 

ต.ค. 2562 - ศูนย์อาเซียนศึกษา 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

-พัฒนางานศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่สอดและศูนย์
อาเซียนศึกษา 
-จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ สำหรับการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

พ.ย. 2562 –
มี.ค. 2563 

 

25,300 
 

ศูนย์อาเซียนศึกษา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกิจกรรม มี.ค. 2563 - นางสาวจิตรา อยู่เจรญิ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-สรุปผลการดำเนินการตามกิจกรรมและรายงาน
ผู้บริหารโรงเรียน 

มี.ค. 2563 - นางสาวจิตรา อยู่เจรญิ 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) 25,300   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   - บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   - บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 เกมอาเซียน 16,000 ชุด 1 16,000 - - 
2 เครื่องปริ้นเตอร์สี เอฟสัน รุ่น L3110 4,300 เครื่อง 1    4,300 - - 
3 ซ่อมแซมกรอบรูป  100 ชุด 10    1,000 - - 
4 กระดานไวท์บอร์ด 500 แผ่น 2   1,000 - - 
5 ซ่อมแซมป้ายนเิทศอาเซียน 500 ช้ิน 4   2,000 - - 
6 ทำป้ายไวนิล  (ประวัติ ผอ.โรงเรยีน) 500 แผ่น 2 1,000 - - 

รวม 25,300 - 
รวมทั้งสิ้น 25,300 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.ร้อยละ90 ของนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับดี
มาก  
2.ร้อยละ90 ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานตามโครงการฯในระดับดีมาก 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนและผูเ้กี่ยวข้อง 

1. แบบประเมินผลโครงการฯ 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
โครงการฯ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 เพื่อเป็นห้องแสดงผลงานทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและศูนย์อาเซียนศึกษา 
7.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปญัญาท้องถิ่นและอาเซียนศึกษา  
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (ห้อง 612) 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
                              ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวชญานิศา ฤทธิ์เจริญ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562  -  กุมภาพันธ์ 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

      ข้อที ่ 2.4  การวางแผนและจัดสภาพทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

        ข้อที่ 3.1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

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

ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล ตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
 ดังนั้น ฝ่ายงานบริหารบุคคลผูร้ับผดิชอบการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ
พัฒนาห้องห้องเรียน เพื่อให้ภายในห้องศูนย์เพื่อนใจ TO  BE NUMBER ONE มีสื่ออุปกรณ์ที่พร้อมต่อการจัดกิจกรรมและการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านการร้องเพลงและเต้นให้มีประสิทธิภาพ  เนื่องด้วย
ในปัจจุบันห้องศูนย์เพื่อนใจ TO  BE NUMBER ONE โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีการจัดกิจกรรมสร้างสุขที่เป็นระบบมีตารางการใช้
ห้องเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเต้นและการร้อง ประกอบกับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้สมาชิกต้องมีการจัดกิจกรรม
ภายนอกห้องเพิ่มเติม จึงส่งผลให้ชุดอุปกรณ์ลำโพงและไมค์โครโฟนที่ใช้เพื่อใช้ในการฝึกทักษะการร้องเพลงและเต้นของสมาชิกใน
ชมรมไม่เพียงพอสำหรับการจัดกิจกรรม และทั้งนี้จากการดำเนินงานที่ผ่านมาชมรม TO  BE NUMBER ONE โรงเรียนสรรพ
วิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นมีการขยายงานเครือข่ายไปยังโรงเรียนต่างๆ ที่ประสานขอความอนุเคราะห์ให้ไป
แลกเปลี่ยนประสบการณท์ำงานประกอบการเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีการประกวดต่างๆ ทางชมรมจึงต้องผลิตสื่อในการแสดงและ
นำเสนองาน จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้สื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวฝ่ายงาน
บริหารบุคคลผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมจดัหา
สื่อครุภัณฑ์ห้องศูนย์เพื่อนใจ  TO BE NUMBER ONE (612) นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนาห้องกิจกรรมให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินกิจกรรมของชมรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาห้องกิจกรรมห้องศูนย์เพื่อนใจ TO  BE NUMBER ONE ให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
       2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพทักษะด้านการร้องเพลงและการเต้นของผู้เรียนในการเข้าร่วมการประกวดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อพัฒนาการผลติสื่อในการพฒันากิจกรรมการขยายเครือข่ายการทำงานชมรม TO BE NUMBER ONE ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

3. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 
          ครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม  ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษาและนักเรียนชมรม TO  BE NUMBER ONE 
ทุกคนและผู้ทีเ่ข้าใช้บริการห้องศูนย์เพื่อนใจ TO  BE NUMBER ONE ทุกคน 
 ด้านคุณภาพ 
        แหล่งเรียนรู้มีบรรยากาศท่ีดีขึ้นเอือ้ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รยีน  มีสื่ออุปกรณ์ที่ช่วยจัดทำเอกสารสรุปงานและ
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ดา้นยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- จัดทำโครงการ 
 

ก.ย. – ต.ค. 
2562 

- นางสาวชญานิศา ฤทธิ์เจรญิ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 
1.พัฒนาห้องกิจกรรมศูนยเ์พื่อนใจ ให้เอื้อผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
2.จัดแจกันให้เข้ากับบรรยากาศหอ้ง 

พ.ย.  – ธ.ค. 
2562 

12,088               นางสาวชญานิศา ฤทธิ์เจรญิ
และคณะกรรมการครูและ
นักเรียนชมรม TO  BE 
NUMBER ONE 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการดำเนินตามโครงการ 

ม.ค. 2563 - นางสาวชญานิศา ฤทธิ์เจรญิ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.พ. 2563 - นางสาวชญานิศา ฤทธิ์เจรญิ 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………12,088……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………-……………….. บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่2 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ผ้าต่วน (สีแดง) 1,700 ม้วน 1 1,700 - - 

2 ผ้าต่วน (สขีาว) 1,700 ม้วน 1 1,700 - - 
3 แจกันหลุยส์ฐานเหลี่ยม 999 อัน 2 1,998 - - 
4 ดอกไม้ประดิษฐ ์ 50 ช่อ 20 1,000 - - 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาห้องสำนักงานฝ่ายบริหารฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ข้อที ่2.1   มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวดัตาก เป็นโรงเรยีนในโครงการมาตรฐานสากร ตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และยังเป็นหน่วยเบิก จ่ายเงินงบประมาณตา่งๆ ให้แก่
โรงเรียนซีกตะวันตก ของจังหวัดตาก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทางฝ่ายบริหารธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การพัฒนาสำนักงานเป็นสิ่งท่ีสำคัญ เป็นการเพิม่ประสทิธิภาพในการทำงานทางอ้อม 
เป็นส่งเสริมความสามารถในการทำงานของ บุคลากรในองค์กร และยังเป็นการให้บริการ ให้กับบุคลากรภายใน และภายนอก
โรงเรียน  
 ทั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาห้องสำนักงานฝ่าย
บริหารฝ่ายธรุการ นโยบาย แผน และงบประมาณ เพื่อให้มีสำนักงานท่ีทันสมัย และใช้งานได้ อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปรับปรุงสำนักงานฝา่ยบรหิารธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ 
       2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการทำงานของบุคลากรฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 

3. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 
          1. ครูและบุคลากรฝ่ายธรุการ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ  จำนวน  22   คน   
  2. ครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 200 คน 
  3. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,500 คน 

ด้านคุณภาพ 
  1. โรงเรียนมสีำนักงาน ที่สามารถให้บริการ ครูและบุคลากรภายใน 
  2. ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ สามารถทำงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- จัดทำโครงการ 
 

ก.ย. 2562 - นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 
- สำรวจความต้องการของบุคลากร 
- พัฒนางานสำนักงานฝ่ายธุรการนโยบาย แผนและ
งบประมาณ 

ต.ค 2562  
– 

 ก.ย 2563 

20,000               นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา
และบุคลากรฝ่ายธุรการ ฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการดำเนินตามโครงการ 

ก.ย 2563 - นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.ย. – ต.ค. 
2563 

- นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………20,000……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 จัดทำมุมบุคลากร 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 
2 ปากกาเจลลูลอยด์ควอนตั้ม No.007 HITZ  0.7 

mm.<1x50 ด้าม> 
240 กล่อง 1 240 - - 

3 ลวดเย็บ No.10-1M Max  (1X24 กล่อง) 220 แพค 1 220 - - 
4 กระดาษ post-it  3M  3"x3" No.654 55 แพค 5 275 - - 
5 กระดาษ Post-it มาร์กเกอร์ คละสี 5 ส ีNo.670 89 แพค 5 445 - - 
6 คลิปหนีบดำตราม้า No.109 70 โหล 3 210 - - 
7 คลิปหนีบดำตราม้า No.108 90 โหล 3 270 - - 
8 จัดจ้างทำตรายาง 5,000 ชุด 1 5,000 1 5,000 
9 หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 83 A 2,600 กล่อง 1 2,600 1 2,600 
10 ปากกาหมึกเจล สีน้ำเงิน, สีดำ 1 มิล No.AGP 

13604 
250 โหล 4 1,000 4 1,000 

11 ดินสอตราม้า HB มอก (1*12 แท่ง) 45 โหล - - 2 90 
12 แท่นประทับตราม้าสแตนเลส No.2  50 อัน - - 1 50 

รวม 11,260 8,740 
รวมทั้งสิ้น 20,000 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (คณิตศาสตร์) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2562  -  กันยายน  2563 
สถานที่ดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
            ข้อที่ 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
            ข้อที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

                ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ข้อที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล        
           คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์มากขึ้นจึงได้จัดแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์เ พื่อให้
ผู้เรียนได้ใช้ความคิด วิเคราะห์ ใช้เหตุและผล ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบบูรณาการกับ
เศรษฐกิจพอเพียง  

คาดว่าเมื่อได้ดำเนินงานตามโครงการนี้แล้ว โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะได้พัฒนาคณุภาพการศึกษาดา้นคณิตศาสตร์กับ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเพิ่มผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษาใหสู้งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณติศาสตร ์
3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรยีน และระบบประกันคณุภาพการศึกษาของประเทศไทย 
4. พัฒนาแหล่งการจัดการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 

 

3.   เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

ครูและนักเรียนมีอุปกรณ์ทางคณติศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้คณติศาสตร์กับเศรษฐกิจพอเพียง 
 -   ด้านคุณภาพ  
  โรงเรียนมีศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง(คณิตศาสตร์)ที่มีประสทิธิภาพพร้อมการใช้งาน       
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

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

ก.ย.  -  ต.ค. - กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการตามโครงการ 
จัดซื้อ roll up  จำนวน 2 อัน นำเสนอข้อมูล
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 

พ.ย. 62 – พ.ค.  
63 

5,000 นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ใบตรวจรับพสัด ุ
 

พ.ย. 62 – พ.ค.  
63 

- นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

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

พ.ค.  63 - นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย 

 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 
Roll up นำเสนอข้อมูลทฤษฎเีศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีเกี่ยวกับคณิตศาสตร ์

2,500 ชุด 2 5,000 - - 

รวม 5,000 - 
รวมทั้งสิ้น 5,000 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  การพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะภาพคณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ 
    คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
                              ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย  แขวนโพธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2562  -   กันยายน   2563 
สถานที่ดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      มาตรฐานที่ 3        กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ข้อที่ 3.2   ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล        
           คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์    คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์มากขึ้น และมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น 
เพื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุด  จึงได้จัดโครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาเครื่องมือ สื่อ เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานมากที่สุด คาดว่าเมื่อได้ดำเนินงานตามโครงการนี้แล้ว โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม จะได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ โดยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิและคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
2.   เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 
3.   พัฒนาห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

มีวัสดุ – อุปกรณ์ปฏิบตัิการภายในห้องอัจฉริยะคณิตศาสตร์มีจำนวนเพียงพอกับครูและนักเรียนที่ใช้บริการ
ร้อยละ 100 
-  ด้านคุณภาพ  

ห้องเรียนอัจฉริยะคณิตศาสตร์มีสือ่  วัสดุ  อุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพพร้อมการใช้งาน 
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4. วิธีการดำเนินการ 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

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

ก.ย. – ต.ค. 61 - กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการตามโครงการ 
เพื่อจัดซื้อวัสดสุำหรับการจัดการเรียน 
การสอนของห้องเรียนอัจฉริยภาพให้มีประสิทธิภาพ
ให้พร้อมใช้งาน 

พ.ย. 62 - ก.ย. 63 50,000 นายวินัย  แขวนโพธ์ิ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ใบตรวจรับพสัด ุ
 

พ.ย. 62 - ก.ย. 63 - นายวินัย  แขวนโพธ์ิ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 
 

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

พ.ย. 62 - ก.ย. 63 - นายวินัย  แขวนโพธ์ิ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………50,000 …….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าซ่อมบำรุง Projector  ห้อง 231 25,000 บาท 1 25,000 - - 
2 Backdrop + Rollup เกี่ยวกับการนำเสนอ

ผลงาน โครงสร้าง ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
25,000 หน่วย - - 1 25,000 

รวม 25,000 25,000 
รวมทั้งสิ้น 50,000 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์/ห้องพักครูคณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางกานต์ธีรา มาแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2562  -  กันยายน  2563 
สถานที่ดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ข้อที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
   ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

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

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์    คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์มากขึ้นจึงได้จัดโครงการโครงงานคณิตศาสตร์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด วิเคราะห์ ใช้เหตุและผล ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

คาดว่าเมื่อได้ดำเนินงานตามโครงการนี้แล้ว โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะได้พัฒนาคณุภาพการศึกษาดา้นคณิตศาสตร์ โดย
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิและคณุภาพการศกึษาให้สูงข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณติศาสตร ์
3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรยีน และระบบประกันคณุภาพการศึกษาของประเทศไทย 
4.  พัฒนาห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 

3.   เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

ครูและนักเรียนมีอุปกรณ์ปฏิบตัิการภายในห้องคณิตศาสตร ์
-  ด้านคุณภาพ  

1. ห้องปฏิบัติการทางคณติศาสตรม์ีประสิทธิภาพพร้อมการใช้งาน    
2. นักเรียนมีเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาใช้ในห้องเรียนทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ 
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

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

ก.ย.  -  ต.ค. - กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการตามโครงการ 
จัดซื้อวัสดสุำนักงานและปรับภูมิทศัน์ห้องเรียน 

พ.ย. 62 – ก.ย. 
63 

59,750 นางกานต์ธีรา มาแก้ว 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ใบตรวจรับพสัด ุ
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 
63 

- นางกานต์ธีรา มาแก้ว 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

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

ก.ย.  63 - นางกานต์ธีรา มาแก้ว 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………59,750…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ CPU Intel Core i5-8500 19,500 เครื่อง 1 19,500 - - 
2 ลำโพงสนาม 6,500 เครื่อง 1 6,500 - - 
3 โปรเจกเตอร์EPSON EB97 H ห้อง 225 25,000 ตัว 1 25,000 - - 
4 เก้าอี้สำนักงาน 1,750 เครื่อง 5 8,750 - - 

รวม 59,750 - 
รวมทั้งสิ้น 59,750 
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โครงการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม  จัดหาครุภัณฑ์การงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที ่4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ 

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นางกนกวรรณ   สวนใต้ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 -  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                         
 มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      ข้อที ่2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

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

ด้วยห้องเรียนและห้องพักครูงานคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้มีการใช้งานใน
การจัดการเรียนการสอนมาหลายสิบปี วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ มีการชำรุดทรุดโทรมไปตามเวลาและการใช้งาน อีกทั้งใน
ปัจจุบันมีจำนวนครูเพิ่มขึ้น จึงมีความต้องการครุภัณฑ์ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ  ซึ่งห้อง    
คหกรรมเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่ออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆทางด้านงานคหกรรม เพื่อให้ครู และนักเรียนศึกษาเรียนรู้
เพิ่มเติม เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับวิชาการงานอาชีพ  ห้องคหกรรมมีสื่อการเรียนที่หลากหลายมีทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ที่เคยใช้ในอดีตรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ ปัจจุบันที่เกี่ยวกับการงานอาชีพ   ดังนั้นสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาพัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียนคหกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรยีนให้มีบรรยากาศเหมาะสมต่อการจัดการเรยีนรู้ 
       2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในกลุ่มสาระการงานอาชีพ  
 

3. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 
          -  ครู จำนวน 10 คน และนักเรียน 2,800 คน 
 ด้านคุณภาพ 

1. ครูและนักเรียนมีห้องเรียนทีเ่ป็นระเบียบ ส่งเสรมิบรรยากาศการจัดการเรยีนรู้ 
2. ครูมีวัสดุครภุัณฑ์ท่ีมีคณุภาพ  เอื้อต่อการทำงาน 
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 

ก.ย. – ต.ค. 2562 - ครูการงานอาชีพทุก
คน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินการตามโครงการ  
- จัดหาครุภณัฑ ์

ต.ค. 2562 – พ.ย. 
2562 

10,050 ครูการงานอาชีพทุก
คน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและ 
- ประเมินผลการดำเนินตามโครงการ 
- ทำเบียนคุมครภุัณฑ์ท้ังหมด 

ม.ค. 2563 - ครูการงานอาชีพทุก
คน 

4.ประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ม.ค. – ก.พ. 
2563 

- ครูการงานอาชีพทุก
คน 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………  10,050……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………-……………….. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 โต๊ะญี่ปุ่น 570 ตัว 10 5700 - - 
2 ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต 3,790 ตัว 1 3,790 - - 
3 ปลั๊กไฟพ่วง 280 อัน 2 560 - - 

รวม 10,050 - 
รวมทั้งสิ้น 10,050 

 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

- ครูและนักเรียนมคีวามพึงพอใจสื่อ อุปกรณ์ ร้อย
ละ100 

- การสังเกต - แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 
 2. ครูและนักเรียนได้รบัความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานมากขึ้น  
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โครงการ  พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 
กิจกรรม  พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล                         

ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี , นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 2562   -  30 ก.ย. 2563 
สถานที่ดำเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   ข้อที่ 3 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 3.2   ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
         ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25  รัฐต้อง
ส่งเสริมการดำเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของโรงเรียน เป็น
แหล่งวิทยาการทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนเพื่อสร้างความรู้ ความคิดในการนำไปพัฒนาชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปในภาย
ภาคหน้า งานห้องสมุดจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพในการบริการมากยิ่งขึ้น 

เนื่องด้วยงานห้องสมุดโรงเรียนได้โยกย้ายปรับเปลี่ยนสถานที่ใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้เข้าถึงสารสนเทศได้รวดเร็ว ซึ่ งขณะนี้งานห้องสมุดกำลังอยู่ในขั้นจัดหา ตกแต่ง จัด
บรรยากาศภายในห้องสมุดให้เหมาะสมกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ที่มีการบริหารจัดการที่มีความทันสมัย ที่มีการบูร
ณาการกับ ห้องสมุด 3 ดี ประกอบด้วย  หนังสือดี  บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน
ส่งผลให้ผู้เรียนและครูต้องการเรียนรู้และใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียน ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดในโรงเรียน ที่
รวบรวบหนังสือและความรู้ไว้อย่างมากมายโดยผู้สนใจต้องเข้าไปศึกษาค้นคว้า การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีมีความสอดคล้องแ ละ
เหมาะสมกับความสนใจของผู้สนใจ โดยจัดให้มีบรรยากาศดี มีมุมส่งเสริมการอ่าน จะมีส่วนช่วยให้ผู้สนใจมีความต้องการเข้า
ห้องสมุดมากยิ่งข้ึนโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม ดึงดูดใจให้นักเรียนและครูเข้า
มาใช้บริการห้องสมุด ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนสัมฤทธ์ิผลและมุง่ส่งเสริมให้ผู้เรยีนพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการอ่าน
อย่างเต็มที่และยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคมให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน 
 2.2 เพื่อเพ่ิมบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรยีนรู ้
 2.3 เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสถานท่ีห้องสมดุให้มีความทันสมัยและดึงดูดใจให้นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนสรรพวิทยาคมมาใช้บริการห้องสมุด 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,900 คน ท่ีเข้าใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน
สรรพวิทยาคม 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียน ครูและบคุลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคม เห็นความสำคัญของการอ่านและการใช้บริการของ
ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม  
  3.2.2 ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่มีความพร้อม มีคณุภาพ และมีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการนกัเรียน 
ครู และบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมและชุมชน   
 

4. วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- สำรวจสภาพปัจจุบันและปญัหาที่เกิดขึ้น  
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนเขียนโครงการ
เสนอผู้บริหาร 

ต.ค. 2562 
 

- 
1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
3.นักเรียนยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน 
4.นักเรียนชุมนุมห้องสมุด                

2. ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องสมดุ 
จัดซื้อ / จัดจา้งตามรายการที่แนบ 

พ.ย. 2562 - 
ก.ย. 2563 

80,000 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ/กิจกรรม 

ก.ย. 2563 
 

- 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและเขียนรายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

ก.ย. 2563 
 

- 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………….80,000……… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………………-…………….. บาท 

ดังรายการต่อไปนี้  

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 จัดซื้ออุปกรณ์จัดสวน/ไม้ดอก/ ไมป้ระดับ/ดอกไม้
พลาสติกปรับบรรยากาศภายในหอ้งสมุด 

3,000 จุด 1 3,000 - - 

2 จัดซื้อโคมไฟสี+พร้อมเดินสายไฟตดิตั้ง 1,500 ดวง 6 9,000 - - 
3 จัดซื้อไฟดาวไลน+์พร้อมเดินสายไฟติดตั้ง 500 ดวง 6 3,000 - - 
4 จัดซื้อ VR-Box  เพื่อการศึกษา 800 ตัว 10 8,000 - - 
5 จัดซื้อบันไดเตีย้+บันไดสูง 2,500 ตัว 2 5,000 - - 
6 จัดซื้อโตะ๊เก้าอ้ีนั่งอ่านหนังสือ 5,000 ชุด 5 25,000 - - 
7 จัดซื้อช้ันวาง/ตู้โชว์แสดงหนังสือใหม ่ 4,600 หลัง 2 9,200 - - 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาคารสถานที่ 
กิจกรรม  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน แผนงานที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายพัสกร  มาลารัตน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 -  กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมี

การใช้บริการอาคารสถานท่ีตา่ง ๆ ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง ทำให้
อาคารเรยีน อาคารประกอบและห้องน้ำ-ห้องส้วมชำรุดเสียหายและทรุดโทรมเพราะใช้งานมาก ไมส่ามารถให้บริการแก่นักเรียนได้
เต็มที่ ดังนั้นเพื่อให้เพียงพอและสนับสนุนต่อการใช้งานของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน งานอาคารสถานท่ีจึงมีความ
จำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมอาคารเรยีน อาคารประกอบ ห้องน้ำ ห้องส้วมและการรักษาความสะอาดด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนให้ดีขึ้น 
มีความพร้อมที่จะให้บริการสนับสนุนนักเรียน ครู ชุมชนและหน่วยงานต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการปรับซ่อมอาคารสถานท่ีที่ชำรดุให้ใช้การได้อย่างมปีระสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
2.2 เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะครู-อาจารย์และนักเรียนมีการใช้บริการด้านอาคารเรยีน  
     อาคารประกอบ ห้องน้ำ-ห้องส้วมที่สมบูรณ์และเพียงพอต่อความต้องการ 

3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
     เพื่อทำการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในปรับซ่อมอาคารสถานท่ี ท่ีทำการปรับซ่อมแล้วมีประสิทธิภาพและใช้งานได้ดี 
ด้านคุณภาพ 

        โรงเรียนมีการบริการอาคารสถานท่ีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพและเพียงพอ 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

-จัดทำโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 

ก.ย. 62 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 

ต.ค. 62–ก.ย.  
63 

296,150 นายพัสกร   มาลารตัน ์
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 - ดำเนินการตามโครงการ : เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำ,  
ปรับซ่อม/บำรุง เครื่องครุภณัฑ์, ซอ่มบำรุงระบบประปา 
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, จัดซื้อหลอดไฟไวส้ำรอง 
จัดซื้อถังขยะใหญ่, จดัซื้ออุปกรณจ์ัดซ่อมห้องปฏิบตัิการ/
อาคารเรยีน ,จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดอาคารเรียน
และบรเิวณรอบโรงเรียน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ความต้องการรับการบริการของนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ต.ค. 62–ก.ย.  
63 

- นายพัสกร   มาลารตัน ์

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

ต.ค.  62–ก.ย.  
63 

- นายพัสกร   มาลารตัน ์

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)   …………….296,150….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                …………………-…………..   บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี                …………………-………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

งบปรับปรุงซ่อมแซม ( ค่าใช้จ่ายจำเป็น 150,000 ) 
1 เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำ 7,000 รายการ 1 7,000 1 7,000 
2 ค่าปรับซ่อม/บำรุง เครื่องครุภณัฑ ์ 43,000 รายการ 1 43,000 1 43,000 
3 ค่าซ่อมบำรุงระบบประปา 10,000 รายการ 1 10,000 1 10,000 
4 ค่าซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 15,000 รายการ 1 15,000 1 15,000 

รวม 75,000 75,000 
รวมท้ังสิ้น 150,000 

งบพัฒนา ( ฝ่ายบริหารทั่วไป ) 
1. จัดซื้อหลอดไฟไวส้ำรอง 35 หลอด 50 1,750 50 1,750 
2. ถังขยะใหญ่ 2,500 ถัง 4 10,000 4 10,000 
3. อุปกรณ์จดัซ่อมห้องปฏิบตัิการ/อาคารเรยีน 4932.50 รายการ 10 49,325 10 49,325 
4. อุปกรณ์ทำความสะอาดอาคารเรียนและบรเิวณรอบ

โรงเรียน 
12,000 รายการ 1 12,000 1 12,000 

รวม 73,075 73,075 
รวมท้ังสิ้น 146,150 

 



568 

 



569 

โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสาธารณูปโภค 
กิจกรรม  ชำระค่าน้ำ/ค่าไฟ /ค่าสาธารณูปโภค 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผดิชอบ    นายสุชาติ   เขียวน้อย 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/ 2562 - ภาคเรียนที่ 1/ 2563   
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
         ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการใช้ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน เช่นระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ อุปกรณ์ดับเพลิงและระบบการสื่อสารอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงเกิดมีการใช้กระแสไฟฟ้า,ประปา
และโทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ค่าใช้สอยด้านระบบสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นเพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอต่อการ
ใช้งานของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรยีนต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทำการสนับสนุนระบบ สาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้มีใช้และเพียงพอต่อการใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 

2. เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะครู-อาจารย์และนักเรียนมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคที่
สมบูรณ์และเพียงพอต่อความต้องการ 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  โรงเรียนสามารถสนบัสนุนงบประมาณการจัดระบบสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา โดยคณะครู 
นักเรียนได้ประโยชน์ 2,800 คน 
 -  ด้านคุณภาพ    

โรงเรียนมีการสนับสนุนงบประมาณค่าระบบสาธารณูปโภคและมีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดี สามารถ
สนับสนุนการเรยีนการสอนได้อย่างพอเพียง 
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. จัดทำโครงการและสำรวจการใช้ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. ประชุม  ช้ีแจง  บทบาทและหน้าที่ของผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

ก.ย. 2562 - งานสาธารณูปโภค 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
3. ดำเนินการตามโครงการ 
4. ค่าสาธารณูปโภครายเดือนจากใบแจ้งหนี้ 

ต.ค. 2562 
- 

ก.ย. 2563 

3,085,470 งานสาธารณูปโภค 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สำรวจค่าใช้จ่าย ต.ค.2562 
- 

ก.ย.2563 

- งานสาธารณูปโภค 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. ประเมินผลโครงการ 
2. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 

 

ก.ย. 2562 - งานสาธารณูปโภค 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ........ 3,085,470……….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………………………… บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………............…….….. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่ากระแสไฟฟ้า รายเดือน  207,422.50 เดือน 6 1,244,535 6 1,244,535 
2 ค่าน้ำประปา รายเดือน  40,000 เดือน 6 240,000 6 240,000 
3 ค่าสัญญาณโทรศัพท์ รายเดือน  5,000 เดือน 6 30,000 6 30,000 
4 ค่าขยะ 500 เดือน 6 3,000 6 3,000 
5 ค่าส่งพัสด ุ 3,000 เดือน 6 18,000 6 18,000 
6  ค่าตรวจเช็คระบบบำบดัน้ำเสีย 1,200 ครั้ง 6 7,200 6 7,200 

รวม             1,542,735 1,542,735 
รวมท้ังสิ้น 3,085,470 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.ร้อยละ 100 โรงเรยีนมีระบบสาธารณูปโภคใช้
งานได้ดีขึ้น  

1.บัญชีค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค บัญชีรับจ่ายเงินค่า 
สาธารณูปโภค 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสาธารณูปโภค 
กิจกรรม  ชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายณรงศักดิ์  สวนใต้ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
          ด้วยงานยานพาหนะ เป็นสิ่งจำเปน็และสำคัญมากต่อการพัฒนาของโรงเรียน ในด้านการเป็นพาหนะนำคณะครู-อาจารย์ 
นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรยีนไปราชการเกี่ยวกับ การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานและการแข่งขันโครงงาน การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพเป็นประจำทุกปี เพือ่ท่ีจะนำความรู้ และผลงานจากการไดศ้ึกษาหรือพบเห็นมาเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพ 
ประสิทธิภาพในการพัฒนาด้านวิชาการ สิ่งแวดล้อมของโรงเรยีนต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้ยานพาหนะหรือรถยนต์ของโรงเรยีนมีสภาพเตรียมพร้อมใช้ อยู่ตลอดเวลา สามารถนำคณะครู-อาจารย์  
          นักเรียน ไปราชการงานตา่งๆด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
     2.  เพื่อเป็นการจัดหาวสัดุที่ใช้ในยานพาหนะ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ยางรถยนต์และวัสดุอื่นๆอย่างเพียงพอกับ 
          ความต้องการของผู้ขอใช้ 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

โรงเรียนสามารถสนบัสนุนน้ำมันเช้ือเพลิงและวัสดุอื่นๆอย่างเพียงพอตลอดปีงบประมาณ 2562  
โดยคณะครู นักเรียนได้ประโยชน์ 2,800 คน 

 -  ด้านคุณภาพ  
ยานพาหนะหรือรถยนตส์ามารถบริการคณะครู-อาจารย์ นักเรียน ได้อย่างท่ัวถึง 
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4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

4. จัดทำโครงการและสำรวจการใช้ 
 

ก.ย. 2562 - งานยานพาหนะ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

5. พนักงานขับรถจัดทำบัญชีคุมการใช้ค่าน้ำมัน 
6. พนักขับรถให้บริการครู นักเรียน ในการรับส่ง 

ในต่างจังหวัดและภายในจังหวัด 
7. สรุปค่าใช้จ่ายในแตล่ะเดือน 

ต.ค. 2562 
- 

ก.ย. 2563 

276,000 งานยานพาหนะ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1.   สำรวจปริมาณการใช้ ต.ค. 2562 - งานยานพาหนะ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

3. ประเมินผลโครงการ 
4. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 

 

ก.ย. 2563 
 

- งานยานพาหนะ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)          276,000           บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………………………..        บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ……………………………..        บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
รถตู้ Hyundai นข 6503 พิษณุโลก 
รถตู้ TOYOTA นข 1073 ตาก 
รถตู้ TOYOTA นข 2460 ตาก 
รถกระบะ NISSAN 4 ประตู กข-9940 ตาก 
รถกระบะ NISSAN 2 ประตู 0185 
รถกระบะ TOYOTA บฉ-8909 
รถจักรยานยนต์  กบล  703     
รถจักรยานยนต์   ฌ 3348 

23,000 เดือน 6 138,000 6 138,000 

 
      

รวม 138,000 138,000 

รวมท้ังสิ้น 276,000 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. สามารถนำพาคณะครูและนักเรียนไปราชการ
และได้รับการสนับสนุนค่าเชื้อเพลงิจากโรงเรียน  
2. ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการบริการของ
งานยานพาหนะ 

1. ดูจากบันทึกการขอใช้ยานพาหนะ 
2. ดูจากการไปราชการของคณะครู-นักเรียน 
3. บันทึกการไปราชการของงานยานพาหนะ 

1. แบบบันทึกการขอรถยนต ์
2. คำสั่งการไปราชการ 
3. แบบบันทึกการใช้รถยนต์ประจำวัน 
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โครงการ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรม  พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

          ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้รับผิดชอบ    นายปองพล  เมืองมาหล้า 
ระยะเวลาดำเนินการ  ต.ค. 2562 – พ.ค. 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ข้อที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดการเรยีนรู้ที่มีการเรยีนการสอนโดยมุ่งเน้น
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี (STEM Education) โดยจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนปกติ และห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสถาบนัส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สดัส่วนสมดลุกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมทีด่ีงาม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา น่ันคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลติทาง
การศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนที่ไดร้ับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคณุภาพดี  ท้ังทางสติปัญญา  ร่างกาย  
และจิตใจ 

ซึ่งห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ห้อปฏิบตัิการทางวทิยาศาสตร์ นับว่าเป็นแหล่งที่ครไูด้ใช้เพื่อเตรียม
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน การส่งเสริมการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึง
ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของคณะครูที่ต้องมีห้องพักเพือ่จัดเตรียมการจัดการเรยีนรู้ที่จะมุ่งเน้นพัฒนาห้องเรียนของ
ผู้เรยีนให้ด ียิ่งข้ึน เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรยีนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีความก้าวหน้า เพื่อให้สอดรับ 
กับการเรยีนการสอนให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้คณะครมูีห้องพักเตรยีมจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  
2. เพื่อส่งเสรมิการจดับรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะครูและนักเรียน 
 

3.  เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. คณะครูกลุม่สาระวิทยาศาสตร์จำนวน 30 คน 
2. นักเรียนจำนวน 2,730 คน 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
           1.   ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เตรยีมพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
           2.   คณะครู และนักเรยีนมีที่ห้องส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู ้
 

4. ขั้นตอนการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.ดำเนินการตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ 

พ.ย. – ธ.ค. 2562 
 
 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ  
    -  สำรวจระบบ น้ำ ไฟฟ้า อุปกรณ์ตา่งๆ ใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ชำรุดและต้องการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม  
   -  ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ต้องการ
ซ่อมแซม / ปรับปรุงตามห้องต่างๆ  
    - ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ 
ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อม
สำหรับการจัดการเรียนการสอน 

ธ.ค.62 – ก.พ.63 33,900 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.พ. – มี.ค. 2563 - กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ก.พ. – มี.ค. 2563 - กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณจาก (เงินอุดหนุน)  ………33,900……  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    …………-…………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    …………-…………..  บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่
กิจกรรม 

ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 โต๊ะคร ู 3,700 ตัว 1 3,700 - - 
2 เก้าอี้สำนักงาน 1,800 ตัว 3 5,400 - - 
3 ประตไูม้ ห้อง 432 , 434 , 436 3,000 บาน 3 9,000 - - 
4 ลำโพงแบบพกพา เคลื่อนที่ พร้อมไมค ์

ห้อง 423 
2,900 ชุด 1 2,900 - - 
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กลยุทธ์ที ่4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนงานที่ 3 เสริมสร้างและประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน  
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 
 1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานปฏิคม - ม.2(2.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1.2 กิจกรรมพัฒนางานบริการชมุชนสัมพนัธ์ - ม.3(3.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 1.3 กิจกรรมส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ/

นอกระบบและตามอัธยาศัย 
- ม.3(3.5) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 1.4 กิจกรรมงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
สมาคมศิษย์เก่าและเครือข่ายผูป้กครอง 

10,000 ม.2(2.1) ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 รวม 10,000   
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โครงการ  เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาระบบงานปฏิคม 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางนวลจันทร์  โคตะมี 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  2562  -  กันยายน  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ย่างมีคุณภาพ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดสถานศึกษาจะต้องประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรยีน ชุมชน หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  งานปฏิคมโรงเรียนมีหน้าที่ให้บริการต้อนรับผู้มาตดืต่อประสานงานกับ
โรงเรียน  รวมถึงการแระชุม อบรม และจดักิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปดว้ยความเรยีบร้อย  งาน
ปฏิคมจึงต้องจัดหาวัสดุ เครื่องอำนวยความสะดวกในการจดับริการตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

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. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

-จัดทำโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย. – ต.ค.
2562 

- ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

-ดำเนินการตามโครงการการจัดบริการอาหาร   
อาหารว่าง เครื่องดื่ม  รบัรองผู้มาติดต่อประสานงาน 
การประชุม อบรม และการจดักิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนตลอดปีการศึกษา 

ต.ค.  62 - 
ก.ย.  62 

- นางนวลจันทร์  โคตะม ี
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โครงการ  เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 
กิจกรรม  พัฒนางานบริการชุมชนสัมพันธ์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชน และเครือข่ายของโรงเรียน  
ผู้รับผิดชอบ    นางอำไพ  พรมมา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562  -  กันยายน  2563 
สถานที่ดำเนินการ ห้องปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ข้อที่ 3.5   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 เหมาะสมและถูกใจผู้รบับริการ 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

-จัดทำโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 

ก.ย.  62 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

ขออนุมัติโครงการ 
-ดำเนินการตามโครงการ 
เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ให้บริการเครื่องเสียง
ชุมชน และการแสดง 
 

ต.ค.  62  -  
ก.ย.  63 

- นางอำไพ  พรมมา 
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โครงการ  เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 
กิจกรรม  ส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ/นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางชลธิชา  นุชารัมย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562  -  กันยายน  2563 
สถานที่ดำเนินการ ห้องปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ข้อ 3.5    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
                   การเรียนการสอน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ความสำเร็จของการจดักระบวนการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีน และการบรหิารที่เน้นสถานศึกษาเป็นสำคัญ อยู่ท่ีผลการ
ดำเนินงานระดับชาติ รัฐดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา การเพิ่มช่องทางและโอกาสการ
เรียนรูด้้วยตนเอง แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั โดยสนับสนุน
ทั้งด้านวิชาการและด้านงบประมาณ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กำกับติดตามให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ระดับกระทรวงและเขตพื้นที่การศึกษา มีการติดตามกำกับ สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบท้ัง
การศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ มีแผนพัฒนาหน่วยงาน มีจำนวนผู้เรียนเข้าเรียนครบตามเกณฑ์ มีอาคารสถานท่ีและ
สิ่งอำนวยความสะดวกตามเกณฑ์ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี บรรยากาศร่มรื่น มีสภาพเป็นองค์กรการเรียนรู้ที่ปลอดภัย มีความก้าวหน้าล้ำ
สมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง   
 ดังนั้นโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงทำหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน ประสานงาน  และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่าย ท่ีติดต่อประสานงานมาในโรงเรยีน 
2.  วัตถุประสงค์ 
             เพื่อประสานงานให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการศึกษาด้านอุปกรณง์บประมาณ บุคคล และภูมิ  
ปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย แก่ชุมชน 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 โรงเรียนส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่มาร่วมจดัการศึกษาอย่างน้อย 2 หน่วยงานได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ด้านคุณภาพ 
 หน่วยงานจัดการศึกษาภายนอกระบบและชุมชนมคีวามพึงพอใจในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนนุของโรงเรียน  
ส่งผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กบัชุมชน 
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โครงการ  เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 
กิจกรรม  งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า และเครือข่ายผู้ปกครอง 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    สำนักอำนวยการ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2562 - 1/2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สพม.38 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   มาตรฐานที่  2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     ข้อที่ 2.1   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 38 กำหนดให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เครือข่ายผู้ปกครอง  สมาคมศิษย์เก่า  ทำหน้าท่ีกำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาซึ่งเป็น
ภารกิจหลักของการทำงานร่วมกับสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีในการจัดการศึกษาร่วมกนั ดังนั้น จึงจำเป็นต้อง
จัดการประชุมอันเป็นความร่วมมอืกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อกำกับการดำเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและนโยบาย 

 2. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 3. เพื่อประสานการทำงานระหวา่งสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง  
และสมาคมศิษย์เก่า  
 

3. เป้าหมาย 

- ด้านคุณภาพ 
                     1. คณะกรรมการฯ เครือข่ายผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่า กำกับ ส่งเสรมิ และสนบัสนุนการดำเนินกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา อีกทั้งการประสานการทำงานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการฯ เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคม
ศิษย์เก่า เป็นไปด้วยด ี

- ด้านปริมาณ 
1. จัดประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
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4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

ก.ย – ต.ค 
2562 

 

 
- 

- สำนักผู้อำนวยการ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินตามโครงการ โดยการจดัประชุมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือค่าย 
ผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

ต.ค. 2562 
–  

ก.ย. 2562 
 

10,000 - สำนักผู้อำนวยการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.ย. 2563 
 

 
- 

- สำนักผู้อำนวยการ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

ก.ย. 2563 
 

การจัดทำรปูเลม่ 
 

- สำนักผู้อำนวยการ 

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

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. จัดการประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
2. ร้อยละ 75 ของคณะกรรมการฯ เครือข่ายผู้ปกครอง 
และสมาคมศิษย์เก่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการ
ประชุมและการดำเนินการตามบทบาทหน้าท่ีของตน 

1. จากการศึกษาเอกสาร 
2. จากการสอบถาม 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
เครือข่ายผู้ปกครอง และสมาคมศษิย์
เก่า 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าถ่ายเอกสาร (กรรมการสถานศกึษา) 80 เล่ม 50 4,000 50 4,000 
2 ค่าจัดทำโล่ของเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่นและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1,000 โล ่ 2 2,000 - - 

รวม 6,000 4,000 
รวมทั้งสิ้น 10,000 
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กลยุทธ์ที ่4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาลด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาระบบบรหิารและการจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1.1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพระบบงานประชาสัมพันธ์

ตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
8,000 ม.2(2.6) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 1.2 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศและการ
ประชาสัมพนัธ์ในเว็ปไซต์ 

30,000 ม.2(2.5,2.6) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษา 
 2.1 กิจกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

(DMC) และสารสนเทศโรงเรียน 
6,000 ม.2(2.2,2.6) ฝ่ายบริหารทั่วไป 

3.  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.1 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธผิลและประสทิธิภาพ

ระบบงานควบคุมภายใน 
2,200 ม.2(2.1,2.2,2.5), 

ม.3(3.5) 
ฝ่ายธุรการ นโยบาย 
แผนและงบประมาณ 

 3.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี ่

30,000 ม.2(2.2) ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 รวม 76,200   
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โครงการ  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรม           ส่งเสริมศักยภาพระบบงานประชาสัมพันธ์ตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 4  พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้

และท่ัวถึง 
ผู้รับผิดชอบ    นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     ข้อที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดการศึกษามุ่งเน้นความสำคญัทั้งด้านความรู้ ความคดิ ความสามารถ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ โดยยึดหลักผู้เรยีนเป็นสำคญัที่สุด และเพื่อให้
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไวส้ถานศึกษาจึงต้องมีการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือกับบดิา 
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น งาน
ประชาสมัพันธ์ของโรงเรียนจึงเป็นงานท่ีสำคัญอีกงานหนึ่ง ในการสรา้งสัมพันธภาพอันดรีะหว่างโรงเรยีนกับชุมชน เป็นเครื่องมือ
สร้างความเข้าใจในงาน หรือกิจกรรมต่างๆหลากหลายรูปแบบ สร้างสื่อ โดยใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆน่าสนใจอัน
เป็นประโยชน์แก่เยาวชนและประเทศชาติ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
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 90  
3.3 ชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 90 

    ด้านคุณภาพ 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลจากทางโรงเรียนอยา่งต่อเนื่อง 
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4. วิธีการดำเนินการ 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ประชุมวางแผนดำเนินการ 

พ.ค. 2562 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 

1. ปรับปรุงระบบงานประชาสมัพนัธ์ 
2. แผ่นพับประชาสมัพันธ์ 
3. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ ์
4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านวิทยุ/หนังสือพิมพ ์

ต.ค.2562 
– 

ก.ย. 2563 

8,000 นางนิรมล   
พิพัฒน์คุปติกุล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ร้อยละของนักเรียนบคุลากรในโรงเรียน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการดำเนินการตาม
โครงการ 

มี.ค.2563 
ต.ค. 2563 

- นางนิรมล   
พิพัฒน์คุปติกุล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- ร้อยละของนักเรียนบคุลากรในโรงเรียน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการดำเนินการตาม
โครงการ 

ต.ค.  62 
 - 

ก.ย.  63 

- นางนิรมล   
พิพัฒน์คุปติกุล 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………8,000…………….. บาท 
            เงินนอกงบประมาณ( ระดมทุน)  ……………...-............……….  บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ป ี   ……….………-…………….….. บาท 

  ดังรายการต่อไปนี้ 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ ์ 4 แผ่น 500 2,000 500 2,000 
2 ป้ายนำเสนอผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 500 แผ่น 4 2,000 4 2,000 

รวม 4,000 4,000 
รวมทั้งสิ้น 8,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

โรงเรียนมีโครงสรา้งและมรีะบบบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพเป็นกลไกในการพัฒนาโรงเรยีนได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ติดตาม ตรวจสอบ 
และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100% 

เอกสารแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

1 .เอกสารแบบประเมินความพึงพอใจ 
2. เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 
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โครงการ  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรม           พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  ด้วยระบบ

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 4  พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้

และท่ัวถึง 
ผู้รับผิดชอบ    นายบุญธรรม   บุญนายืน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  -  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
    ข้อที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

              ข้อที ่2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรยีนมีการใช้งาน เพื่อบริหารงานโรงเรยีน การจัดการเรยีน การสอน 
โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังอยู่ในวงจำกัดไม่ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งโรงเรียน 
และการประชาสัมพันธ์การจดักิจกรรม ข้อมลูของโรงเรียนผ่านระบบเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานราชการ ชุมชน และผู้ปกครอง
ได้เข้าใจและรับรู้ข้อมลูการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแนวทางการปฏิบตัิงานและทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียน จึงควรให้มี
การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของโรงเรียน และพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนให้มเีนื้อหาครบ
ทุกกิจกรรมต่อไปรวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของโรงเรียน 
2. เพื่อตอบสนองบุคลากร นักเรียน และประชาชนท่ัวไป ในการค้นคว้าข้อมูลการเรียน การสอน จากระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์
3. เพื่อพัฒนาระบบ E-Learning และเว็บไซต์ของโรงเรียนในการเผยแพร่กิจกรรม และการจดัการเรียนการสอน สูผู่้ที่

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 ้
3.1.3 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 สามารถรับรู้ข้อมลูสารสนเทศ และข่าวสาร

กิจกรรมของโรงเรียนผ่านเว็บไซตโ์รงเรียน 
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3.2 ด้านคุณภาพ  
3.2.1 นักเรียน ครู สามารถค้นคว้าข้อมูลจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรยีน การสอน 
3.2.2 นักเรียน ครู สามารถเข้าใช้งานระบบ E-Learning ของโรงเรยีนได ้
3.2.3 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถรบัรู้ข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสาร กิจกรรมของ

โรงเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียน 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน   
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ  
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ดำเนินงาน 

ต.ค. 2562 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

-จัดทำโครงการขออนุมตั ิ
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้เป็น 
 เครื่อง Webserver เพื่อให้บริการเว็บไซต ์
 ของโรงเรียน และเงินเดือนบุคลากร 
-จัดซื้ออุปกรณ์ Access Point เปลี่ยน 
 อุปกรณ์เดมิที่อาคาร 6 

ต.ค. 2562 
พ.ค. 2563 

30,000 นายบุญธรรม  บุญนายืน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-การเร่งรดัการดำเนินงานตามโครงการ และ
รายงานผลการดำเนินโครงการ 

มี.ค. 2563 
ต.ค. 2563 

- นายบุญธรรม  บุญนายืน 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ มี.ค. 2563 
ต.ค. 2563 

- นายบุญธรรม  บุญนายืน 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)          30,000           บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………-………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………-………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ท่ี ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 D-Link Wireless AC1200 PoE Access Point 5,500 เครื่อง 1    5,500  -  - 
2 เครื่องคอมพวิเตอร์ Web server 20,500  เครื่อง 1  20,500   - - 
3 ปรับซ่อมบำรุงสายเน็ตเวริ์ค  2,000  จุด 1    2,000  1    2,000 

รวม 28,000 2,000 
รวมทั้งสิ้น 30,000 
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โครงการ  พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษา 
กิจกรรม  การจัดทำระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)และสารสนเทศโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย  

พร้อมใช้และท่ัวถึง 
ผู้รับผิดชอบ    นางรักษ์สุมล  โกศล 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562  -  กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ ห้องปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
     ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู ้

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

1. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกลุม่สารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้

ออกแบบ จัดทำระบบ และพัฒนาระบบบรหิารจดัการข้อมลูสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบันทึกประมวลผล และรายงานผลข้อมลูด้าน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งระบบ ต่าง ๆ เป็นระบบที่ตดิตั้งบน Web Application Server ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระบบดังกล่าวจะสามารถช่วยให้การทำงานของบุคลากรด้านข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงมีนโยบายส่งเสริมให้
สถานศึกษานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT)  
มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการเรยีนการสอน อย่างต่อเนื่อง 

งานระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสรรพวิทยาคมดำเนินการตามนโยบายขา้งต้น ตามกำหนดปฏิทิน 
การจัดทำข้อมลูผ่านระบบ DMC ดำเนินการคดักรองนักเรียนยากจน พิการเรียนร่วม EMES ฯลฯ และ การดำเนินการสารสนเทศ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนพัฒนาการศึกษาจึงต้องพฒันาระบบสารสนเทศของโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบันและ
สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเอาไว้ดำเนินงานในงานสารสนเทศ
ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์  วัสดสุิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับงานสารสนเทศของแต่ละกลุม่

สาระฯ /  ฝ่ายและโรงเรียน 
 2.2 เพื่อให้การดำเนินงานในงานสารสนเทศ ให้มีระบบ และประสทิธิภาพ 

3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 80 มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและซ่อมบำรุง เพ่ือการดำเนินงานมีระบบ  มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ดีบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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    ด้านคุณภาพ 
งานสารสนเทศโรงเรียนมีข้อมูลทีม่ีระบบ มีประสิทธิภาพ และข้อมลูเป็นปัจจุบัน ครู นักเรยีน ผู้ปกครองสามารถนำ

ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ได ้
 

4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

- จัดทำโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการและประชมุคณะกรรมการ 

ก.ย. 62 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินการตามโครงการจดัทำระบบฐานข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล(DMC)และสารสนเทศโรงเรียน 

พ.ย.  62 –
มี.ค.  63 

6,000 นางรักษ์สุมล  โกศล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

การเร่งรดัการดำเนินงาน และรายงานผล ก.พ. – มี.ค.
2563 

- นางรักษ์สุมล  โกศล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

มี.ค. 2563 - นางรักษ์สุมล  โกศล 

 

5.  งบประมาณ 
    เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………6,000…………….. บาท 
               เงินนอกงบประมาณ   ……………-………………….. บาท 
    เงินเรียนฟรี15 ป ี             ……………-………………….. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1. เครื่องปริ้นเตอร์มลัติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท Canon 
Pixma G2010 

3,600 เครื่อง - - 1  3,600 

2. Canon Pixma G2010 สีดำ น้ำเงนิ แดง
เหลือง 

300 ขวด - - 8 2,400 

รวม - 6,000 
รวมทั้งสิ้น 6,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษารอ้ยละ 90 มีความพึง
พอใจในการรายงานข้อมูล 
2. การรายงานข้อมูล DMC มีประสิทธิภาพ 100% 

ผลการดำเนินงาน 
รายงานผู้บังคับบญัชา 

1. เอกสารสรุปผลการดำเนิน 
2. เอกสารการรายงานผู้บังคับบัญชา 
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โครงการ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม  เสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพระบบงานควบคุมภายใน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที ่4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานโรงเรียนที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้ 

และท่ัวถึง  
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย   หาญพรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ข้อที ่2.1   มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรยีนรู้ 
  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคณุภาพ จากสถานศึกษา 
พัฒนาความรู้ความสามารถ และคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในมาตรฐาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 และระบบควบคุม
ภายใน เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีจะสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตสุมผล ว่าการจัดการศึกษาของสถานศกึษาดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค ์
ที่เช่ือถือได้ และเป็นการดำเนินการตาม ระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 
ซึ่งได้ กำหนดใหส้่วนราชการทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับส่วนงานย่อย จัดวางระบบควบคมุภายใน ให้เป็นไป ตามมาตรฐานที่
กำหนด ท้ังนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และต่อ สาธารณะชนว่าการดำเนินงานของหน่วยงาน  
จะมีระบบวิธีการในการกำกับดูแล ควบคุม และตดิตามผลให้ สามารถบรรลตุาม โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงจัดระบบควบคุมภายในเพื่อ
จัดกระบวนการทำงานให้มีความเสี่ยง,ปัญหา,อุปสรรค,ข้อขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดให้น้อยที่สดุ เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น การใช้ทรัพยากร ให้มีการทำงานตามระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง ของผู้บริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส จะเห็นได้ว่า การควบคุมภายในไม่ใช่เป็นเพียงการควบคุมเรื่อง การทุจริตการเงินเพียงเรื่องเดียว  
ยังควบคุมถึงระบบการทำงานท้ังหมดที่จะมีผลกระทบต่องานของหน่วยงาน ทั้งด้านปริมาณและคณุภาพ ดังนั้นจึงมีการจัดระบบควบคมุ
ภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคมุภายใน ตามมาตรฐานท่ีกำหนดและเป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการการกำหนดมาตรฐาน การควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2.2 เพื่อให้โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดทั้งมีการดำเนนิการ 
ตามแผนการปรับปรุง และมีการตดิตามผลเป็นไปตามงวดระยะเวลาอันเหมาะสม 
 2.3 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
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3.  เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร จำนวน 6 คน ,หัวหน้ากลุ่มสาระ,หัวหน้าระดับช้ัน,ประธานสี และหัวหน้างาน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  หน่วยงานในโรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงานมีการพรรณนางานและบรหิารงานอย่างยดืหยุ่นมีคณะบุคคล
ร่วมรับผิดชอบงานและสรา้งผลงานเป็นประจักษ ์
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. จัดทำโครงการ 

1-30 ก.ย. 63 - งานแผนงาน 
ฝ่ายธุรการนโยบายฯ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
3. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงของงวดก่อน 
4. วิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน 

ต.ค 63 2,200 งานแผนงาน 
- ฝ่ายธุรการนโยบายฯ 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
- ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

1-30 พ.ย..63 - งานแผนงาน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

1-30 พ.ย.63 - งานแผนงาน 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………2,200………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………………………….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 หมึกเตมิ Printer cannon GL-790 สีดำ 300 ขวด - - 1 300 
2 หมึกเตมิ Printer cannon GL-790 สีน้ำเงิน ,แดง, 

เหลือง 
300 ขวด - - 3 900 

3 ปากกาลูกลื่น0.5 มม.สีน้ำเงิน 50 ด้าม ควอนตั้ม 
Gelo Plus X5 

240 กระป๋อง - - 1 240 

4 กระดาษโฟโต้ 180g 439 รีม - - 1 439 
5 กระดาษการ์ดสี 120g A4 180 แผ่น 119 ห่อ - - 2 238 
6 ดินสอแรเงาสเต็ดเลอร์ Mark2 2B 75 โหล - - 1 75 

รวม - 2,192 
รวมท้ังสิ้น 2,192 
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โครงการ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กิจกรรม  เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี   
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ 
                              คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 4  พัฒนางานประกันคุณภาพ และระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้และทั่วถึง 
ผู้รับผิดชอบ    นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล / สำนักอำนวยการ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2563 – ภาคเรียนที่ 1/2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ข้อที่ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคณุภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคณุภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ชะลอการ
ประเมินท้ังภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเขา้ใจ และทราบแนวทางการปฏิบัตไิปในทิศทางเดียวกันนั้น 
สพฐ. ไดด้ำเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานดังกล่าวโดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดว่ามาตรฐานท่ีกำหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรยีนให้บรรลไุด ้ประเมินได้อย่างเป็น
รูปธรรม กระชับ สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการ
ประเมินเพื่อลดภาระการจดัเก็บข้อมูล และลดการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมิน 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกยีรติ  เจริญเศรษฐศลิป์)ไดม้ีการลงนามในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการไปแล้วนั้น ่ึมจีำนวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็สำคัญ 
      การประกันคณุภาพการศึกษา ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานการศึกษาทุกระดับโรงเรียนสรรพ
วิทยาคมได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  โดยได้ผ่านการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอกจาก
สำนักงานรับรองและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และรับการประเมินรอบสาม ในปีการศึกษา 2555 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงเห็นว่า ควรนำผลการดำเนินการประเมินคณุภาพ และผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา มาพิจารณาเพื่อปรับปรุง
และพัฒนางานให้เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคณุภาพ
ภายนอก จึงได้จดัทำโครงการนี้ขึน้ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
   1.  เพื่อพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา  
      2.  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
    1. ครูและบุคลากร จำนวนประมาณ 180 คน 
    2. นักเรียน ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวนประมาณ 2,817 คน 
     - ด้านคุณภาพ 
           1. ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการประกันคณุภาพการศึกษา พร้อมจะรับการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอก 
   2. นักเรียน ของโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคณุภาพการศึกษา พร้อมที่จะรับ
การประเมินท้ังภายในและภายนอก 
    3. โรงเรียนมผีลงานด้านการประกนัคุณภาพระดับสถานศึกษา 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ทบทวนระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในและการกำหนดมาตรฐาน/ตัว
บ่งช้ีตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
2. จัดทำแผนดำเนินการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ต.ค. – พ.ย.62 - - นางนิรมล 
  พิพัฒน์คุปติกุล 
- งานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. ประชุมชี้แจงนโยบาย/ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษา และการประเมิน
ตนเอง 
2. ดำเนินการประกันคณุภาพภายในโดยใช้
กระบวนการ PDCA 
3. รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

พ.ย. 62 – ส.ค. 63 30,000  - งานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 
- สำนักอำนวยการ 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 
 
 

1. จัดทำตารางกำหนดการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
บุคคลภายในและบุคคลภายนอก 
2. โรงเรียน จัดทำ SAR และเตรียมรับการ
ประเมิน 
3. ประเมินระดับโรงเรียน 
4. จัดส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง  ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

เม.ย. - มิ.ย.63 - - งานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 
- สำนักอำนวยการ 
 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 
 
 
 
 

1. จัดประชุมทบทวนผลการประเมิน การ
ประกันคณุภาพภายใน  เพื่อ ทำการวิเคราะห์  
จุดแข็งจุดอ่อนข้อเสนอแนะ    แนวทาง
ปรับปรุง แก้ไขและกำหนด หัวข้อ เรื่องที่

มิ.ย. - ก.ย. 63 - - นางนิรมล 
  พิพัฒน์คุปติกุล 
- งานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 
- สำนักอำนวยการ 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

สำคัญในการปรับปรุง 
2. เตรียมความพร้อมเพื่อ    
รองรับการประเมินคุณภาพการศกึษา  จาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  (สมศ.) รอบที ่4 

 
 

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

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2562 ภาคเรยีนที ่1 ปี 2563 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED (ขาว-ดำ) 
รุ่น OKI B 432 DN 

7,900 เครื่อง 1 7,900 - - 

2 ตลับหมึกผง (ToNER CARTRIDGE) B 432   4,590 อัน 1 4,590 - - 
3 หมึกเตมิ EPSON  สดีำ 250  อัน 3 750 - - 
4 ช้ันวางเอกสารนำเสนอผลงาน 2,440 อัน 4 9,760 - - 

5 
ป้ายไวนิลนำเสนอผลงานสถานศึกษา ครู  
และนักเรียน 

1,000 ป้าย 7 7,000 - - 

รวม 30,000 - 
รวมทั้งสิ้น 30,000 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูและ บุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 100 
ดำเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ ์
2. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการประกันคณุภาพ
การศึกษา มีผลงานเป็นท่ีประจักษ ์

รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ผลการประเมินคณุภาพภายนอก 
รอบสี ่

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. ครูและ บุคลากรของโรงเรียน มีความรูเ้กี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีระบบ และมีการ
วางแผนงานท่ีดี รวมทั้งมีความมั่นใจในการเตรยีมความพร้อมรับการประกันคณุภาพทั้งภายในและภายนอก 
  2. นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
 แผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเครื ่องมือในการ
ปฏิบัต ิงานเพื ่อส ่งเสริมผลผลิต และบริการทางการศึกษาที ่เช ื ่อมโยงสอดคล้องกั บนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงได้กำหนดกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ และปัจจัย
ความสำเร็จ ดังนี้ 
 

5.1 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 1. โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.25 63  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้นของโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม ซึ่งมีทั ้งงบประมาณของฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่าย กลุ่มสาระทั้ง 9 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ระดับชั้น ทั้ง 6 ระดับชั้น และคณะสีทั้ง 6 คณะสี 
 2. งบประมาณสำหรับโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
  2.1 งบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการบริหารโรงเรียน อันได้แก่ เงินสำรอง
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ งบพัฒนาบุคลากร และค่าวารสาร 
หนังสือพิมพ์ ได้พิจารณาจัดสรรตามที่โรงเรียนได้จ่ายจริงเมื่องบประมาณปี 2563 โดยคิดเพิ่มจากเดิม 10%  
หรือคงเดิม 
  2.2 งบประมาณเพื ่อเพิ่มประสิทธิผล กลยุทธ์ เพื่อให้ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ทั้ง  
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นทั้ง 6 ระดับชั้น และคณะสีทั้ง 6 คณะสี ดำเนินการตาม 
กลยุทธ์ จุดเน้นของโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ระดับชั้น และทุก ๆ คณะสี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา 
 

5.2 ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
กันยายน 2562 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

2. ประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายจากผู้บริหารและผลการดำเนินงานของ 
    ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
3. โรงเรียนแจ้งยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2563 
4. โรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินการวางแผน จัดทำแผนปฏิบัติการ 
   ประจำปีงบประมาณ 2563 
5. ดำเนินการประชุมเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 
 
6. โรงเรียนแจ้งกรอบวงเงิน/เงินงบประมาณให้งาน/กลุ่มสาระฯ/ระดับชั้น/ 
    ฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่าย เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
ตุลาคม 2562 1. โรงเรียนนำเสนอคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย คณะกรรมการสถานศึกษา  

    เพ่ือขออนุมัติดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
    ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 
    - งาน/กลุ่มสาระฯ/ระดับชั้น/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้ 
    วางไว้ 

กุมภาพันธ์ 2563 - รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 
ตุลาคม 2563 - รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 

 
5.3 เงื่อนไขความสำเร็จ 
 1. หัวหน้างาน/หัวหน้าระดับชั้น/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/รองผู้อำนวยการฝ่าย ให้ความสำคัญในการบริหาร
จัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 2. กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/ระดับชั้น/ฝ่ายต่าง ๆ ควรส่งเสริม การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 
 3. การบริหารจัดการต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
 4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนให้ครู/บุคลากร
ทางการศึกษา รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม
ความก้าวหน้ารายภาคเรียน และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีสู่สาธารณชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 ทั้งนี้ในการบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 
สอดคล้องกับกุลยุทธ์ จุดเน้นของโรงเรียน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยการดำเนินงานจัดสอดคล้องถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการ บริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
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ภาคผนวก 

- คำสั่งที่ 313/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ 2563 
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 คำสั่งโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ที่ 313/๒๕62 
  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 

............................................................................. 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการสำคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานหมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนั้น เพ่ือให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานดำเนินการบริหาร
งบประมาณของเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ 4006/2279 ลงวันที่ 16 
ธันวาคม 2548 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัว จัดสรรให้
สถานศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน  

 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้มีการวางแผนดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕63 
เพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน และเกิดประโยชน์กับโรงเรียนสูงสุด  มีการระดมความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (1) และ (3)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้   

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

 1. นายพันธ์   ทาอินทร์  คณะกรรมการ ประธานกรรมการ 
    สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. นางมาลัย   จันทร์นิล  คณะกรรมการ  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 3. นายประเสริฐ   ดีเดชา  คณะกรรมการ  กรรมการผู้แทนองค์ชุมชน 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 4. นายกุล   เครือวีระ คณะกรรมการ  กรรมการผู้แทนองค์กร  
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                           
 5. นางกรรณิการ์   แซ่โอ๊ว  คณะกรรมการ  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
             สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 6. พระมหาธีรวัฒน์   ธีรวฑฺฒนเมธี  คณะกรรมการ      กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  7. นายสุชาติ   ปู่มณ ี คณะกรรมการ      กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 8. นายสมนึก   ยุวพันธุ์  คณะกรรมการ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
 9. นายสุชาติ   ตรีรัตน์วัฒนา  คณะกรรมการ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
 10. นายปรีชา  เชษฐ์ตระกูล  คณะกรรมการ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
 11. นายชำนาญ   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. นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์    ผู้อำนวยการโรงเรียน      กรรมการและเลขานุการ
    

มีหน้าที่   ๑.  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ติดตาม พิจารณาเห็นชอบการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการ 
 

2. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
 ๑. นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 3. นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 4. นายฉัตรชัย วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 5. นางจรัสศรี ธรรมจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 6. นางสาวจันทร์เพ็ญ     ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 7. นายฐาปนะพงษ์        ทะนันชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ  
 8. นายวินัย หาญพรม ครู คศ.3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่  1. ให้คำปรึกษา และแนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ 
 

3. คณะกรรมการดำเนินงาน       ประกอบด้วย 
๑. นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
๓. นายฉัตรชัย วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
๔. นางจรัสศรี ธรรมจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
๕. นางสาวจันทร์เพ็ญ      ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
๖. นายฐาปนะพงษ์        ทะนันชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ  
๗. นางอำไพ พรมมา ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
๘. นางพัชราภรณ์ ศรีดาเดช ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย       กรรมการ 
๙. นางนวลจันทร์ โคตะมี ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ  กรรมการ 
๑๐. นางกาญจนา ชาญเชิงพานิช ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ           กรรมการ  
๑๑. นางสาวจันแก้ว ชัยรัตน์ ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์    กรรมการ 
๑๒. นายเอกชัย พันธุลี ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
๑๓. นายอำพล ยาโนยะ ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ี กรรมการ 
๑๔. นางสาวรัชนี นภาปทุม ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ี กรรมการ 
๑๕. นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์ ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ กรรมการ 
๑๖. นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ ครู คศ.๓ หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
๑๗. นายธัญวุฒิ บัวหลวง ครู คศ.2 หัวหน้าระดับชั้น ม.1 กรรมการ 
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๑๘. นายพนัส รามสูต ครู คศ.2 หัวหน้าระดับชั้น ม.2 กรรมการ 
๑๙. นายสมาน โตสิงห์ ครู คศ.2 หัวหน้าระดับชั้น ม.3 กรรมการ 
๒๐. นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา ครู คศ.3 หัวหน้าระดับชั้น ม.4 กรรมการ 
๒๑. นายสมยศ จิรกุลธรวณิช ครู คศ.2 หัวหน้าระดับชั้น ม.6 กรรมการ 
๒๒. นางชลธิชา นุชารัมย์ ครู คศ.3 ประธานคณะสีเขียว กรรมการ 
๒๓. นางสาวแสงเดือน กองยอด ครู คศ.3 ประธานคณะสีชมพู กรรมการ 
๒๔. นายบุญธรรม บุญนายืน ครู คศ.๒ ประธานคณะสีแดง  กรรมการ 
๒๕. นายธนสิน ชูเกียรติตกุล ครู คศ.๒ ประธานคณะสีฟ้า  กรรมการ 
๒๖. นายภิภพ สุทำแปง ครู คศ.2 ประธานคณะสีน้ำเงิน กรรมการ 
๒๗.  นายวินัย แขวนโพธิ์ ครู คศ.1 ประธานคณะสีแสด กรรมการ 
๒๘. นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง ครู คศ.๓  กรรมการ 
๒๙. นางสาวจิตรา อยู่เจริญ ครู คศ.๓  กรรมการ 
๓๐. นางสาวฐานิตา อ่ิมวิมล ครู คศ.3  กรรมการ 
๓๑. นางกุลภาภร มีเงิน ครู คศ.3  กรรมการ 
๓๒. นางสาวนงลักษณ์ ตาคำ ครู คศ.3  กรรมการ 
๓๓. นางสาวอรทัย ยาโนยะ ครู คศ.๒  กรรมการ 
๓๔. นางจรวยพร คงมี ครู คศ.2  กรรมการ 
๓๕. นางกานต์ธีรา มาแก้ว ครู คศ.2  กรรมการ 
๓๖. นายณรงค์ คงมี ครู คศ.2  กรรมการ 
๓๗. นางสาวนวรัตน์ เหลือศรีจันทร์ ครู คศ.2  กรรมการ 
๓๘. นางทัตพิชา ทองนอก ครู คศ.2  กรรมการ 
๓๙. นางจริยา บุญนายืน ครู คศ.1  กรรมการ 
๔๐. นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ ครู คศ.1  กรรมการ 
๔๑. นายศุภฤกษ์ พลังฤทธิ์ ครู คศ.1  กรรมการ 
๔๒. นางสาวสุธิดา คำภีระ ครู คศ.1  กรรมการ 
๔๓. นางสาวณัชชา จูรัตนากร ครู คศ.1  กรรมการ 
๔๔. นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๔๕. นางสาวสิริมนัส พุ่งโตมร พนักงานราชการ  กรรมการ 
๔๖. คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2562   กรรมการ 
๔๗. นายสุชาติ เขียวน้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ  กรรมการ 
๔๘. นายวินัย หาญพรม ครู คศ.3 หัวหน้าระดับชั้น ม.5 กรรมการและเลขานุการ 

  ครู คศ.3 หัวหน้างานแผนงาน 
๔๙. นายวิวัฒน ์ แสนคำนาค ครู คศ.2 เจ้าหน้าที่งานแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๐. นางสาวโศรดา สร้างทรัพย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๑. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

มีหน้าที่  1. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goals) ของโรงเรียน  
จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา 
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  2. สรุป ประมวลผลในภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  
และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  ของฝ่าย/กลุ่มสาระ/คณะสี/งาน 
  3. จัดทำแผนงาน/โครงการของฝ่าย/กลุ่มสาระ/คณะสี/งานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 - 2565 นโยบายของโรงเรียนในปี 2563 
โดยยึดหลักของการดำเนินงานตามโรงเรียนมาตรฐานสากล  (OBECQA) 
  4. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (อุดหนุน) ที่ได้รับ และเงินอ่ืนๆในงาน/โครงการต่างๆ ของฝ่าย/ 
กลุ่มสาระ/คณะสี/งาน อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความพอเพียง 
  5. ดำเนินการควบคุมดูแลแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ 2563  โดยดำเนินการตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพและบัง
เกิดผลต่อการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน 
  6. ดำเนินการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียน ตามท่ีได้รับการพิจารณาไว้ใน
แผนปฏิบัติการตามฝ่าย/กลุ่มสาระ/คณะสีและงานที่รับผิดชอบ 
 

4. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563   ประกอบด้วย 
 1. นายวินัย หาญพรม ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
 2. นายวิวัฒน ์ แสนคำนาค ครู คศ.2 กรรมการ 
 3. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  โดยแยกตามฝ่าย/กลุ่มสาระและนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕63   
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 
 

 สั่ง  ณ   วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62 
  
 
 
 ลงชื่อ                   
              (นางพัฒนา  ธรรมจักร์) 
                         รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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ที่ปรึกษา/คณะผู้จัดทำ 
 

1. นางพัฒนา  ธรรมจักร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ที่ปรึกษา 
รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

2. นายฉัตรชัย  วิเทศน์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ที่ปรึกษา 
3. นางจรัสศรี  ธรรมจิต   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ที่ปรึกษา 
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ที่ปรึกษา 
5. นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ที่ปรึกษา 
6. นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้าคณะผู้จัดทำ  
7. นางกัลยา    ประทีป ณ ถลาง  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นางสาวโศรดา สร้างทรัพย์  เจ้าหน้าที่สำนักงาน   กรรมการ 
9. นายวินัย  หาญพรม  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
10.นายวิวัฒน์    แสนคำนาค  ครชูำนาญการ    กรรมการและ  

           ผู้ช่วยเลขานุการ 
11.นางสาวพัชรินทร์    ร่มโพธิ์ทอง  เจ้าหน้าที่สำนักงาน   กรรมการและ  

           ผู้ช่วยเลขานุการ  
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