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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ในแผนปฏิบัติการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  
( เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ )  ประจําปีการศึกษา 2561 

................................................................................................ 
  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคม เมื่อวันที่  19  เดือนมิถุนายน             
พ.ศ. 2561   ได๎พิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายตั้งแตํระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  
(เงินเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ)  ประจําปีการศึกษา 2561  ของโรงเรียนสรรพวิทยาคมแล๎ว    
  

 (1)  เห็นชอบในการแบํงสัดสํวนงบประมาณเรียนฟรี  งบประมาณทั้งสิ้น  7,882,828  บาท                
 ( เจ็ดล๎านแปดแสนแปดหมื่นห๎าพันห๎าร๎อยยี่สิบเจ็ดบาทถ๎วน)  ดังนี้ 
 
1. ค่าหนังสือเรียน 
 ได๎รับจัดสรร  2,876,208.- บาท 
 ฝ่ายวิชาการดําเนินการรํวมกับฝ่ายพัสดุ 
  

2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 ได๎รับจัดสรร  1,300,100.- บาท 
 ฝ่ายการเงินได๎ดําเนินการจํายเงินให๎กับนักเรียน 
 

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน  
 ได๎รับจัดสรร  1,203,880.- บาท 
 ฝ่ายการเงินได๎ดําเนินการจํายเงินให๎กับนักเรียน 
 

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ได๎รับจัดสรร  2,718,705.- บาท  
     ( รายละเอียดดังแนบ ) 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 

 
ที ่ 

 โครงการ/กิจกรรม  
   1/2561      

(1,233,850 บาท) 
  2/2561    

(1,233,850 บาท) 
      รวม        

(2,467,700 บาท) 

1 

คํายคุณธรรม ม.1 ( 455 คน X 50 บาท ) 

        104,173    -         104,173  

คํายคุณธรรม ม.2 ( 459 คน X 50 บาท ) 
คํายคุณธรรม ม.3 ( 381 คน X 50 บาท ) 
คํายคุณธรรม ม.4 ( 400 คน X 50 บาท ) 
คํายคุณธรรม ม.5 ( 506 คน X 50 บาท ) 
คํายคุณธรรม ม.6 ( 492 คน X 50 บาท ) 

2 

นน ลส ม.1        ( 230 คน X 80 บาท ) 

  -  

          20,600  

       158,380  

นน ลส ม.2        ( 237 คน X 120 บาท )           29,440  
นน ลส ม.3        ( 190 คน X 180 บาท )           35,200  
ยุวกาชาด ม.1     ( 225  คน X 80 บาท )           19,000  
ยุวกาชาด ม.2     ( 222 คน X 120 บาท )           18,760  
ยุวกาชาด ม.3     ( 191 คน X 180 บาท )           35,380  

3 

คํายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.1          19,000            18,000  

       300,970  

คํายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2          39,520            20,300  
คํายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3            8,400            25,200  
คํายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.4          12,350            28,600  
คํายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.5          19,900            23,500  
คํายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.6           19,000            67,200  

4 บริการ Internet (เดือนละ 45,000)         270,000          270,000         540,000  

5 

ทัศนศึกษา ม.1 (455 คน) 

  -  

          86,175  

       543,235  

ทัศนศึกษา ม.2 (459 คน)           89,605  
ทัศนศึกษา ม.3 (381 คน)           77,695  
ทัศนศึกษา ม.4 (400 คน)           79,500  
ทัศนศึกษา ม.5 (506 คน)         107,740  
ทัศนศึกษา ม.6 (492 คน)         102,520  

6 กิจกรรมอ่ืน ๆ (รายละเอียดดังแนบ) 458,207 613,740 1,071,947 
รวม 950,550 1,769,155 2,718,705 

 
 



กิจกรรมอ่ืน ๆ ( เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู๎ ) 
ที ่ กิจกรรม ภาคเรียนที ่

1/61 
ภาคเรียนที ่

2/61 
จัดสรรให ้ ผู้รับผิดชอบ 

1 คํายสุนทรียศิลป ์ 31,600 - 31,600 กลุํมสาระศิลปะ 

2 คํายปรับพืน้ฐานวงโยธวาทิต 26,200 - 26,200 กลุํมสาระศิลปะ 

3 คํายคีตะ-นาฏลีลาไทย - 15,400 15,400 กลุํมสาระศิลปะ 

4 ศักยภาพก๎าวหน๎า พัฒนาอนุกรรมการ 20,600 - 20,600 คณะกรรมการสภานักเรียน 

5 เยาวชนคนสนุทร ี 4,000 - 4,000 คณะกรรมการสภานักเรียน 

6 คํายอบรมเครือขํายภาวะความเป็นผูน๎ํา คร้ังที่ 16 - 34,300 34,300 คณะกรรมการสภานักเรียน 

7 คํายรักษ์สิ่งแวดล๎อม - 30,200 30,200 คณะกรรมการสภานักเรียน 

8 ลูกสรรพวัยใสใสํใจกฎระเบียบ - 8,950 8,950 คณะกรรมการสภานักเรียน 

9 จิตอาสาพฒันาคุณภาพชีวิต สานสัมพันธ์ใน
โรงเรียนสูํชุมชน 

- - - คณะกรรมการสภานักเรียน 

10 สํงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด๎าน
ทักษะปฏิบตั ิ(คหกรรม) 

27,157 - 27,157 กลุํมสาระการงานอาชีพ 

11 สํงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของกลุํม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

11,900 11,900 23,800 กลุํมสาระการงานอาชีพ 

12 สรรพวิทยาเกมส ์ 7,000 73,000 80,000 ฝ่ายบริหารบุคคล(ปกครอง) 

13 สายลบัจิ๋ว 16,080 - 16,080 ฝ่ายบริหารบุคคล(ปกครอง) 

14 ขับขี่ปลอดภัยและวนิัยจราจร - 14,000 14,000 ฝ่ายบริหารบุคคล(ปกครอง) 

15 การป้องกันและชํวยเหลือแก๎ไขพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

43,000 40,750 83,750 ฝ่ายบริหารบุคคล(ปกครอง) 

16 คํายวิทยาศาสตร์(สนุกกับสะเตม็ศึกษา) 24,860 - 24,860 กลุํมสาระวิทยาศาสตร์ 

17 คณิตคิดเร็ว 26,200 - 26,200 กลุํมสาระคณิตศาสตร์ 

18 การเข๎าคํายคณิตศาสตร ์ - 27,000 27,000 กลุํมสาระคณิตศาสตร์ 

19 ติวสอบวัดระดบัไตรภาษา (HSK,TOPIK,JLPT) 10,500 - 10,500 กลุํมสาระภาษาตํางประเทศ
ที่ 2 

20 เข๎าคํายภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 46,300 46,300 กลุํมสาระภาษาไทย 

21 เข๎าคํายภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - 57,400 57,400 กลุํมสาระภาษาไทย 

22 คํายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนคนรุํนใหมํหัวใจรัก
แผํนดิน 

10,500 - 10,500 กลุํมสาระสังคมศึกษา 

23 คํายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ 

26,000 - 26,000 กลุํมสาระสังคมศึกษา 

24 พิธีเข๎าประจําหมํูยุวกาชาด 13,760 - 13,760 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

25 สํงเสริมการแขํงขันทักษะทางวชิาการ 10,000 90,000 100,000 ฝ่ายบริหารวิชาการ 



ที ่ กิจกรรม ภาคเรียนที ่
1/61 

ภาคเรียนที ่
2/61 

จัดสรรให ้ ผู้รับผิดชอบ 

26 การอบรมนักเรียนแกนนําเพื่อเสริมสร๎าง
คุณลักษณะอยูํอยํางพอเพียง 

- 25,000 25,000 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

27 พัฒนานักเรียนแกนนาํโครงงานบูรณาการ 8 กลุํม
สาระการเรียนรู ๎

- 19,900 19,900 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

28 งานวชิาการ เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) - 65,440 65,440 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

29 วันอาเซียน 11,500 - 11,500 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

30 เยาวชนอาชีพสูทํ๎องถิ่น (ภาษาเมียนมาเพื่อการ
ทํองเที่ยว) 

- 14,200 14,200 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

31 คํายภาษาและวฒันธรรม 4 ภาษา 23,500 - 23,500 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

32 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรํวม - - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 

33 คํายสานฝนั 40,800 - 40,800 งานแนะแนว 

34 อดเปรี้ยวไว๎กินหวาน 32,850 - 32,850 งานแนะแนว 

35 พัฒนาทักษะเครือขํายเพื่อนที่ปรึกษา 6,000 - 6,000 งานแนะแนว 

36 เพื่อนที่ปรึกษากับการพฒันาทักษะชีวิต 22,400 - 22,400 งานแนะแนว 

37 เสริมสร๎างพัฒนาและเข๎าใจลูกรัก 11,800 - 11,800 งานแนะแนว 

38 การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวชิาทหาร - 40,000 40,000 นศท. 

รวม 458,207 613,740 1,071,947  

 
 รวมทั้งหมด (1+2+3+4)   เป็นเงิน  8,100,712.- บาท 
 ได๎รับจัดสรร ปี 2561    เป็นเงิน  7,882,828.- บาท  
 เงินเหลือจํายในปีการศึกษา 2560   เป็นเงิน     230,000.-  บาท  
  

(3)  เห็นชอบให๎ดําเนินการตามแผนปฏิบัติโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับ
อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา (เงินเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ)  ประจําปีการศึกษา 2561 ได๎  
 
 
 
 

( นายพันธ์    ทาอินทร์ ) 
ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 



ก 
 

   น   

  พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546 ในมาตรา 13  
และมาตรา 14 ได๎กําหนดให๎คณะรัฐมนตรีต๎องมีจัดให๎มีแผนการบริหารราชการแผํนดินครอบคลุมระยะเวลา  
4 ปี โดยนําคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตํอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการให๎สอดคล๎องกับ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหํงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาประเทศ  
ด๎านตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องและในมาตรา 16 แหํงพระราชฎีกาวําด๎วยการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 254 6  
ยังได๎กําหนดวํา เมื่อมีการประกาศใช๎บังคับแผนการบริหารราชการแผํนดินแล๎วให๎มีการพิจารณาจัดทําแผน  
นิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต๎องจัดให๎มีขึ้น หรือกฎหมายที่จะต๎องมีการแก๎ไขเพ่ิมเติม  หรือ
ยกเลิกให๎สอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน นอกจากนี้ ในมาตรา 16 ก็ยังได๎กําหนดเพ่ิมเติมให๎สํวน
ราชการต๎องจัดทําแผนปฏิบัติราชการนั้น โดยจัดทําแผน 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งจะต๎องให๎มีการ
สอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน รวมทั้งการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ
ประจําป ี

  โรงเรียนสรรพวิทยาคมในฐานะที่เป็นสํวนราชการในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได๎จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
การศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือใช๎เป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําปี
ของสถานศึกษา 

  หวังเป็นอยํางยิ่งวํา เอกสารแผนปฏิบัติราชการ ของ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะเป็นประโยชน์ตํอ
การดําเนินงานของหนํวยงานและสํวนราชการที่เก่ียวข๎อง และสํวนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือที่จัก
ได๎รํวมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบ ให๎บรรลุผลสําเร็จตํอไป 

 

 
 

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

ประธานคณะกรรมการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 
 

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

ผู๎อํานวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

 

  

 
 



ข 
 

สารบัญ 
                      หน้า 

คําเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา        
คํานํา            ก 
สารบัญ            ข 
ส่วนที่ 1  บทนํา ข๎อมูลพ้ืนฐานสําคัญของโรงเรียนสรรพวิทยาคม     1                                                                                                                                             
   1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน         1 

1.1 ข๎อมูลทั่วไป          1 
 1.2 แผนที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม        2 
 1.3 ผังโครงสร๎างการบริหารโรงเรียน       3 
 1.4 ลําดับผู๎บริหารของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตั้งแตํปี พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน   6 
 1.5 ข๎อมูลบุคลากรของสถานศึกษา        7 
 1.6 ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา      9 
 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET)    10 
 1.8 ข๎อมูลการใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2560  14 
2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 2.1 สรุปผลการประเมินในภาพรวม       15 
 2.2 สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต๎องการชํวยเหลือ     16 
3. ผลงานล้ําเลิศ เชิดชูสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 
 3.1 ผลงานด๎านการพัฒนาสถานศึกษา       20 
 3.2 ผลงานเดํนของผู๎บริหาร/ครู ปีการศึกษา 2560      22 
 3.3 ผลงานเดํนด๎านการพัฒนา        23 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา         
 1. ศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน       25 
 2. นโยบายของรัฐบาล         27 
 3. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ        32 
 4. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ที่เกี่ยวข๎องกับ สพฐ.)     36 
 5. นโยบายการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  38 
 6. ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหวํางปี 2559 – 2561  39 
 7. กลยุทธ์และแผนงานโรงเรียนสรรพวิทยาคมปีการศึกษา 2558- 2561   40
 8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหวํางปี 2558-2561    41 
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ส่วนที่  3  รายละเอียดแผนปฏิบัติการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา 
(เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) ประจําปีการศึกษา 2561     
 3.1 งบประมาณรายจํายเงินอุดหนุนคําใช๎จํายตั้งแตํระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  44 
                (เงินเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ) ประจําปีการศึกษา 2561 
 3.2 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการเงินอุดหนุนคําใช๎จํายตั้งแตํระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา 45 
                (เงินเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ) ประจําปีการศึกษา 2561    
 3.3 กรอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561      46
      จําแนกตามกลยุทธ์/หนํวยงานที่รับผิดชอบ 
 

ส่วนที่  4  รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2558 จําแนกตามกลยุทธ์ 
             และแผนงาน     

4.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล 
   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
      4.1.1 แผนงานที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

    และตามมาตรฐานสากล 
  1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
     1.1 กิจกรรมคํายติวเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย     62 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
     1.2 กิจกรรมคํายติวเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย     66 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
     1.3 กิจกรรมคํายปรับพ้ืนฐานเตรียมความพร๎อมเพ่ือสอบวัดระดับไตรภาษา  70 
          (HSK, TOPIK,JLPT) 
     1.4 กิจกรรมเสริมเติมเต็ม เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2561  73 
     1.5 กิจกรรมคํายติวเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับปานกลาง 76 
     1.6 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนชํวยเหลือนักเรียนกลุํมพิเศษ   79 
     1.7 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนด๎านทักษะความคิด    82 
     1.8 กิจกรรมคํายเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เสี่ยงติด 0, ร, มส    85 
     1.9 กิจกรรมคํายติวเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลการเรียน   88 
           ในระดบัปานกลางขึ้นไป  
     1.10 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียน  91 
     1.11 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ   94 
            ตามหลักสูตรและสํงเสริม 
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   1.12 กิจกรรมคํายติวเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลการเรียน   97 
           ในระดับปานกลางและคํายติดตามงาน สํงงาน เพื่อป้องกันการติด 0 ร มส ของ 
           นักเรียนกลุํมเสี่ยง          
  2. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
     2.1 กิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนําโครงงานบูรณาการ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ 100 
 4.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล 
   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 

4.1.2  แผนงานที่ 2 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  1. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
    1.1 กิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนําเพ่ือเสริมสร๎างคุณลักษณะ   104                             
         อยูํอยํางพอเพียง 

4.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล 
   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
      4.1.3  แผนงานที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
  1. โครงการโรงเรียนแกนนําเรียนร่วม 
      1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรํวม     108 
 

4.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล 
   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
      4.1.3  แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 
  1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
      1.1 กิจกรรมสํงเสริมการแขํงขันทักษะทางวิชาการ    113 
      1.2 กิจกรรมเยาวชนคนสุนทรี       116 
      1.3 กิจกรรมสํงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด๎านคอมพิวเตอร์ (กลุํมเทคโนโลยี) 119 
      1.4 กิจกรรมสํงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด๎านทักษะปฏิบัติ  122 
      1.5 กิจกรรมคํายสุนทรียศิลป์       125 
      1.6 กิจกรรมคํายปรับพื้นฐานวงโยธวาทิต     128 
      1.7 กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY)      131 

4.2 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษากฎระเบียบของ 
โรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4.2.1  แผนงานที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ 
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  1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.1 กิจกรรมคํายพัฒนาคํานิยมหลัก 12 ประการ     135 
     1.2 กิจกรรมคํายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนคนรุํนใหมํหัวใจรักแผํนดิน   140 
     1.3 กิจกรรมคํายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  143 

4.2 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษากฎระเบียบของ
โรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4.2.2  แผนงานที่ 2  พัฒนาระเบียบวินัย จิตสํานึกในการรักษากฎ ระเบียบ 
1. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
   1.1 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจร     147 
   1.2 กิจกรรมลูกสรรพวัยใสใสํใจกฎระเบียบ     150 

4.2 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษากฎระเบียบของ
โรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4.2.3  แผนงานที่ 3  พัฒนาระเบียบวินัย จิตสํานึกในการรักษากฎ ระเบียบ 
1. โครงการเสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิต 
    1.1 กิจกรรมคํายอบรมเครือขํายภาวะความเป็นผู๎นําครั้งที่ 16   155 
    1.2 กิจกรรมศักยภาพก๎าวหน๎า พัฒนาอนุกรรมการ    158 
    1.3 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต สานสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน  161 
    1.4 กิจกรรมพัฒนาจิต ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎ LQ (LOVE Quotient)  164

     1.5 เข๎าคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ ม.1     167    
     1.6 เข๎าคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ ม.2     170    

    1.7 เข๎าคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ ม.3     173 
    1.8 กิจกรรมยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    176 
    1.9 กิจกรรมยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    179 
    1.10 กิจกรรมยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    182 
    1.11 กิจกรรมพิธีเข๎าประจําหมูํยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   185 
  ปีการศึกษา 2561 
    1.12 กิจกรรมอดเปรี้ยวไว๎กินหวาน      188 

4.2 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษากฎระเบียบของ
โรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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4.2.3  แผนงานที่ 4  พัฒนาทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตาม 
 ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    1.1 กิจกรรมการป้องกันและชํวยเหลือแก๎ไขพฤติกรรม    192 
         ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1.2 กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษากับการพัฒนาทักษะชีวิต    197 
    1.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะเครือขํายเพื่อนที่ปรึกษา    200 
    1.4 กิจกรรมเสริมสร๎างพัฒนาและเข๎าใจลูกรัก     203 
 

 4.3 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกจิกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจําเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษา 
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ส่วนที่ 1   
บทนํา 

ข้อมูลพื้นฐานสําคัญของโรงเรียนสรรพวิทยาคม    
อําเภอแม่สอด  จังหวดัตาก 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

   โรงเรียนสรรพวิทยาคม   ตั้งอยูํเลขท่ี  51  ถนนประสาทวิถี ตําบลแมํสอด   อําเภอแมํสอด 
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 ไรํ 38 ตารางวา 
เขตพ้ืนที่บริการ 21 หมูํบ๎าน ได๎แกํ  ต.แมํตาว 5 หมูํบ๎าน (หมูํ 1,2,4,5,6) , ตําบลแมํปะ 3 หมูํบ๎าน 
(หมูํ 6,7,9), ต.ทําสายลวด 6 หมูํบ๎าน (หมูํ 1,2,3,4,5,6),ต.พระธาตุผาแดง 7 หมูํบ๎าน (หมูํ1,2,3,4,5,6,7)   
และเขตเทศบาลนครแมํสอด 
   ประวัติโรงเรียนโดยย่อ   
      ตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2458  ทําการเปิดสอนในระดับประถมศึกษา โดยใช๎ศาลาวัดมณีไพรสณฑ์เป็นสถานที่
เรียน เวลาผํานไป 20 ปี  สมัยนั้น พระสมัครสรรพการดํารงตําแหนํงผู๎วําราชการจังหวัดแมํสอดครั้งที่ 2 ทํานให๎
ความสําคัญในด๎านการศึกษาเป็นอยํางมาก ได๎ของบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการมาสร๎างอาคารเรียนถาวร  
เป็นอาคารไม๎ 2 ชั้น ในที่ราชพัสดุริมถนนประสาทวิถี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันนี้ และให๎ย๎ายโรงเรียน
ประจําอําเภอแมํสอดมาเปิดสอนเป็นการถาวร  ณ สถานที่แหํงนี้  ชาวอําเภอแมํสอดจึงถือวําพระสมัครสรรพการ
เป็นผู๎ริเริ่มกํอตั้งโรงเรียน 
           พ.ศ. 2499 กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศให๎ใช๎ชื่อของโรงเรียนวํา โรงเรียนแมํสอด"สรรพวิทยาคม"   
โดยใช๎ราชทินนามของพระสมัครสรรพการ เป็นชื่อของโรงเรียนเพ่ือเป็นเกียรติแกํผู๎ริเริ่มกํอตั้งโรงเรียน  
           พ.ศ. 2521 โรงเรียนแมํสอด "สรรพวิทยาคม" มีนายจรูญ ฉ่ํากมล  ดํารงตําแหนํงผู๎อํานวยการคนแรก  
นายจรูญ   ฉ่ํากมล และนายวิรัช คามณีวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เกําในขณะนั้น คณะผู๎ปกครองนักเรียนได๎รํวมกัน
พิจารณาและเสนอขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเพ่ือมิให๎เกิดความสับสนกับชื่อของโรงเรียนแมํสอด ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาของอําเภอ ทางกระทรวงศึกษาธิการได๎อนุมัติให๎เปลี่ยนชื่อของโรงเรียนเป็น "โรงเรียนสรรพวิทยาคม" 
โดยมี ดร.กํอ สวัสดิพานิช รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู๎ลงนามในหนังสืออนุมัติ  เมื่อวันที่  7 
พฤศจิกายน พุทธศักราช  2521 
           ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2538 ได๎จัดสร๎างรูปปั้นพระสมัครสรรพการและจัดตั้งไว๎หน๎าหอประชุม เพ่ือ 
เป็นอนุสรณ์สถานให๎ครู อาจารย์ นักเรียน และชาวแมํสอดได๎รู๎จักและรําลึกถึงทําน พระสมัครสรรพการ 
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ผู๎กํอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอแมํสอด และได๎ถือเอาวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกๆ ปี เป็นวันกํอตั้ง
โรงเรียน  โดยในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนสรรพวิทยาคมมีอายุครบ 102 ปี 
 
1.2 แผนที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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1.3 โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มงานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 

- งานพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

- To be number one 

- งานโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพตดิ
และอบายมุข 

- งานโครงการห๎องเรียนสีขาว 

- กิจกรรมให๎คําปรึกษา 

- กิจกรรม YC (เพื่อนที่ปรึกษา) 
กลุ่มงานพัฒนาและขบัเคลื่อนระบบ 

- งานปกครองระดับชั้น 

- งานพัฒนานวัตกรรมครอบครัวสรรพ
วิทยาคม 

- งานพัฒนาระบบ I – Student 

- งานระเบียบวินยัและงานปกครองนักเรียน 

- งานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมและ
คํานิยมหลัก ๑๒ ประการ 

- งานป้องกันและแก๎ไขคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
งานสภานักเรียนและสํงเสริมประชาธิปไตย 

ผู้อํานวยการโรงเรียน 
นายสมศักดิ์ เลศิรัตนพันธุ ์

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
นายจิระพงษ์  สุริยา 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ 
นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
นายฉัตรชัย  วิเทศน์ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางพัฒนา ธรรมจักร์ 

 

สํานักอํานวยการ 
นางสาวจิราภรณ์ เพชรปัญญา 

 
กลุ่มงานแผนงาน  
- งานแผนงานและสารสนเทศ 
 - งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ 
    รายงาน 
 -  งานสํานักงานฝา่ยธุรการ นโยบายแผน 
    และงบประมาณ 
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย ์
- งานพัสดุ และสินทรัพย ์
- งานตรวจสอบ และควบคุมภายในหนวํยงาน 
 - งานจัดตั้ง และของบประมาณ 
กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ 

- งานธุรการ 

- สารบรรณ 

- งานพัฒนาระบบ  

- E - Office 

- E – Filing 

- Smart Office 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมศิษย์เกําแมํสอด“สรรพวิทยาคม” 

สมาคมผู๎ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

มูลนิธิแมสํอด “สรรพวิทยาคม” 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู ้ 

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
การจัดการเรียนการสอน 

- งานพัฒนากลุํมสาระการเรียนรู ๎

- งานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

- งานนิเทศการศึกษา 

- งานพัฒนาบุคลากรด๎านวิชาการ 

- งานจัดตารางสอน/ลงทะเบียนออนไลน ์
กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

- งานพัฒนาห๎องเรียนพหภุาษา (MP) 

- งานพัฒนาห๎องเรียน Mini English 
Program (MEP) 

- งานพัฒนาห๎องเรียน EIS 

- งานพัฒนาห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (SMAT)  

- ห๎องเรียนกลุํมวิชาชพีวิทย์สุขภาพ และ
ห๎องเรียนวิศวกรรมศาสตร์ (ISM) 

- งานพัฒนาห๎องเรียนพิเศษภาษาจีน 
 
 

กลุ่มงานบริการ 

- งานสัมพันธ์ชุมชน 

- งานสวัสดิการโรงเรียน 

- งานธนาคารโรงเรียน 

- งานทุนการศึกษา 

- งานจัดหารายได๎ของโรงเรียน 

- งานโภชนาการ 

- งานร๎านค๎าสวัสดิการ 
กลุ่มงานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 

- งานพัฒนาสิ่งแวดล๎อมทั่วไป 

- งานอาคารและภูมิทัศน์ 

- งานสร๎างอาคารและสิ่งปลูกสร๎าง 

- งานสํงเสริมจิตสาธารณะด๎วยการทํา
ความสะอาดพื้นที่ (Zoning) 

- งานปรับปรุงซํอมแซมระบบ
สาธารณูปโภค 

- งานบ๎านพักครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

- งานบริหารลูกจ๎าง 

- งานระบบการจราจร 
 

 
 

หัวหน้าสํานักอํานวยการ 
(นางสาวอุไรวรรณ อินริราย) 

กลุ่มงานการจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร  

- งานเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการ 

- งานการจัดทําโครงรํางองค์กร และการ
ประเมิน SCQA / OBECQA / TQA 

- งานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานประจาํปี 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโรงเรียน 

- งานโครงการพิเศษ / โรงเรียนพระราชทาน 
/ โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ ระดับเพชร / 
โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม / ศูนย์การ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และอื่นๆ 
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ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มงานส่งเสรมินวัตกรรมทางการศึกษา
และพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

- งานพัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- งานสารสนเทศโรงเรียน 

- งานโสตทัศนศึกษา 

- งานประชาสัมพันธ ์

- งานวารสารโรงเรียน คํูมือครู นักเรียน  
และผู๎ปกครอง 

กลุ่มงานบริหารสํานักงานบริหารทั่วไป 

- งานแผนงานและพัสด ุ

- งานธุรการและสารบรรณ 

- งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- งานสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป 

- งานอนามัยโรงเรียน 

- งานยานพาหนะ 

- งานประกันอุบัติเหต ุ

 
 

 
 
 

กลุ่มงานส่งเสรมิสนับสนุน / ส่งต่อ 

- งานสํงเสริมป้องกันและแก๎ไขปัญหา           
ยาเสพติด 

- งานพนักงานเจ๎าหนา๎ที่สํงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน 

- งานโครงการตํารวจประสานโรงเรียน  
๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน 

- งานเวรยามและเวรประจําวัน 
กลุ่มงานบุคคล  

- งานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนด
ตําแหนํง  งานสรรหา บรรจุแตํงตั้งและการ
ออกจากราชการ 

- งานวินัย การรักษาวินยั  

- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- งานสํงเสริมพัฒนาบุคลากร 

- งานการลาและสรุปไปราชการ 

- งานทะเบียนประวัต ิบัตรประจาํตัว 
ข๎าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ๎างประจาํ 

- งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

- งานพัฒนาห๎องเรียนพิเศษภาษาเมียนมา 

- งานพัฒนาห๎องเรียนพิเศษห๎องเรียนอาชพี 
กลุ่มงานวิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
และแหลง่เรียนรู ้

- งานสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และนิทรรศการวิชาการ 

- งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- งานพัฒนาเครือขํายขอ๎มูลสารสนเทศ 

- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

- งานพัฒนาศูนย์ปฏบิัติการคอมพวิเตอร์ 

- งานพัฒนาห๎องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์

- งานพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎
ภาษาตาํงประเทศที่ ๒ 

- งานพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- งานพัฒนาศูนย์อิริค (ERIC) 

- งานพัฒนาศูนย์เมียนมา 

- งานพัฒนาศูนย์สะเต็มศึกษา 

 
 

กลุ่มงานการเงินและบญัช ี

- งานบริหารการเงิน 

- งานบริหารการบัญช ี

- งานหนํวยเบกิ 

- งานจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- งานจัดหารายได๎ของสถานศึกษา 

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

กลุ่มงานการประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา  

- งานประสานงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/สมาคมศิษย์เกํา/
มูลนิธิแมํสอด “สรรพวิทยาคม” 

-  งานประสานงานสมาคมผู๎ปกครองและครู 
/ เครือขํายผู๎ปกครองระดับโรงเรียน  

- งานกลุํมเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตาก 

- งานสมาคมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แหํงประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) จังหวัดตาก 

 
 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

สํานักอํานวยการ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมศิษย์เกําแมํสอด “สรรพวิทยาคม” 

สมาคมผู๎ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

มูลนิธิแมสํอด “สรรพวิทยาคม” 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ 

 

ผู้อํานวยการโรงเรียน 
นายสมศักดิ์ เลศิรัตนพันธุ ์
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ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

สํานักอํานวยการ 

 
กลุ่มงานสํานักบริหารวชิาการ 

- งานธุรการวิชาการ 

- งานการเงิน - พัสดุวิชาการ 

- งานแผนงานและสารสนเทศวิชาการ 

- งานบริการวิชาการแกํบุคลากรใน
โรงเรียนและชุมชน การจัดสอบ                
O-NET/GAT/PAT/มสธ. 

- งานสํงเสริมการเรียนรู๎นักเรียนพิการ
เรียนรํวม 

- งานกองทุนกู๎ยืมเงินเพื่อการศึกษา  

- งานเอกสารและสิ่งพิมพ ์
กลุ่มงานทะเบยีนและวดัผล 

- งานทะเบียนและการเทียบโอน 

- งานวัดผลประเมินผล  

- งานพัฒนานวัตกรรมการวัดผล
ประเมินผลด๎วย ระบบ I-Student 

- งานรับนักเรียน 

- งานจัดชั้นเรียน 

- งานประเมินผลการอําน คิด วิเคราะห์
และเขียน 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมศิษย์เกําแมํสอด“สรรพวิทยาคม” 

สมาคมผู๎ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

มูลนิธิแมสํอด “สรรพวิทยาคม” 

กลุ่มงานสํานักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 

- งานธุรการและสารบรรณ 

- แผนงานงบประมาณ 

- งานพัสดุ 

- งานข๎อมูลสารสนเทศ 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ 

 

ผู้อํานวยการโรงเรียน 
นายสมศักดิ์ เลศิรัตนพันธุ ์
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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. 

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

ครูใหญํ 
ครูใหญํ 
ครูใหญํ 
ครูใหญํ 
ครูใหญํ 
ครูใหญํ 
ครูใหญํ 
ครูใหญํ 
ครูใหญํ 

อาจารย์ใหญํ 
อาจารย์ใหญํ 
ผู๎อํานวยการ 
ผู๎อํานวยการ 
ผู๎อํานวยการ 
ผู๎อํานวยการ 
ผู๎อํานวยการ 
ผู๎อํานวยการ 
ผู๎อํานวยการ 
ผู๎อํานวยการ 
ผู๎อํานวยการ 
ผู๎อํานวยการ 

2458 - 2460 
2460 -2464 
2464 - 2468 
2468 - 2481 
2481 - 2488 
2488 - 2489 
2489 - 2497 
2497 - 2502 
2502 - 2510 
2510 - 2516 
2516 - 2517 
2517 - 2525 
2525 - 2532 
2532 – 2535 
2535 - 2539 
2539 - 2542 
2542 - 2544 
2544 -  2551 
2551 -  2552 
2552 – 2554 
2554 - ปัจจุบัน 
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  1.5 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
                   1) จํานวนบุคลากร                    

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 
ปีการศึกษา 2560 3 136 4 25 21 

 

หมวดวิชา/งานที่
ปฏิบัติ 

จํานวน รวม
(คน) 

วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง 
ครู

ผู๎ชํวย 
ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 ค.ศ.4 

ต่ํากวํา 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกวํา 
 ป.ตร ี

บริหาร 2 1 3  1 1  1   3 
ภาษาไทย 1 13 14 2 1 5 6   6 8 
ภาษาตํางประเทศ 1 6 8 14 1 4 4 5   5 9 
ภาษาตํางประเทศ 2 2 5 7 3 3  1   6 1 
คณิตศาสตร์ 8 14 22 2 5 7 8   16 6 
วิทยาศาสตร์ 9 18 27 6 2 10 10   15 12 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

8 11 19 2 4 8 5 1  12 7 

ศิลปะ 3 3 6 1  2 3   6  
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6 2 1 3    3 3 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 8 13 6 1 4 3   9 4 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
(แนะแนว+บรรณารักษ์) 2 3 5 1 1 1 2   2 3 

รวมครูประจําการ 50 86 136       80 56 
พนักงานราชการ 2 2 4       4  
อัตราจ๎าง (ไทย) 4 7 11       11  
อัตราจ๎าง (ชาวตํางชาติ) 6 8 14       14  
ลูกจ๎างประจํา 5  5      5   
เจ๎าหน๎าที่สํานักงาน 9 12 21       21  
วิทยากรท๎องถิ่น 1  1        1 

รวม 27 29 56       50 1 
รวมทั้งหมด 77 115 192 0 0 0 0 0 5 130 57 

หมายเหตุ  ข๎อมูล  ณ  วันที่ 30 เมษายน 2561 
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                2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
                              ระดับ                                จํานวน (คน) 
ปวช. - 
ปวส. - 
ประกาศนียบตัรบณัฑติ 5 
ปริญญาตร ี 130 
ปริญญาโท 47 
ปริญญาเอก - 
 
 

                 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  

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

1. บริหารการศึกษา 3 - 
2. คณิตศาสตร ์ 22 22 
3. วิทยาศาสาตร ์ 27 18 
4. ภาษาไทย 14 22 
5. ภาษาอังกฤษ 21 20 
6. สังคมศึกษา 19 22 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 13 20 
8. ศิลปะ 6 24 
9. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 25 
10. แนะแนว 5 18 
                   รวม 137 22 

           หมายเหตุ :  ข๎อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560 
         

   1) จํานวนนักเรียนในปีการศึกษา 2560 รวม 2,733 คน (ณ วันที ่10  มิถุนายน 2560) 
       2) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,733 คน  จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
  

ระดับชั้นเรียน จํานวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 13 189 276 465 36 
ม.2 11 146 237 383 35 
ม.3 11 161 228 389 36 
ม.4 15 202 312 514 35 

ม.5 15 208 287 495 33 

ม.6 15 203 284 487 33 

รวมท้ังหมด 80 1,109 1,624 2,733  
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   1.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
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ร้อยละ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป                                                                      
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น ม.6 

ระดับชั้น ม.5 

ระดับชั้น ม.4 

ระดับชั้น ม.3 

ระดับชั้น ม.2 

ระดับชั้น ม.1 
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1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปีการศึกษา 2560 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระฯ 
การจําแนกระดับ/ค่าสถิติ 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด 
ระดับ 

เขตพ้ืนที่ 
ระดับ 

สังกัด สพฐ. ระดับภาค 
ระดับ 

ประเทศ 

ภาษาไทย 54.13 45.71 48.78 48.77 48.16 48.29 

ภาษาอังกฤษ 33.20 28.24 30.01 30.14 29.48 30.45 

คณิตศาสตร์ 33.56 23.43 27.15 26.55 25.79 26.30 

วิทยาศาสตร์ 35.07 30.93 32.33 32.47 32.04 32.28 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ม ย  ต  :  คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน          คะแนนเฉลีย่  ระดับ จังหวัด   เขตพื้นที่   สังกัด สพฐ.    
    ภาค  และประเทศ ตามล าดับ 

54
.13

 

33
.20

 

33
.56

 

35
.07

 

45
.71

 

28
.24

 

23
.43

 30
.93

 

48
.78

 

30
.01

 

27
.15

 32
.33

 

48
.77

 

30
.14

 

26
.55

 32
.47

 

48
.16

 

29
.48

 

25
.79

 32
.04

 

48
.29

 

30
.45

 

26
.30

 32
.28

 

ภ    ทย ภ       ฤ   ณ ต   ตร    ทย    ตร  

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 

ร ด บ ร  ร ยน ร ด บ      ด ร ด บ  ตพ  นท   ร ด บ     ด ร ด บภ   ร ด บปร  ท  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปีการศึกษา 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 
 
 
 
 

ร ด บ 
 ล  ม  ร   ร ร ยนร   

ภ    ทย     มฯ ภ       ฤ   ณ ตฯ   ทย  

ร ด บ ร  ร ยน 52.34 35.95 27.34 26.08 31.00 

ร ด บ      ด 45.84 32.98 24.12 21.01 27.80 

ร ด บ  ตพ  นท   48.53 33.99 25.24 23.00 28.75 

ร ด บ     ด  พฐ. 50.07 34.96 27.91 24.64 29.48 

ร ด บภ   49.06 34.50 26.84 24.07 28.79 

ร ด บปร  ท  49.25 34.70 28.31 24.53 29.37 
 

 ม ย  ต  :  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน          คะแนนเฉลี่ย  ระดบั จังหวัด   เขตพื้นที่   สังกัด สพฐ.  ภาค  และประเทศ        
                ตามล าดับในวิชา   ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา 
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ภ    ทย     มฯ ภ       ฤ   ณ ตฯ   ทย  

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 

ระดับโรงเรียน 

ระดับจังหวัด 

ระดับเขตพื้นที่ 

ระดับสังกัด สพฐ. 

ระดับภาค 

ระดับประเทศ 
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2) เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจําปีการศึกษา 2559 - 2560                         
        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจําปีการศึกษา 2559 - 2560 

                                                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 
วิชา/คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

2559 51.75 37.75 36.90 36.68 

2560 54.13 33.56 35.07 33.20 
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 น
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  ย 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2560 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ปี 2559 

ปี 25๖๐ 

หมายเหตุ :  - คะแนนเฉลี่ยของนกัเรียน ปีการศึกษา 2560 สูงกว่า  ปีการศึกษา 2559  
                  จํานวน 1 วิชา คือ ภาษาไทย 
                - คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ตํ่ากว่า  ปีการศึกษา 2559 

        จํานวน 3 วิชา ได๎แกํ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจําปีการศึกษา 2559 - 2560  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

ปีการศึกษา 
วิชา/คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

2559 55.42 36.31 25.90 32.18 26.24 

2560 52.34 35.95 26.08 31.00 27.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  - คะแนนเฉลี่ยของนกัเรียน ปีการศึกษา 2560 สูงกว่า  ปีการศึกษา 2559  
  จํานวน 2 วิชา ได๎แกํ คณิตศาสตร ์ และภาษาอังกฤษ 
                - คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ตํ่ากว่า  ปีการศึกษา 2559 
        จํานวน 3 วิชา ได๎แกํ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 - 2560  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

ปี 2559 
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14 
 

1.8 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2560 
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345 382 385 511 453 527 
345 225 312 

452 396 
464 

345 
125 

342 

357 
361 

589 345 

223 

328 

338 379 

495 
๔   

  ๐ 

    

    
  ๔ 

๔ ๙ 

   น นน   ร ยนท       ล   ร ยนร  น   ร  ร ยน ปี  ร      2560 

6.บ  น   พ ร  น ม      

5.   ด ทย  ฒน รม 
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2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
2.1 สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม 
 จากผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตํางๆ สํงผลให๎สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว๎ในแตํละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวําได๎ ระดับดีเยี่ยม  ทั้งนี้เพราะ
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยูํในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยูํใน
ระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ อยูํในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 
4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยูํในระดับดีเยี่ยม  
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต๎องการพัฒนาตามสภาพของผู๎เรียน สอดคล๎องกับจุดเน๎นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท๎องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนอยูํในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของคําเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น โดยโรงเรียนได๎
วางแผนและดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให๎ได๎มาตรฐานตรงตามวิสัยทัศน์  อัตลักษณ์และเป้าหมายของ
โรงเรียน โดยอาศัยการบริหารอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอํานาจ  การมีสํวนรํวมคิดรํวม
ทํา  ทั้งภายในองค์กรและการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการศึกษา มีการจัดกิจกรรมตํางๆเพ่ือสํงเสริมพัฒนาครูให๎
เป็นครูมืออาชีพ โดยการให๎ความรู๎และสํงเสริมการทําวิจัย การสร๎างสื่อการสอน การวัดและการประเมินผล ตลอดจน
การใช๎ระบบนิเทศภายในเพ่ือชํวยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู สําหรับนักเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สํงเสริมให๎นักเรียนได๎มีโอกาสศึกษาเลําเรียนและแสดงความสามารถตามศักยภาพและความสนใจ การจัด
สภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ การปลูกฝังคุณลักษณะการใฝ่รู๎ใฝ่เรียนให๎แกํผู๎เรียน ตลอดจนการเปิดโอกาสให๎
ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามาสนับสนุนทางด๎านวิชาการและการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในรูปแบบของเครือขําย
ผู๎ปกครอง  การดําเนินงานเหลํานี้สํงผลตํอผู๎เรียนโดยตรง และปรากฏผลการประเมินทุกด๎านอยูํในระดับดีมากถึงดี
เยี่ยม  ซึ่งสามารถแสดงให๎เห็นเป็นรูปธรรม อาทิทางด๎านวิชาการ เห็นได๎จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลจากการ
ทดสอบทางการเรียนระดับชาติ และรางวัลจํานวนมากมายจากการแขํงขันทักษะความรู๎ทางด๎านวิชาการ ดนตรี กีฬา 
ผลงานทางด๎านปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปรากฏให๎เห็นจากประกาศเกียรติคุณทางด๎านคุณธรรมจริยธรรมที่
นักเรียนได๎รับ  เป็นต๎น  โดยมีหลักฐานยืนยันจากองค์กรภายนอกทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ผลจากการดําเนินงานดังกลําว ทําให๎โรงเรียนได๎รับรางวัลแหํงความสําเร็จจากการดําเนินงาน  ในปี
การศึกษา 2560  โดยมีผลงานระดับประเทศ อาทิเชํน รางวัลพระราชทาน โลํเกียรติยศ “ประโยชน์สุขแหํงมหาชน”  
ตามโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติกิตติคุณ ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชน
ไทย ทําดี ถวายในหลวง” จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ รํวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรางวัล 
THAILAND MASTER YOUTH 2018 รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนต๎นแบบแหํงปี สาขาวิชาการ  ชมรม
สร๎างสรรค์และพัฒนาเยาวชนแหํงประเทศไทย ได๎รับรางวัล  3 เหรียญทอง  4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ในการ
แขํงขันหุํนยนต์นานาชาติ World Robot Games 2017  ณ  ประเทศสิงคโปร์ โลํรางวัลชนะเลิศ การแขํงขันหุํนยนต์ 
World Robot Games Thailand Championship 2017  และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข๎ารํวมแขํงขัน 
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หุํนยนต์นานาชาติ จํานวน 10 รายการ โลํรางวัล  MOE AWARSD  ปีการศึกษา  2558  ผลงานระดับดีเดํน ประเภท
สถานศึกษา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 จากผลงานที่ประจักษ์  จึงกลําวได๎วําในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม  ได๎
ดําเนินการอยํางตํอเนื่อง  โดยประสานความรํวมมือจากทุกภาคสํวน  พัฒนาผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ผู๎ปกครอง  ชุมชน  และให๎ทันสมัยตํอสภาวะโลกปัจจุบัน  ทําให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี  คนเกํง  และมีชีวิตอยูํในสังคม 
ได๎อยํางมีความสุข  สํงผลให๎โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูํในระดับ ดีเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 
97.97 

2.2  สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข๎อมูลสารสนเทศท่ีสําคัญของสถานศึกษา 
จะต๎องนําไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนําไปสูํการเชื่อมโยงหรือสะท๎อนภาพความสําเร็จกับแผนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3 - 5 ปี) และนําไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเดํน จุดควรพัฒนาของแตํละมาตรฐานพร๎อมทั้ง
แนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต๎องการการชํวยเหลือ ได๎ดังนี้ 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านผู้เรียน 
         ผู๎เรียนมีความรู๎   ทักษะการทํางาน  คุณธรรม 
จริยธรรม  และคํานิยมท่ีพึงประสงค์  สามารถทํางาน
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎ดี  รู๎จักแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง มีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพทางดนตรีและ
ศิลปะ  มีสุขภาพรํางกายสมบูรณ์  รําเริงแจํมใส  ปลอดจาก
ยาเสพติด และมีจิตสํานึกสาธารณะ 

 
ควรสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รับการฝึกฝนด๎านการคิดวิเคราะห์
คิดอยํางมีวิจารณญาณและ 
คิดสร๎างสรรค์ มีคุณธรรม ให๎ผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
สามารถสื่อสารได๎อยํางน๎อยสองภาษา มีความรับผิดชอบ
ตํอสังคม เป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตงานอยํางสร๎างสรรค์ 
ล้ําหน๎าทางความคิด และสํงเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนในสาระการเรียนรู๎ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการทดสอบระดับชาติอยูํในระดับปรับปรับปรุง
ถึงพอใช๎  จัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงศักยภาพการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนที่แตกตํางกัน   

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหาร
สถานศึกษา 
1. ครูผู๎สอนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและ
เป้าหมายการจัดการศึกษา  สามารถจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา  วิเคราะห์หลักสูตร  และจัดทําแผนการเรียนรู๎  
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญและมคีวามรู๎ความเข๎าใจเรื่องการวัดผลประเมินผล  
ครูสํวนใหญํมีความเชี่ยวชาญในการสอน   
2. ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให๎มี

 
 
1. พัฒนาให๎ครูจัดทําแผนการเรียนรู๎แบบอิงมาตรฐานโดย
ใช๎หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช2551 ยกระดับการ
จัดการเรียนสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล จัดกิจกรรม
การเรียนรู๎เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  ควรมีการ
นิเทศการสอนอยํางสม่ําเสมอ  สนับสนุนให๎ครูใช๎สื่อ 
นวัตกรรม  เทคโนโลยีประกอบการสอน  และพัฒนา
ศักยภาพของครูให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัด
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ความก๎าวหน๎าและทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม จัด
โครงสร๎างการบริหารชัดเจน มีการบริหารงานที่ทุกฝ่ายมี
สํวนรํวม มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรํวมมือกันอยําง
เต็มที่ เพ่ือรองรับการบริหารงานที่มีความคลํองตัวสามารถ
ปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสม กับโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 3. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน มีการจัดสภาพแวดล๎อมและ
การบริการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ   รวมทั้ง
จัดให๎มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง  มีการรายงานผลการดําเนินงานตํอ
คณะกรรมการสถานศึกษา  หนํวยงานต๎นสังกัด  และ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องอยํางตํอเนื่อง    
4. ชุมชนมีสํวนรํวมการจัดการศึกษา  คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู๎ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
 

กิจกรรมการเรียนการสอนอยูํเสมอ   
 2. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล ยกระดับการบริหารจัดการด๎วยระบบ
คุณภาพ ควรมีการปรับองค์กรให๎ทันสมัยเสมอ ควร
สํงเสริมให๎มีบรรยากาศการทํางานที่ดี   
มีความ 
3. ควรเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนมากขึ้น 
4.. ควรสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ให๎มีความเข๎มแข็ง มีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
1. ครูพัฒนาตนเองอยูํเสมอ มีความตั้งใจ มุํงมั่น  
ในการปฏิบัติหน๎าที่อยํางเต็มเวลาและความสามารถ 
2. ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากสื่อ
เทคโนโลยีด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 
3. ครูใหน๎ักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
4. ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนเรียนรู๎จากการคิดได๎ปฏิบัติจริง
ด๎วยวิธีการและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
5. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได๎รับการตรวจ
ประเมินและคําแนะนําจากคณะกรรมการวิจัย 

 
1. ครูควรจัดกิจกรรมเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อยํางหลากหลาย และใช๎
แหลํงเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเอง  
2. ครูควรจัดการเรียนการสอนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 
สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและฝึกให๎นักเรียนได๎คิดวิเคราะห์  หา
ความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ สื่อ เทคโนโลยีให๎มากขึ้น และ
พัฒนาสื่อ  
แหลํงเรียนรู๎ จัดเตรียมห๎องปฏิบัติการให๎อยูํในสภาพดีและ
พร๎อมใช๎งานเสมอ 
3. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วยวิธีที่
หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล๎องกับมาตรฐานการ
เรียนรู๎ และธรรมชาติวิชา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
      โรงเรียนให๎ความสําคัญกับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเน๎นการสร๎างความเข๎าใจ
และให๎ความรู๎ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู 
บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข๎องอยํางชัดเจน เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเน๎นการมีสํวนรํวม โดยดําเนินการในรูป
ของคณะกรรมการสร๎างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให๎กับบุคคลที่เกี่ยวข๎องทุกระดับ 

 
1. สถานศึกษาจัดระบบให๎ครูประเมินตนเองรายบุคคล
ตามแผนพัฒนาตนเอง แตํยังขาดการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํ
ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของนักเรียน  
2. นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู๎ แตํยังขาด
การติดตาม ชํวยเหลือด๎านการเรียนรู๎ของนักเรียนเป็นราย
คน 
 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     1. แผนพัฒนาบุคลากร 
 1. พัฒนาครูให๎ได๎มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 2. พัฒนาบุคลากรครูให๎มีความรู๎ความสามารถในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
              เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 3. อบรมและพัฒนาครูให๎สามารถใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอนได๎ 
 4. เสริมสร๎างขวัญกําลังใจในการทํางาน 
    2. แผนการจัดหาทรัพยากร 
 1.  พัฒนาห๎องเรียนให๎เป็นห๎องเรียนคุณภาพ มีสื่อเทคโนโลยีตามความเหมาะสม 
 2.  เพิ่มศักยภาพด๎านสื่อคอมพิวเตอร์และการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต 
 3.  พัฒนาห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎อื่นๆ ให๎มีความสามารถสมบูรณ์พร๎อมตํอการใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ 
 4.  สํงเสริมความรํวมมือ ในการใช๎ทรัพยากรรํวมกันระหวําง สถานศึกษา ชุมชนและหนํวยงานอื่น 
               ทั้งภาครัฐและเอกชน 
    3. แผนการจัดหาอัตรากําลัง   เพ่ิมอัตรากําลังครูสาขาที่ขาดแคลนและเสริมสร๎างศักยภาพท่ีมีอยูํแล๎ว 
        ให๎ดียิ่งขึ้น  จากผู๎เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ และให๎มีครูครบตามเกณฑ์ 
    4. แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 2. กระบวนการพัฒนาผู๎เรียนสูํคุณภาพที่คาดหวัง โดยเริ่มตั้งแตํ การตั้งคําถาม/สมมุติฐาน  
              สืบค๎นความรู๎  การสรุปองค์ความรู๎  การสื่อสารและนําเสนอ  รวมทั้งบริการสังคมและจิตสาธารณะ  
 3. จัดการเรียนการสอนเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ภาษาตํางประเทศที่ 2 อีกหนึ่งภาษาสําหรับนักเรียนทุกระดับชั้น 
 4. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎เหมาะสม 
 5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และชุมชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศึกษา 
 6. ตั้งคณะทํางานทั้งบุคคลภายนอก และภายในสถานศึกษา ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน  
    นําผลการวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงให๎ดีขึ้นในปีการศึกษาตํอไป 
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    5. แผนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
       จัดกิจกรรมให๎นักเรียน ครู ผู๎ปกครอง ได๎มีโอกาสสานสัมพันธ์พัฒนารํวมกันโดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ชุมชนอยํางเต็มที่  
        ความต้องการการช่วยเหลือ 
 1. อัตรากําลังครูสาขาท่ีขาดแคลน  อาทิเชํน  ภาษาจีน  ภาษาเมียนมา 
          2. การจัดสรรครูผู๎สอนให๎ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต๎องการและจําเป็น 
          3. ด๎านอาคารสถานที่  ห๎องเรียน  สนามกีฬา สําหรับนักเรียน  ซึ่งไมํพียงพอตํอจํานวนนักเรียน อาทิ      
              เชํน อาคารเรียนถาวร  324 ล 
          4. การเสริมสร๎างศักยภาพครูที่มีอยูํแล๎วให๎ดียิ่งขึ้นจากผู๎เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ  อาทิเชํน พัฒนาครู 
              วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และคอมพิวเตอร์  ให๎สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
          5. ด๎านสื่อคอมพิวเตอร์และการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต  อาทิเชํน  สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
              ห๎องเรียนอัจฉริยะ 
           6. การสร๎างข๎อสอบที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ตามแนวทางของการประเมิน O-NETและ PISA 
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1. รางวัลพระราชทาน โลํเกียรติยศ “ประโยชน์สุขแหํงมหาชน” ตามโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  กิตติคุณ  
    ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนไทย  ทําดี ถวายในหลวง” จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ  
    รํวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. รางวัล THAILAND MASTER YOUTH 2018 รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนต๎นแบบแหํงปี สาขาวชิาการ  ชมรม

สร๎างสรรค์และพฒันาเยาวชนแหํงประเทศไทย 
3. ได๎รับรางวัล  3 เหรียญทอง  4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ในการแขํงขันหุํนยนตน์านาชาติ World Robot Games 

2017  ณ  ประเทศสิงคโปร ์
4.  โลํรางวัล รองชนะเลิศอันดบั 3 การแขํงขันหุํนยนต์ยุวชนชงิแชมปป์ระเทศไทย ครั้งที่ 6 ชิงถ๎วยรางวัล  

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”  ณ  Convention Hall  สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 
5.  โลํรางวัลชนะเลิศ การแขํงขันหุํนยนต์ World Robot Games Thailand Championship ๒๐๑๗  และเป็นตัวแทน

ประเทศไทยเข๎ารํวมแขํงขันหุํนยนต์นานาชาติ จํานวน 10 รายการ 
6.  โลํรางวัล  MOE AWARSD  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ผลงานระดับดีเดํน ประเภทสถานศึกษา  สาขาหลักปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
7.  เกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาที่สงํเสริมและสนับสนนุโครงการเยาวชนตน๎แบบด๎านดนตรีไทย ประจาํปี 2560  

จากกระทรวงวัฒนธรรม 
8.  เกียรติบัตร รางวัล Best Practice การบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO WASTE SCHOOL) ระดับ

ภูมิภาค จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
9.  เกียรติบัตร รางวัล Best Practice การบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO WASTE SCHOOL) ระดับภมูิภาค 

โรงเรียนที่มีความโดดเดํน ดา๎นการสร๎างเครือขํายโรงเรียนปลอดขยะ จากสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
10. รางวัลระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน  ประจําป ี2560 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญํ  ระดับเงิน   

จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
11. ถ๎วยรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 การแขํงขันฟุตบอลธนาคารโรงเรียน ประจําปี 2560  ระดับภูมิภาค   

จัดโดยธนาคารออมสินแหํงประเทศไทย 
12. เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิง่แวดล๎อม ที่เปน็แบบอยํางที่ดีเยี่ยม  

(Best Practice)  จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
13. รางวัลระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  ประจําปี 2560 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญํ/ใหญพํิเศษ ระดับทอง  

จาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
14. โลํรางวัล องค์กรที่มีผลงานเดํน ด๎านชมรม TO BE NUMBER ONE จากผู๎วําราชการจังหวดัตาก 
15. เกียรติบัตรระดับดีเลิศ ในการยกยํองชมเชยสํวนราชการทีม่ีผลการเบิกจํายเงนิงบประมาณรายจํายลงทนุจังหวัดตาก

เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร๎อยละ 100 จากผู๎วาํราชการจังหวัดตาก 
16. รับการประเมินการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA จากสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุํมภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร 
 
 

ผลงานล้ําเลิศ  เชิดชูสรรพวิทยาคม  ปีการศึกษา 2560 

ผลงานด้านการพัฒนาสถานศึกษา 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 
1. นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพนัธุ์  ผู๎อํานวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได๎รับรางวัล 
   - รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  จากกระทรวงศึกษาธิการ  
   - รางวัลข๎าราชการพลเรือนดเีดํน จากกระทรวงมหาดไทย  
   - โลํเกียรติคุณยกยํองเชิดชูเกียรติ ผู๎บริหารที่มีความเสียสละเพื่อการศึกษาไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ  
2. นายจิระพงษ์  สุริยะ  รองผู๎อาํนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได๎รับรางวลั 
    - โลํเกียรติคุณ รองผู๎อํานวยการสถานศึกษาดีเดํน  จากสมาคมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหํงประเทศไทย      
    - โลํเกียรติคุณ รองผู๎อํานวยการโรงเรียนดีเดํน  จากสภาผูป๎กครองและครูแหํงประเทศไทย 
   - รางวัลผูบ๎ริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม จากเครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามธัยมศึกษา จังหวัดตาก 
3. นางสาวจิราภรณ์  เพชรปัญญา ครู  ค.ศ.4   โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
   - รับโลํรางวัล  MOE  AWARDS  ปีการศึกษา  2558  ผลงานระดับดีเดนํ ประเภทบุคคล  สาขาสํงเสริมคุณธรรม  
     จริยธรรมจากกระทรวงศึกษาธิการ 
   - รับโลํเชิดชูเกียรติ รางวัลสดุยอดครูดี โครงการยกยํองเชิดชูครูดีของปวงประชา จากสํานักงานคณะกรรมการ  
     สํงเสริมสวัสดิการและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ 
4. นายฐาปนะพงษ์   ทะนนัชัย    ครู  ค.ศ.3   โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
    -  ได๎รับรางวลัเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" จากคุรุสภา 
    - ได๎รับทนุอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป ประจําปีงบประมาณ 2561 จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถ๎วน) 
5.  รางวัลเหรียญทอง การประกวดรางวัลทรงคุณคาํ สพฐ. (OBEC AWARDS) คร้ังที่ 7 ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคเหนือ 
     และระดับประเทศ  จํานวน 4 คน 
6.  รางวัลครูผู๎สอนดีเดํน จากคุรุสภา จํานวน 1 คน 
7.   ได๎รับรางวัล  3 เหรียญทอง  4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง  ครูผู๎ฝึกสอน  ในการแขํงขันหุํนยนต์นานาชาติ  World  
     Robot Games  2017  ณ  ประเทศสิงคโปร์  จํานวน 3 คน 
8.  รางวัลครูผู๎ฝึกสอน การแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ  เหรียญทอง  29 รายการ เหรียญเงิน 21 รายการ    
     และเหรียญทองแดง  10 รายการ  รวมจํานวน  102  คน 
9.  รางวัลครูผู๎ฝึกสอน การแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่  เหรียญทอง  137   รายการ  เหรียญเงิน 13     
     รายการ และเหรียญทองแดง  5 รายการ รวมจํานวน  227  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานเด่นของผู้บรหิาร/ครู ปกีารศึกษา 2560 
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1. รางวัลพระราชทาน โลํเกียรติยศ “ประโยชน์สุขแหํงมหาชน” ตามโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  กิตติคุณ  
    ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนไทย  ทําดี ถวายในหลวง” จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ  
    รํวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. รางวัล THAILAND MASTER YOUTH 2018 รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนต๎นแบบแหํงปี สาขาวชิาการ    
    ชมรมสร๎างสรรค์และพัฒนาเยาวชนแหํงประเทศไทย 
3. ได๎รับรางวัล  3 เหรียญทอง  4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ในการแขํงขันหุํนยนตน์านาชาติ World Robot  
    Games  2017 ณ  ประเทศสิงคโปร ์
4. รางวัลเยาวชนต๎นแบบดา๎นดนตรีไทย ประจําปี 2560 จากกระทรวงวัฒนธรรม 
5. รับโลํรางวัล วัฒนคุณาธร ผูท๎ําคุณประโยชน์ตํอกระทรวงวฒันธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน  จากกระทรวงวัฒนธรรม 
6. ผลการแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ระดับภาคเหนือ  เข๎ารํวมแขํงขันจํานวน  64 รายการ ได๎เหรียญ 
   ทอง  29 รายการ  นักเรียน  92  คน  เหรียญเงิน   21  รายการ  นักเรียน  63  คน และเหรียญทองแดง 10   
   รายการนักเรียน  23  คน 
7. ผลการแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาตาก กลุํม 2 เข๎ารํวมแขํงขัน จํานวน  
   154 รายการ เหรียญทอง 134 รายการ นักเรียน  362 คน  เหรียญเงิน 13 รายการ  นักเรียน  35  คน  และ  
   เหรียญทองแดง  5 รายการ นักเรียน  8  คน 
8. มีผลคะแนน 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET)   
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 2 คน 
9. สอบผํานเกณฑ์ ระบบรบัตรง(โควตา) โครงการผลติแพทย์เพิม่แหํงประเทศไทย มหาวิทยาลยันเรศวร  และ 
    มหาวิทยาลยัแมํฟ้าหลวง จํานวน 3 คน 
 
 
 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนา
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

1. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ศาสตร์พระราชา คืออะไร 
 “ศาสตร์พระราชา” ถือวําเป็น “ตําราแหํงชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์ จากการทรงงานที่ทําให๎
ประเทศไทยสามารถผํานวิกฤติการณ์ตําง ๆ มาได๎ทุกมิติ ขอชื่นชมสื่อทุกแขนงที่ได๎นําเสนอในรูปแบบตําง ๆ สูํสายตา
ประชาชนและเยาวชนคนรุํนใหมํ ให๎รับรู๎เข๎าใจได๎ลึกซึ้งและถํองแท๎มากยิ่งข้ึน เพ่ือสามารถน๎อมนําไปสูํการปฏิบัติได๎
อยํางดี 
 “ศาสตร์พระราชา” แหํงองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ทรงให๎
ความสําคัญด๎าน “การพัฒนาคน” ด๎วยการศึกษาอยํางมาก ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน แม๎แตํผู๎ที่
ด๎อยโอกาส และสถานที่หํางไกล โดยการพระราชทานพระราชทรัพย์รํวมสร๎างโรงเรียน เป็นต๎นวํา “โรงเรียนเจ๎าพํอ
หลวงอุปถัมภ์” “โรงเรียนรํมเกล๎า” “โรงเรียนราชประชาสมาลัย” 
 ...สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดิทรเทพวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน ได๎ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระ
ยุคลบาท โดยทรงน๎อมนํา “ศาสตร์พระราชา” โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ รับโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร 
6 แหํง ไว๎ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได๎แกํ “โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา” ในจังหวัดนครพนม กําแพงเพชร และสุราษฎร์
ธารชะนี และ “โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี” ในจังหวัดอุดรธานี  สงขลา และฉะเชิงเทรา 
การน๎อมนําศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 “ศาสตร์พระราชา” สอนให๎เรารู๎วํา การพัฒนาทั่งยืนนั้น นอกจากเราจะต๎องรักษาสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ
และสังคม “มิติสิ่งแวดล๎อม” และสิ่งที่สําคัญอีกประการคือ การสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับ “ฐานราก” เหมือน 
“เสาเข็ม” ถึงแม๎ไมํมีใครมองเห็น อาจถูกลืม แตํเป็นโครงสร๎าง “พ้ืนฐานเริ่มแรก” ที่มีความสําคัญตํอโครงสร๎าง
โดยรวมเป็นอยํางยิ่ง ทั้งนี้ ในการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับ ชุมชน ซึ่งเป็น “รากฐาน” ของประเทศนั้น ในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ทรงกําชับวํา บทเรียนบทแรกก็คือ “ให๎ชาวบ๎านเป็นครู ให๎ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยเน๎น “การระเบิดจาก
ข๎างใน” ไมํใชํการยัดเยียดจากภายนอกแตํเพียงอยํางเดียว 
 รัฐบาลได๎น๎อมนํา “ศาสตร์พระราชา” ที่มีหลักการคลอบคลุม “จากนภา ผํานภูผา สูํมหานที” ไปประยุกต์ใช๎
อยํางจริงจัง เพ่ือรักษาสมดุลและสร๎างความยั่งยืน มีผลการดําเนินงานที่เป็น “รูปธรรม” อาทิเชํน 
 - ด๎านป่าไม๎ : ได๎จัดทําแผนยุทธศาสตร์เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม๎และพ้ืนที่สีเขียว ตั้งเป้าหมายที่ร๎อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศ ใน 20 ปีข๎างหน๎า 
 - ด๎านการจัดการที่ดินสําหรับเกษตรกรและผู๎ที่มีรายได๎น๎อย : ได๎จัดทํารํางกฎหมายที่เก่ียวข๎อง และกําหนด
พ้ืนที่เป้าหมายใน 2560 จํานวน 4 แสนกวําไรํ ใน 52 จังหวัด 
 - ด๎านทรัพยากรน้ํา : ประกอบด๎วย 
  1) พื้นที่ในเขตชลประทาน : พัฒนาระบบกระจายน้ํา เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรชลประทานและ 
    เกษตรบาดาล 
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  2) พื้นที่นอกเขตชลประทาน : มีการขุดลอก คู คลอง หนอง บึง ตามธนนมชาติ การขุดเจาะบํอ 
     บาดาลเพื่อการเกษตร พ้ืนฟูระบบบําบัดน้ําเสีย เป็นต๎น 
 - ด๎านการดูแลเรื่องสัตว์ป่า : ได๎ดําเนินการตามมาตรการที่มีมาตรฐานสากล 
การน้อมนําศาสตร์พระราชาสู่การขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการ 
 จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  นายแพทย์ธีระเกียติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
 น๎อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด๎าน
การศึกษาให๎เกิดเป็นรูปธรรม 
 1. พระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 มีใจความสําคัญวําการศึกษาต๎องมุํงสร๎างพ้ืนฐาน
ให๎แกํผู๎เรียนใน 2 ด๎าน คือ 
  1) สํงเสริมให๎นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต๎อง 
  2) มุํงสร๎างพ้ืนฐานชีวิตหรือการสร๎างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education) 
 2. สืบสานพระราชปณิธานด๎านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 9 ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทาน
ในวโรกาสตําง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครูและการศึกษา 
  ครู --> - ต๎องคัดเลือกรูและพัฒนา 
   - ตั้งฐานะในสังคมของครูให๎เหมาะสม ปลูกจิตสํานึกโดยใช๎หลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
   - การให๎ทุนและอบรม ให๎มีความรู๎ทางวิชาการในสาชาที่เหมาะสมที่จะสอน 
   - ต๎องอบรมวิธีการสอนให๎มีประสิทธิภาพ 
   - มีความเป็นครูที่แท๎จริง คือ มีความรัก ความเมตตาตํอเด็ก 
   - การสอนหนังสือต๎องถือวําเป็นความดีความชอบ 
  นักเรียน ---> - ครูต๎องสอนให๎เด็กนักเรียนมีน้ําใจ 
    - ปลูกฝังความดีให๎นักเรียน 
    - อบรมบํมนิสัยให๎เป็นพลเมืองดี 
    - ฝึกให๎นักเรียนทํางานเป็นกลุํม เป็นหมูํคณะมีความสามัคคี ดูแลชํวยเหลือกันและกัน 
    - เป็นตัวอยํางที่ดีให๎นักเรียน 
    - นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน 
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 หนึ่งในผลงานอันเป็นรูปธรรมของรัฐบาลที่มีตํอการสํงเสริมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎าน
การศึกษา และได๎ผลผลิตคือ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551”ซึ่งมีการยืดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น 1 ใน 5 เป้าหมายของหลักสูตร มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนการพัฒนาโรงเรียนให๎ประเมินผํานเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” 
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 กรอบเนื้อหาในการจัดกิจกรรมเรียนรู๎ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบไปด๎วยหลักความพอประมาณ 
มีเหตุผล และมีภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดี บนพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ได๎แกํ การใช๎ความรู๎อยํางรอบรู๎ รอบคอบ ระมัดระวัง และมี
คุณธรรม เพ่ือเตรียมความพร๎อมที่จะรับตํอการเปลี่ยนแปลงทั้งด๎านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อม 
 และวัฒนธรรม 
 

2. นโยบายของรัฐบาล 
 การขับเคลื่อนประเทศไทยสูํความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน หรือไทยแลนด์ 4.0 ของ นายกรัฐมนตรี  
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได๎กําหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี อนาคตประเทศไทย เพ่ือความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นเป้าหมายของคนไทยและประเทศไทยที่จะไปให๎ถึงอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง การสร๎างศักยภาพหรือาขีดความสามารถของประเทศให๎เกิดความพร๎อมของทุก
ด๎านในการใช๎จุดแข็งภายในประเทศ หรือใช๎โอกาสที่เกิดจากภายนอกประเทศ ให๎ประเทศสามารถแขํงขันกับนานา
ประเทศได๎อยํางเต็มที่ และลดหรือขจัดจุดอํอนของภายในประเทศ หรือหลีกเลี่ยงหรือสร๎างเกราะป้องกันจากภัย
คุกคามที่มาจากภายนอกประเทศ โดยสร๎างระบบความมั่นคงของประเทศ ประกอบด๎วย ความม่ันคงด๎านการเมือง 
ความมั่นคงด๎านเศรษฐกิจ ความม่ันคงด๎านสังคมจิตวิทยา ความม่ันคงด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
รวมทั้งความมั่นคงด๎านการป้องกันประเทศ 
 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  - ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดด 
  - การปฏิวัติดิจิทัล (Digital revolution) 
  - การเข๎าสูํยุคอุตสาหกรรม 4.0 
  - เศรษฐกิจภูมิภาคและโลกขยายตัวช๎า 
  - รูปแบบการค๎ามีแนวโน๎มเปลี่ยนแปลงไปสูํการค๎าเสรีมากขึ้น 
  - บทบาทของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคอาเซียนมากข้ึน 
  - การเปลี่ยนแปลงด๎านสังคม เข๎าสูํสังคมสูงวัยของโลก 
  - ขาดแคลนแรงงานทักษะสูง 
  - ความเหลื่อมล้ําหรือความไมํเทําเทียมกันเพ่ิมข้ึน 
  - ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น 
  - สถานการณความมั่นคงกับประเทศรอบบ๎าน 
  - วิกฤติอพยพย๎ายถิ่นของผู๎ลี้ภัยในยุโรปสูงขึ้น 
  - การบริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอร์ 
 ความท๎าทายในการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 1. ด๎านเศรษฐกิจ 
  - การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวและพันผวนมาก 
  - เศรษฐกิจขยายตัวไมํหลุดพ๎นจากประเทศรายได๎ปานกลาง 
  - ภาคการเงินและการคลังยังไมํสนับสนุนเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจได๎อยํางเต็มที่ 
  - การลงทุนชะลอตัว 
  - โครงสร๎างพื้นฐานยังคงมีปัญหา เชํน การขนสํงยังไมํมีประสิทธิภาพ 
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 2. ด๎านสังคม 
  - ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด๎นยังต่ํากวําเป้าหมาย 
  - ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู๎ ไมํสอดคล๎องกัน 
  - การศึกษาและการเรียนรู๎ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ 
  - คนไทยสํวนใหญํยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตํอการทําลายสุขภาพ 
  - การแก๎ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํายังไมํบรรลุเป้าหมาย 
 3. ด๎านสิ่งแวดล๎อม 
  - ทรัพยากรธรรมชาติถูกนําไปใช๎ในจํานวนมาก 
  - ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมอยํางตํอเนื่อง 
  - ปัญหาความขัดแย๎งในการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ 
  - ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมสูงขึ้น 
 4. ด๎านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการประเทศ 
  - การบริหารจัดการในภาครัฐยังมีประสิทธิภาพต่ํา 
  - บริการสาธารณะมีความลําช๎าและไมํได๎มาตรฐานสากล 
  - คุณภาพของบุคลากรภาครัฐลดลง 
 5. ด๎านความมั่นคง 
  - ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาความไมํมีเสถียรภาพ และความม่ันคงภายในประเทศ 
  - ภัยคุกคามจากภายนอกเพ่ิมมากขึ้นหลายรูปแบบ 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม (โอกาสและความเสี่ยง) ที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญใน 5 ปีข้างหน้า 
ด้านโอกาส ด้านความเสี่ยง 

- มีฐานการผลิตและการบริการมีความเข๎มแข็ง 
- ความรํวมมือและโอกาสใน ASEAN และ RCEP 
- มีการขยายตลาด 
- มีปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
- เป็นศูนย์กลางด๎านการผลิต บริการและโลจิสติกส์ 
- โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจได๎อยํางตํอเนื่อง 

- เป็นสังคมผู๎สูงอายุเต็มตัวเมื่อสิ้นแผน 12 
- เศรษฐกิจโลกเติบโตช๎าและผันผวน 
- เศรษฐกิจทุกประเทศต๎องแขํงขันสูง 
- การแขํงขันของประเทศเพ่ือนบ๎านและคูํค๎าเพ่ิมข้ึน 
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง เขตพ้ืนที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการสํงเสริม 
สนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมทั้งให๎สิทธิพิเศษบางประการในการดําเนินกิจการตําง ๆ เชํน การอุตสาหกรรม 
การพาณิชยกรรม การบริหาร หรือกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แกํการเศรษฐกิจของประเทศ 
 

การกําหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน เป็นพื้นที่ติดตํอกับชายแดนประเทศเพ่ือนบ๎านของไทย ได๎แกํ ประเทศเมียนมา 
ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศมาเลเซีย 
 ภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 มูลคําการค๎าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ๎าน
ข๎างต๎นทั้ง 4 ประเทศ มีการเติบโตอยํางตํอเนื่อง และนําจะมีแนวโน๎มขยายตัวมากขึ้น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็น
นโยบายของรัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพ่ือมุํงม่ันพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมตํอกับประเทศเพ่ือนบ๎านในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สํงเสริมการค๎าและการลงทุน และที่สําคัญเพ่ือการเตรียมความพร๎อมรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) จึงได๎กําหนดให๎ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น รวม 10 พื้นที่ 
ได๎แกํ จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองคาย จังหวัดสระแก๎ว จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตราด 
จังหวัดนครพนม จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส 
 

แนวทางดําเนินงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 1. ดําเนินงานภายใต๎กรอบกฎหมายปัจจุบัน 
 2. บทบาทแตํละภาคสํวน 
    2.1 รัฐ ให๎สิทธิประโยชน์ จดัโครงสร๎างพื้นฐาน ปรับกฎระเบียบ 
    2.2 เอกชน ลงทุน 
    2.3 ประชาชน มีสํวนรํวม และได๎รับประโยชน์จากการพัฒนา 
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 3. ไมํสํงผลกระทบทางลบตํอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม สังคม และความม่ันคง 
 4. มีความยืดหยุํน สามารถปรับเปลี่ยนได๎ตามสถานการณ์ 
 5. กําหนดพ้ืนที่ตามเขตปกครอง เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ 
ธุรกิจสําคัญเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 1. ธุรกิจสนับสนุนการทํองเที่ยว รวมถึงธุรกิจบริการ 
 2. อุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานจํานวนมาก (Labor Intensive) 
 3. อุตสาหกรรมที่ต๎องพ่ึงพาวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ๎าน 
 4. ธุรกิจการค๎าชายแดนที่ต๎องมีการตั้งคลังสินค๎า และศูนย์กระจายสินค๎า 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 1. เป็นการสํงเสริมการลงทุนในประเทศ 
 2. เป็นการสํงเสริมการสํงออก 
 3. เป็นการสํงเสริมให๎มีการนําเทคโนโลยีใหมํ ๆ ในการผลิตสินค๎า 
 4. เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค๎า 
 5. กํอให๎เกิดการจ๎างงานเพ่ิมข้ึนในภูมิภาคตํางๆ ของประเทศ 
กิจการเป้าหมายสําหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 13 กลุ่ม 
 1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข๎อง 
 2. เซรามิกส์ 
 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุํงหํม และเครื่องหนัง 
 4. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน 
 5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
 6. การผลิตเครื่องมือแพทย์ 
 7. อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นสํวน 
 8. การผลิตพลาสติก 
 9. อุตสาหกรรมเครื่องใช๎ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 10. การผลิตยา 
 11. กิจการโลจิสติกส์ 
 12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
 13. กิจการเพ่ือสนับสนุนการทํองเที่ยว 
BOI เพิ่มเติม 
 กิจการเป้าหมายที่ประกาศเพ่ิมเติม (กลุํมที่ BOI ให๎การสํงเสริมในปัจจุบัน) 
 1. กิจการอบพืชและไซโล 
 2. กิจการผลผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได๎หรือเศษวัสดุทางการเกษตร 
 3. กิจการผลิตโครงสร๎างโลหะสําหรับงานกํอสร๎างหรืองานอุตสาหกรรม 
 4. กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป 
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3. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี  ( พ.ศ. 2560 - 2579 ) 
“พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี” 
 แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์สูํการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเดินหน๎าจัดการศึกษาสําหรับกลุํมเป้าหมายทุกชํวงวัย ตั้งแตํระดับกํอนปฐมวัย ปฐมวัย ประถาม
ศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา จนถึงอุดมศึกษา และวัยทํางาน โดยจะทํางานแบบบูรณาการทั้งภายใน
กระทรวงศึกษาธิการและบูรณาการกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงแรงงาน เป็นต๎น 
 “แผนการศึกษาชาติ 2560 – 2579 สร๎างเด็กรุํนใหมํ ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0” 
“นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว. ศึกษาธิการ” 
 แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มีความสําคัญมากสําหรับการปฏิรูปการศึกษาไทยในปัจจุบัน 
 - แผนการศึกษาแหํงชาติเป็นหัวใจสําคัญเสมือน “ไบเบิ้ล” ในการทํางานรํวมกัน 
 - ปรับแผนการศึกษาแหํงชาติให๎สอดคล๎องและรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 - เน๎นจัดการศึกษาครอบคลุมทุกชํวงวัยตามรัฐธรรมนูญ 
 - มี 6 ยุทธศาสตร์หลักในการทํางาน 
 - ผสานความรํวมมือ – เน๎นฝกึปฏิบัติงานเพื่อสร๎างกลุํมนําขับเคลื่อนประเทศ 
วิสัยทัศน์ 
 คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพดํารงชีวิตอยํางเป็นสุขสอดคล๎องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือพัฒนาระบบและกรบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 - เพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล๎องกับรัฐธรรมนูญ 
   แหํงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 - เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ มีคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคีและรํวมมือผนึกกําลังมุํง 
   สูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - เพ่ือนําประเทศก๎าวข๎ามกับดักประเทศท่ีมีรายได๎ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง 
เป้าหมายความสําเร็จ 
     ด้านการจัดการศึกษา 
 1. ประชากรทุกคนเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 2. ผู๎เรียนทุกกลุํมได๎รับบริการทางการศึกษาอยํางเสมอภาคและเทําเทียมกัน 
 3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก๎าวทันการเปลี่ยนแปล 
     
 



33 
 

 ด้านผู้เรียน 
 3Rs 
  1. การอํานออก Reading 
  2. การเขียนได๎ Writing 
  3. การคิดเลขเป็น Arithenmatics 
 8Cs 
  1. ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณและทักษะในการแก๎ปัญหา (Critical Thinking and  
      Problem solving) 
  2. ทักษะด๎านการสร๎างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
  3. ทักษะด๎านความเข๎าใจตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) 
  4. ทักษะด๎านความรํวมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู๎นํา (Collaboration , Teamwork and 
      Leadership) 
  5. ทักษะด๎านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู๎เทําทันสื่อ (Communication, Information and 
      Media Literacy) 
  6. ทักษะด๎านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT  
      Literacy) 
  7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู๎ (Career and Learning Skill) 
  8. ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร๎างโอกาสความเสมอภาคและความเทําเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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การศึกษาไทย 4.0 
 ในบริบทการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 การศึกษาในยุค Thailand 4.0 มีความหมายมากกวําการเตรียมความพร๎อมของคนหรือให๎ความรู๎กับคน
เทํานั้น แตํเป็นการเตรียมมนุษย์ให๎เป็นมนุษย์ กลําวคือ นอกจากให๎ความรู๎แล๎ว ต๎องทําให๎เขาเป็นคนที่รัก ที่จะเรียน มี
คุณธรรม และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ด๎วย นั่นก็คือการสร๎างคนให๎มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ในขณะเดียวกัน 
Thailand 4.0 คือ การพัฒนาประเทศให๎มีความทันสมัย มีรายได๎มากข้ึน และก๎าวพ๎นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได๎
ปานกลาง โดยจะต๎องผลิตนวัตกรรมใหมํ ๆ เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และต๎องสามารถติดตํอค๎าขายกับนานา
ประเทศได๎ด๎วยการศึกษา จึงต๎องเรํงดําเนินการปฏิรูปการเรียนรู๎ ให๎กับเด็กไทยก๎าวสูํ Thailand 4.0 อยํางเป็นรูปธรรม
ในหลายด๎าน เชํน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การสํงเสริมการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
เป็นสํวนหนึ่งของสะเต็มศึกษา (Stem Education) การพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ การปรับหลักสูตรใหมํ ในปี
การศึกษา 2561 การพัฒนาปรับปรุงตําราเรียนให๎มีมาตรฐาน การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก (โครงการ
โรงเรียนดีใกล๎บ๎าน/โรงเรียนแมํเหล็ก) 
วิวัฒนาการของการศึกษาไทย 
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เป้าหมายการศึกษา 4.0 
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 
 สายสามัญ 
     - สร๎างทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ Thailand 4.0 
     - จัดหลักสูตรสหวิทยาการที่มุํงสร๎างทักษะและสมรรถนะการทํางานในอุตสาหกรรมเป้าหมายและใน
สาขาอ่ืนที่สําคัญตามความต๎องการ 
     - ใช๎กระบวนการเรียนรู๎แบบ Active Learning ( STEM, PBL,WIL,CIL,RBL,PBI ) 
 สายอาชีพ 
     - มุํงเน๎นสมรรถนะเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 5 กลุํมหลัก และการทํางานได๎จริง 
     - จัดหลักสูตรเน๎น Competency Based Learning และการเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพ 
     - จัดการเรียนการสอนแบบ Dual Study 
     - รํวมมือกับเอกชนในการผลิต Competitive workforce เน๎น PPPs 
     - รํวมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิต/พัฒนาครูอาชีวศึกษา ในสาขาท่ีเกี่ยวข๎อง / ครูสามารถพิเศษ 
     - ยกระดับสถาบันอาชีวศึกษาที่เก่ียวข๎องกับการพัฒนาประเทศตามโมเดล 4.0 
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
     - สํงเสริมการสร๎างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค๎น และการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา เพื่อนําไปสูํการสร๎าง
มูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และการเป็นผู๎ประกอบการ 
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
 1. การยกระดับทักษะของแรงงานให๎ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย และตลาดแรงงาน 
 2. รํวมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามโครงการสานพลังประชารัฐ 
 3. จัดการศึกษาให๎ตรงตํอความต๎องการของตลาดแรงงาน 
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 4. ยกระดับทักษะและเทียบเคียง/เทียบระดับกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 5. การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmers ผู๎ประกอบการให๎เป็น Smart Enterprises Smart SMEs 
 6. การพัฒนาวิชาชีพตําง ๆ โดยการศึกษาและการฝึกอบรม 
 7. การสํงเสริม R&D 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 สํงเสริมมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในด๎านตํางๆ ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 
  - จัดหลักสูตรแบบสหวิทยาการ 
  - ผลิตบัณฑิตตรงกับสาขาความต๎องการ 
  - สํงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
  - พัฒนาครูและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
  - สร๎างศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์บํมเพาะวิสาหกิจ 

 

 
 

4. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ท่ีเกี่ยวข้องกับ สพฐ.) 
 1. การพัฒนาครูแนวใหมํ : การพัฒนาครูครบวงจร 
 2. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
 3. การขับเคลื่อนการแก๎ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต๎ 
 4. โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล๎บ๎าน) 
 5. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 6. STEM Education 
 7. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
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 8. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ 
 9. การพัฒนาโรงเรียน ICU 
 10. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 11. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 12. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม 
 13. การป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางท๎องถนน 
 14. โครงการสานฝันการกีฬาสูํระบบการศึกษาชายแดนใต๎และห๎องเรียนกีฬา 
 15. ห๎องเรียนอาชีพ 
 16. ห๎องเรียนดนตรี 
 17. วิทยฐานะแนวใหมํ 
 18. Professional Leanring Community : PLC 
 19. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) 
 20. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT, O-NET และการอําน) 
 

5. แนวทางการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 38 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได๎กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ละ
จุดเน๎นการดําเนินงานการศึกษา  ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีคุณภาพและ
มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
พันธกิจ 
 1. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคน ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน๎นการมีสํวนรํวม เพื่อเสริมสร๎างความรับผิดชอบตํอคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชํวงวัยและ
มีคุณภาพ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 3. ครู ผู๎บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรม การทํางานที่
มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ 
 4.สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูํ
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการการทํางาน เน๎นการบริหารแบบมีสํวนรํวม 
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูํสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดจําแนกตามยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 1. ร๎อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
 2. ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการสร๎างภูมิค๎ุมกัน ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 3. ร๎อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและคํานิยม 
     ของคนไทย 12 ประการ 
 4. ร๎อยละของสถานศึกษานํา “ศาสตร์พระราชา” มาใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 5. ร๎อยละของเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการสมวัย 
 6. ร๎อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัด เกณฑ์การ
จบการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 7. ร๎อยละของผู๎เรียนผํานเกณฑ์การประเมินความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 8. ร๎อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 
 9. ร๎อยละของนักเรียนแตํละระดับชั้นอํานออกเขียนได๎ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กําหนด 
 10. ร๎อยละของนักเรียนอํานหนังสือตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. กําหนด 
 11. ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู๎ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความต๎องการ
และบริบทของแตํละพ้ืนที่ 
 12. ร๎อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกวําร๎อยละ 50 
เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผํานมา 
 13. ร๎อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนมนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นได๎รับการเตรียมความพร๎อมในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 14. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 15. ร๎อยละของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 16. ร๎อยละของประชากรวัยเรียนได๎รับโอกาสในการเข๎ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน 
 17. ร๎อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได๎รับโอกาสในการศึกษาตํอขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 18. ร๎อยละของผู๎เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของการดําเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตเพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 19. อัตราออกกลางคันของผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
 20. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานทุกระดับรํวมกันสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ 
มีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
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6. ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหว่างปี  2559 – 2561 
วิสัยทัศน์  (Vision) โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

คุณธรรมนําหน๎า พัฒนาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย 
ใสํใจสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม น๎อมนําวิถีพอเพียง 

 เคียงคํูมาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน  
พันธกิจ  (Mission) 

1) จัดการศึกษามัธยมศึกษาอยํางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) สํงเสริมสนับสนุนให๎มีสุขภาวะที่ดี รักษาสิ่งแวดล๎อม และรู๎เทําทันกระแสโลก 
3) สํงเสริมให๎ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนอยํางเครํงครัด นําภูมิปัญญาท๎องถิ่น วัฒนธรรมที่ดีงามมา

ใช๎ในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย เป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

4) พัฒนาสํงเสริมคุณภาพสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของเกณฑ์รางวัลคุณภาพของสพฐ. (OBECQA) 
เป้าประสงค์ ( Goal) 

1) นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลอยํางมีคุณภาพ มีความสามารถในการแขํงขัน
ด๎านวิชาการระดับชาติ 

2) นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตสํานึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน 
ปฏิบัติตามหลักศาสนา รักษาสิ่งแวดล๎อม เสริมสร๎างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ และคํานิยม
หลัก 12 ประการ 

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล ปฏิบัติตาม
หลักศาสนาและรักษาสิ่งแวดล๎อม 

4) จัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล จัด
สภาพแวดล๎อมเหมะสม เป็นที่พึงพอใจของนักเรียน ผู๎ปกครองและชุมชน 

5) นําภูมิปัญญามาใช๎ในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย เข๎ารํวมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ปฏิบัติตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เอกลักษณ์ วิชาการเดํน 
อัตลักษณ์ ความรู๎คูํคุณธรรม 
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของบุคลากรในโรงเรียน 

1) ยิ้ม  Smile 
2) ไหว๎  Wai 
3) ทักทาย Greet 
4) ตรงเวลา Punctual 
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วัฒนธรรมองค์กร (Culture Organization) 
1. มุํงผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (Excellence Orientation) 
2. มีความรับผิดชอบสูง (Accountability) 
3. มีนวัตกรรม (Innovation) 
4. ทํางานเป็นทีม (Teamwork) 
5. เพ่ิมขีดความสามารถและความเป็นผู๎นํารักองค์กร (Empowering / Leadership) 

วาระเร่งด่วนของโรงเรียน 
     1. ปลูกฝังจิตสํานึกในขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล๎อม 
     2. ปลูกฝังจิตสํานึกและคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

7.  กลยทุธ์และแผนงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา  2558 - 2561 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
แผนงานที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
แผนงานที่ 4 สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนที่มีความสารถพิเศษเพ่ือเข๎าสูํระดับประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน 
เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยม 12 ประการ 
แผนงานที่ 2 พัฒนาระเบียบวินัย จิตสํานึกในการรักษากฎ ระเบียบ 
แผนงานที่ 3 พัฒนาทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตามระบบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานที่ 4 สํงเสริมและสร๎างความเข๎มแข็งของระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จําเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ 
 สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
แผนงานที่ 1 สํงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทํางานที่จําเป็น 
แผนงานที่ 2 สํงเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา  การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม 
แผนงานที่ 3 สํงเสริมกิจกรรมที่เก่ียวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท๎องถิ่นตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสมกับการ

จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 1 พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรให๎เป็นมืออาชีพ และมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตาม

มาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายท้ังใน
และต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 1 พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ 
แผนงานที่ 2 เสริมสร๎าง และประสานความรํวมมือกับชุมชน และโรงเรียน เครือขําย ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ 
แผนงานที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล๎อม อาคารสถานที่ แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน ให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนการสอน  
 และการเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
 

8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหว่างปี 2558 – 2561 
กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และตามมาตรฐานสากล โดยยดึ
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง เพื่อความเป็นเลศิทาง
วิชาการ 

 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและตามมาตรฐานสากล 

1.1 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผํานการประเมิน
ระดับชาติอยูํในระดับดีเพิ่มขึ้นร๎อยละ  4 
1.2 ร๎อยละของนักเรียนสามารถเข๎าศึกษาตํอในระดับอดุมศึกษา
ในสถาบันที่มีช่ือเสียงในอัตราทีเ่พิ่มขึ้น 
1.3 ร๎อยละของนักเรียนมีการสนทนาและ ใช๎ภาษาตํางประเทศ
ที่ 2 ได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ 2 
1.4 นักเรียนร๎อยละ 100 มีความรู๎และทักษะที่จําเป็นตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจบการศึกษาภาคบังคับ 
1.6 นักเรียนร๎อยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง รักเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
1.7 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ  

2. พัฒนาการจัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคณุภาพ
ผู๎เรยีนอยํางตํอเนื่อง 

3. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูํการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรยีน 

3.1 นักเรียนร๎อยละ 90 สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช๎ในการเรียนได๎ 
3.2 นักเรียนร๎อยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง รักเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

4. สํงเสรมิและพัฒนาผู๎เรียนท่ีมี
ความสารถพิเศษเพื่อเข๎าสูํ
ระดับประเทศ 

4.1 ร๎อยละของนักเรียนสามารถเข๎าศึกษาตํอในระดับอดุมศึกษา
ในสถาบันที่มีช่ือเสียงในอัตราทีเ่พิ่มขึ้น 
4.2 นักเรียนร๎อยละ 20 สามารถเข๎าแขํงขันในระดับประเทศ 
และได๎รับรางวัล 

กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคณุธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัยและ
จิตสํานึกในการรักษากฎระเบยีบ
ของโรงเรียน เสริมสร๎างทักษะใน
การดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
 

1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และคํานิยม 12 ประการ 
 

1.1 นักเรียนมากกวําร๎อยละ 90 ผํานการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู๎ความเข๎าใจ
ระเบียบวินัย และรักษากฎระเบียบของโรงเรียน สามารถเป็น
แบบอยํางให๎กับนักเรียนได๎ 
1.3  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน 
1.4  โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให๎นักเรียนพัฒนา
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กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ และ คํานิยมหลัก 12 
ประการ 
1.5  โรงเรียนมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนและโรงเรียน
สามารถพัฒนาระบบได๎มาตรฐาน 

2. พัฒนาระเบียบวินัย จติสํานึก
ในการรักษากฎ ระเบียบ 

2.1  นักเรียนร๎อยละ 90 สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบวินัย
ของโรงเรียนได ๎
2.2 ลดจํานวนนักเรยีน เยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเสีย่ง 
2.3 โรงเรียนจัดกจิกรรมที่สนับสนนุให๎นักเรียนพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ และ คํานยิมหลัก 12 
ประการ 
2.4 โรงเรียนมรีะบบดูแลชํวยเหลอืนักเรียนและโรงเรียนสามารถ
พัฒนาระบบได๎มาตรฐาน 

3. สํงเสรมิและสรา๎งความ
เข๎มแข็งของระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

โรงเรียนมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนและโรงเรียนสามารถ
พัฒนาระบบได๎มาตรฐาน 
 

4. พัฒนาทักษะที่จําเป็นในการ
ดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และ
ตามระบบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

4.1  โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างจิตสํานึกในการนําภูมิ
ปัญญามาใช๎ในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย 
4.2  โรงเรียนสนับสนุนการจัดกิจกรรมสํงเสริมการปกครอง 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมกิจกรรมให๎
ผู๎เรยีนได๎พัฒนาทักษะที่จาํเป็น 
เข๎าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพ
และสิ่งแวดล๎อม เข๎ารํวมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท๎องถิ่น 

1. สํงเสรมิและพัฒนาทักษะชีวิต 
ทักษะการทํางานท่ีจําเป็น 

1.1 นักเรียนร๎อยละ 95 ได๎รับการพัฒนาทักษะที่จําเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
1.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในทุกๆ ด๎าน
ของนักเรียน 

2. สํงเสรมิกิจกรรมตามหลัก
ศาสนา  การรักษาสุขภาพและ
สิ่งแวดล๎อม 

2.1 นัก เรี ยนร๎อยละ 95 เข๎ าใจหลักศาสนาของตนเอง  
และปฏิบัติตามหลักศาสนาได๎ถูกต๎อง 
2.2 นักเรียนร๎อยละ 95 มีสุขภาวะอนามัยที่ดี 
2.3 นักเรียนร๎อยละ 90 ชํวยกันรักษาสิ่งแวดล๎อมและแหลํง
เรียนรู๎ในโรงเรียนให๎คงสภาพและสามารถใช๎งานได๎ 
2.4 โรงเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาของทุกศาสนา 
2.5  โรงเรียนจัดกิจกรรมในการดูแลสุขภาพของนักเรียน และ
สํงเสริมให๎ครูและนักเรียนออกกําลังกาย 
2.6 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและ
การดูแลแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 
 
 

3. สํงเสรมิกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญา และประเพณีวัฒนธรรม
ในท๎องถิ่นตามเขตเศรษฐกิจ

3.1 นักเรียนร๎อยละ 90 ชํวยกันรักษาสิ่งแวดล๎อมและแหลํง
เรียนรู๎ในโรงเรียนให๎คงสภาพและสามารถใช๎งานได๎ 
3.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในท๎องถิ่นให๎
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กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
พิเศษ นักเรียนได๎ศึกษาและเรียนรู๎ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
ให๎เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสากล โดยยดึหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. พัฒนา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให๎เป็นครมูือ
อาชีพ และมีสมรรถนะเหมาะสม
กับการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล 

1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษารับการพัฒนาผลงานวิชาการ
และวิทยฐานะเพิ่มขึ้น 
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู๎ในสาระที่
สอนและงานในหน๎าท่ีอยํางตํอเนื่อง 
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาภาษอังกฤษใน
การสื่อสารเพิ่มขึ้น 
1.4 มีวุฒิการศึกษาไมํต่ํากวําระดับปริญญาโททางการศึกษา 
หรือเทียบเทํา หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรองเพิ่มขึ้น 
1.5 โรงเรียนจัดการอบรม/ประชุมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามความต๎องการอยํางตํอเนื่อง 
1.6 โรงเรียนสนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทํา
ผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิทยฐานะ และศึกษาตํอในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ประสานความ
รํวมมือกับชุมชนและโรงเรียน
เครือขํายทั้งในและตํางประเทศ 
สนับสนุนให๎มีการจดั
สภาพแวดล๎อมท่ีเป็นสังคมแหํง
การเรยีนรู๎ โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. พัฒนา ระบบ การบริหาร
จัดการด๎วยระบบคุณภาพ 

1.1 โรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นกลไกใน
การพัฒนาโรงเรียนได๎อยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ติดตาม 
ตรวจสอบและแก๎ปญัหาได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ  
1.2 โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดร๎ับ
รางวัลดีเดํนในระดับตํางๆ เพิ่มขึ้น 

2. เสริมสร๎าง และประสาน
ความรํวมมือกับชุมชน และ
โรงเรียน เครือขําย ท้ังใน
ประเทศ และตํางประเทศ 

2.1 โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนจากผู๎ปกครอง ชุมชน และผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องเพื่อสํงเสริมและพัฒนาการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
2.2 โรงเรียนมีกิจกรรมรํวมกับโรงเรียนเครือขํายทั้งในประเทศ
และตํางประเทศอยํางตํอเนื่อง 

3. พัฒนาสิ่งแวดล๎อม อาคาร
สถานท่ี แหลํงเรยีนรู๎ภายใน
โรงเรียน ใหเ๎อื้อตํอการจดัการ
เรียนการสอน และการเป็น
สังคมแหํงการเรียนรู ๎

ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชน มีการใช๎แหลํง
เรียนรู๎ในโรงเรยีน 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมธัยมศึกษา  

(เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ)   
ประจําปีการศึกษา 2561 

3.1 งบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา 

(เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ)  ประจําปีการศึกษา 2561 

สรุปงบประมาณการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  
(เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) ประจําปีการศึกษา 2561 

โดยใช้ข้อมูลจํานวนนักเรียน  วันที่  10  มิถุนายน  2561 
 

1. รายการหนังสือเรียน/คน/ภาคเรียน 
ม.1 ×     764 = 455 × 764   =  347,620.- 
ม.2 ×     877 = 460 × 877   =  403,420.- 
ม.3 ×     949 = 383 × 949   =  363,467.- 
ม.4 x   1,318 = 463 × 1,318   =  610,234.- 
ม.5 ×   1,263 = 499 × 1,263   =  630,237.- 
ม.6 ×   1,109 = 470 × 1,109   =  521,230.- 
    รวมทั้งหมด         2,876,208.- 
งานพัสดุ ดําเนินการในการสอบราคา หาหนังสือ ตามที่ครูผู้สอนต้องการ 
 

2. รายการคําเครื่องแบบนักเรียน/คน/ปีการศึกษา 
ม.ต๎น ×    450   = 1,298 × 450   =  584,100.- 
ม.ปลาย ×    500   = 1,432 × 500   =  716,000.- 
    รวมทั้งหมด         1,300,100.- 
 

งานการเงิน ดําเนินการแจกนักเรียนหลังจากได้ รับแจ้งการโอนเงิน 
 

3. รายการคําอุปกรณ์การเรียน/คน/ภาคเรียน 
ม.ต๎น ×    210   = 1,298 × 210   =   272,580.- 
ม.ปลาย ×    230   = 1,432 × 230   =   329,360.- 
    รวมทั้งหมด            601,940.- 
ตลอดปีงบประมาณ 2561  รวมทั้งหมด × 2   =1,203,880.- 

งานการเงิน ดําเนินการแจกนักเรียนหลังจากได้ รับแจ้งการโอนเงิน 
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4. รายการคํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน /คน/ภาคเรียน 
ม.ต๎น ×   440      = 1,298 × 440   =   571,120.- 
ม.ปลาย ×   475    = 1,432 × 475   =   680,200.- 
    รวมทั้งหมด          1,251,320.- 
ตลอดปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งหมด  × 2   = 2,502,640.- 
 

3.2 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  

(เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ)  ประจําปกีารศึกษา 2561 
การจัดสรรงบประมาณปี 2561 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานงบประมาณในการพัฒนาจําแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมํสอด จังหวัด
ตาก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กําหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วิธีการ และ
ผู๎รับผิดชอบในการดําเนินการเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ เงินเรียนสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เงินเรียนฟรี 15 ปี)  
ในสํวนกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน รวม  2,715,005.-  โดยจําแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนดังนี้ 

 

ลําดับที ่ กลยุทธ ์ งบประมาณ (บาท) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตาม
มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

624,907 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษา
กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

563,663 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษา
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

1,526,435 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ มี
สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- 

กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและ
โรงเรียนเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 

รวม 2,715,005 
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3.3 กรอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561 จําแนกตามกลยุทธ์/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคมได๎กําหนดกรอบกลยุทธ์ แผนงาน งานและโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ดังแสดงในตาราง 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล โดยยึด 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานสากล 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1.3 การพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น 
1.4 การพัฒนาออกแบบจัดการเรยีนรู๎บูรณาการ  

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานพัฒนาหลักสูตร 
   - งานพัฒนาการเรียนการสอน 

2. โครงการพัฒนาระบบการ
วัดและประเมินผลเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

2.1 การพัฒนาวัดผลและประเมินผล 
     - ป.พ.1,5,6 
     - การจัดสอบระหวํางภาค/ปลายภาค 
2.2 จัดประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู๎ของผู๎เรียน 
     รํวมกับหนํวยงานต๎นสังกัดหรอืหนํวยงานอ่ืน ๆ   
     โดยเทียบเคียงมาตรฐานของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
2.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บข๎อมูลการวัดและ 
     ประเมินผลระดับโรงเรียน 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานวัดผลและประเมินผล 

3. โครงการพัฒนาการจดั
กระบวนการเรียนรู๎สูํการเป็น
พลโลก 

3.1 พัฒนากระบวนการเรยีนรู๎ตามรูปแบบการ 
     จัดการเรียนการสอนในโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
3.2 พัฒนาการะบวนการเรยีนรูต๎ามกระบวนการบันได 5 ข้ัน  
3.3 สอนเสริมโดยเจ๎าของภาษา 
3.4 กิจกรรมโครงงานสาธารณประโยชน์ที่แสดง 
     ความรับผิดชอบตํอสังคม สิ่งแวดล๎อมและอุดมการณ์ 
     ประชาธิปไตย 
3.5 กิจกรรมพัฒนานักเรยีนแกนนาํโครงงานบูรณาการ 8  
     กลุํมสาระการเรียนรู ๎(IS DAY) 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - กลุํมสาระการเรียนรู ๎
   - กิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีน 
2. สํานักผู๎อํานวยการ 

4. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4.1 การจัดหาหนังสือ/สื่อประกอบการเรยีนรู๎ 
4.2 การจัดทําคลังข๎อสอบ 
4.3 การสอนเสริมความรู ๎
4.4 การพัฒนาสื่อการสอน ICT 
4.5 พัฒนาการจัดการเรียนด๎านทกัษะความคิด 
4.6 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมนิผลตามมาตรฐาน/  
     ตัวช้ีวัดในรายวิชา 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

   - กลุํมสาระการเรียนรู ๎
        - ระดับชั้น 
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กลยุทธ์ที่ 1(ต่อ) คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  

แผนงานที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานสากล 
 

โครงการ (ต่อ) กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 4.7 จัดสอบ Pre O-Net 

4.8 กิจกรรมการสอนเสริมความรูเ๎พื่อพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษา 
4.9 กิจกรรมคํายติวเพื่อยกผลสมฤทธิ์ของนักเรียนท่ี 
     มีผลการเรียนในระดับปานกลาง คํายติดตาม 
     งาน สํงงานเพื่อป้องกันการติด 0 ร มส ของ 
     นักเรียนกลุํมเสี่ยง  

 

5. โครงการสํงเสรมินิสัย 
  รักการอําน 

5.1 คํายรักการอําน 
5.2 นิทรรศการ/การรณรงคส์ํงเสรมิการอําน 
5.3 การประกวดการอําน 
5.4 การพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
     

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   - งานพัฒนาการเรียน 
     การสอน 
   - กลุํมสาระการเรียนรู ๎
   - งานห๎องสมุด 

 

กลยุทธ์ที่ 1  คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานที่ 2  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํ
การปฏิบัต ิ

1.1 การจัดทํายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 การอบรมความรู๎การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
1.3 การบูรณาการการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนา 
     ผู๎เรียน 
1.4 การจัดทําข๎อมูลการสนเทศเชื่อมโยงโรงเรียนเครือขําย   
     โดยผํานเว็บไซด ์
1.5 การจัดกิจกรรมเรียนรูต๎ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 การเผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลงานโดยนิทรรศการ  
     เอกสาร ขําว 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- กลุํมสาระฯ การงานอาชีพฯ 
- กลุํมสาระฯสังคมศึกษาฯ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
2. สํานักผู๎อํานวยการ 
 

2. โครงการเสริมสรา๎งการ
น๎อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบตั ิ

2.1 กิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนําเพื่อเสรมิสร๎าง 
     คุณลักษณะอยูํอยาํงพอเพียง 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา 

1.1 พัฒนานวัตกรรมห๎องเรยีนพิเศษ Multi-lingual    
     Program  (MP) 
1.2 พัฒนานวัตกรรมห๎องเรยีนพิเศษ Mini English Program  
     (MEP) 
1.3 พัฒนานวัตกรรมห๎องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร ์   
     คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  (SMAT)  
1.4 พัฒนานวัตกรรมห๎องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร ์
     คณิตศาสตร์เข๎มข๎น  
1.5 พัฒนานวัตกรรมห๎องเรยีนพิเศษภาษาจีน, 
1.6 พัฒนานวัตกรรมห๎องเรยีนพิเศษภาษาพมํา 
1.7 พัฒนานวัตกรรมห๎องเรยีน EIS 
1.8 สอนเสริมภาษาเพื่อการสื่อสาร(ภาษาอังกฤษ,ฝรั่งเศส,จีน, 
     ญี่ปุ่น,เกาหลี) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   - งานห๎องเรียนพิเศษ 

2. โครงการโรงเรียน 
   แกนนําเรียนรํวม 

2.1 การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่บกพรํองทางการ 
     เรียนรู๎  
2.2 การจดัสรา๎งสื่อเพื่อสํงเสรมิการเรียนการสอนสําหรับเด็ก 
     ที่บกพรํอง 
2.3 กิจกรมพัฒนาศักยภาพการจดัการเรียนรํวม 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   - งานสํงเสรมิการเรียนรู ๎
     นักเรียนพิการเรียนรํวม 
 

3. โครงการรับนักเรียนใหม ํ 3.1 รับนักเรียนใหม ํ ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการสํงเสรมิความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

1.1 การสอนเสริมความรู๎ทางวิชาการ 
1.2 การติวเข๎มศึกษาตํอระดับอดุมศึกษา 
1.3 สํงเสริมนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษของกลุํมสาระฯ   
     (ดนตรี,นาฏศิลป,์ศิลปะ,กีฬา,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย 
     ,ภาษาตํางประเทศ) 
1.4 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเข๎าสูํโรงเรียนระดับเพชร 
1.5 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเข๎าสูํโรงเรียนพระราชทาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานอาเซียน 
2. ฝ่ายบริหารบุคคล    
   (ปกครอง) 
3. กลุํมสาระการเรียนรู ๎
4. สํานักผู๎อํานวยการ 
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กลยุทธ์ที่ 1(ต่อ) คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 อยํางยั่งยืน 

1.6 กิจกรรม การพัฒนา นวัตกรรมโรงเรียน 
1.7 กิจกรรมสํงเสรมิการแขํงขันทางวิชาการ 
1.8 กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day) 
1.9 กิจกรรมสํงเสรมินักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษของ 
     กลุํมสาระการงานอาชีพฯ 
1.10 กิจกรรมสํงเสริมนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษด๎าน  
       ทักษะปฏิบัต ิ

 

 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน 

เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แผนงานที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 พัฒนาทักษะชีวิตในช่ัวโมงจริยธรรม 
1.2 อบรมคุณธรรมจริยธรรมทุก ระดับช้ัน  
1.3 การบริจาคโลหิต 
1.4 การสะสมความด ี
1.5 สํงเสริมคณุธรรมการออม (ธนาคารโรงเรียน) 
1.6 การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน 
1.7 ธนาคารความดี  
1.8 คํายพัฒนาคํานิยมหลัก 12 ประการ 
1.9 คํายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนคนรุนํใหมํ 
    หัวใจรักแผํนดิน 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. กลุํมบริการงานบุคคล  
   (ปกครอง) 
2. กลุํมบริหารงานวิชาการ 
3. กลุํมบริหารงานท่ัวไป 
4. กลุํมสาระการเรียนรู ๎
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน 
เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 

  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แผนงานที่ 2 พัฒนาระเบียบวินัย จิตสํานึกในการรักษากฎ ระเบียบ 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการสํงเสรมิระเบียบ
วินัยนักเรียน 

1.1 คนดีศรีสรรพ 
1.2 การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรยีน 
1.3 กิจกรรมสมุดบันทึกความด ี
1.4 กิจกรรมการโฮมรูม 
1.5 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  - กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
  - กลุํมสาระการเรียนรู ๎
2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

2. โครงการพัฒนาจิตสํานึก 
ในการรักษากฎระเบยีบของ
โรงเรียน 

2.1 การพัฒนาระเบียบวินัย 
2.2 กิจกรรมอบรมสํงเสริม สร๎างสรรค์ ปลูกฝังคํานิยม 
 
 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารบุคคล 
   - งานปกครอง 
   - งานระบบดูแลชํวยเหลือ 
     นักเรียน 
   - งานคณะกรรมการสภา นร. 

 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน 

เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานที่ 3 พัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตามระบบประชาธิปไตยอันมี 
  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการเสริมสรา๎งทักษะ
การดํารงชีวิต 

1.1 คํายลูกเสือ 
1.2 คํายยุวกาชาด 
1.3 การบําเพ็ญประโยชน์ 
1.4 อาสารักดินแดน  
1.5 กิจกรรมคํายอบรมเครือขํายภาวะความเป็นผู๎นํา  
1.6  พัฒนาศักยภาพก๎าวหน๎าพัฒนาอนุกรรมการ     

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   - งานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีน 
   - กลุํมสาระการเรียนรู ๎
2. ฝ่ายบริหารบุคคล 
  - งานคณะกรรมการสภานักเรียน 

2. โครงการสํงเสรมิ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
2.2 การอบรมธรรมาภิบาล 
2.3 การคัดเลือกผู๎นําเยาวชนในระดับอําเภอและจังหวัด 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
   - งานคณะกรรมการนักเรยีน 
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน 
เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา 
                    ทางการศึกษา 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรยีน 
 

1.1 การเยี่ยมบ๎านนักเรียนครบ 100 % 
1.2 การคัดกรองนักเรียน 
1.3 การกํากับ ติดตาม และป้องกนัความเสีย่ง 
1.4 การให๎คําปรึกษาและแนะแนว 
1.5 เครือขํายคุ๎มครองเด็กและเยาวชน 
1.6 การคุ๎มครองสิทธิเด็ก 
1.7 กิจกรรม YC  
1.8 กิจกรรมเพื่อการป้องกันและชํวยเหลือแกไ๎ข   
     พฤติกรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
1.9 กิจกรรมพัฒนาทักษะเครือขํายเพื่อนท่ีปรึกษา 
1.10 กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษากับเพศศึกษารอบด๎าน 
1.11 เสรมิสร๎างพัฒนาเข๎าใจลูกรกั 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. กลุํมบริการงานบุคคล  
   (ปกครอง) 
2. งานแนะแนว 

2. โครงการพัฒนาระบบพํอ
ครูแมํคร ู

2.1 กิจกรรมเตรียมปัจจัยพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก 
    เพื่อสนับสนุนการเรียนรู๎ของผูเ๎รียน 
2.2 กิจกรรมสํงเสรมิความรํวมมือในกิจกรรมการเรยีนรู๎ 
2.3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์แกํผู๎เรยีนที่เป็นบุตรหลาน 
2.4 กิจกรรมประเมินพัฒนาการของผู๎เรียน 
2.5 กิจกรรมพัฒนาผูเ๎รียนเต็มศักยภาพ 
2.6 กิจกรรมสํงเสรมิความเป็นเลศิตามความถนดัและความ 
     สนใจ 
2.7 กิจกรรมซํอมเสรมิในสมรรถนะนักเรียนที่ยังไมํผาํนเกณฑ์ 
     มาตรฐาน 
2.8 กิจกรรมสํงเสรมิความรํวมมือในการดําเนินงานของ 
     เครือขํายผู๎ปกครอง 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. สํานักผู๎อํานวยการ 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
3. ฝ่ายบริหารบุคคล 
   - งานระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจําเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ 
 สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทํางานที่จําเป็น 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการเสริมสรา๎งบุคคล
แหํงการเรียนรู ๎

3.1 คํายของทุกกลุํมสาระ/งาน 
3.2 การศึกษาแหลํงเรยีนรู ๎
3.3 การแสดงผลงานและความสามารถของนักเรียน 
3.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะในการจดัการเรียน 
    การสอนในกลุํมวิชาชําง, คหกรรม , การทดลองทาง 
    วิทยาศาสตร ์
3.5 กิจกรรมสํงเสรมิสุนทรยีภาพศิลปะการแสดง     
   “วิพิธทัศนาสรรพ วิทยา  101  ปี” 
3.6 กิจกรรมงานวิชาการ เปิดรั้วโรงเรียน ( OPEN  HOUSE ) 
3.7 กิจกรรมเรยีนรู๎วัฒนธรรมเพื่อนบ๎าน (เมียวดี) 
3.8 กิจกรรมคํายเสริมสร๎างความเป็นผู๎นําสูรํั้วมํวงเหลือง 
3.9 กิจกรรมศึกษาแหลํงเรียนรู๎ของคณะกรรมการนักเรียน 
3.10 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1-ม.6 
3.11 กิจกรรมคํายภาษาและวัฒนธรรมภาษาจีนและเกาหล ี
3.12 กิจกรรมคณติคิดเร็ว 
3.13 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารการใช๎โปรแกรม 
      คอมพิวเตอร์เรขาคณติพลวัต (GSP) 
3.14 กิจกรรมการเข๎าคํายคณิตศาสตร ์
3.15 กิจกรรมคํายสานฝัน 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
    - งานระดับชั้น 
   - กลุํมสาระวิทยาศาสตร ์
   - กลุํมสาระการงานอาชีพฯ 
   - กลุํมสาระภาษาตํางประเทศ  
     ที่ 2 
   - กลุํมสาระคณิตศาสตร ์
   - งานแนะแนว 
2. สํานักผู๎อํานวยการ 
3. ฝ่ายบริหารบุคคล 
   - งานคณะกรรมการ 
สภานักเรียน 

2. โครงการพัฒนาระบบ
เครือขํายเพื่อการเรยีนรู ๎

2.1 พัฒนาระบบเครือขําย ICT ภายใน 
    - การเชําซื้อ Computer 
    - การเชําสัญญาณ Internet ความเร็วสูง 
    - การติดตั้งสายสัญญาณ Wireless 
    - การขยายโครงขํายสญัญาณ 
    - การซํอมบํารุง 
2.2 พัฒนา ICT ห๎องศูนย์ปฏิบัติการ/ห๎องสมุด/ห๎องเรียน
อาชีพ 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

 
 
 
 
 
 
 



53 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจําเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ 
  สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา 

1.1 กิจกรรมวันสําคญัทางศาสนา 
1.2 กิจกรรมแล๎อุป๊ะตะกํา 
1.3 พิธีไหว๎ครู 
1.4 คํายคุณธรรม 
1.5 การสอบธรรมสนามหลวง 
1.6 เทศน์มหาชาติพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ  
     คํานิยม 12 ประการ 

1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 - กลุํมสาระสังคมศึกษา 
2. ฝ่ายบริหารบุคคล 
 - งานบุคลากร 

2. โครงการสํงเสรมิสุขนิสัย 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตของ
ผู๎เรยีน 

2.1 การตรวจวัดสมรรถภาพทางกายประจาํป ี
2.2 การวัดสํวนสูงและชั่งน้ําหนักประจําป ี
2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ ์
2.4 การจัดทําสารสนเทศด๎านสุขภาพของผู๎เรียน 
2.5 การรณรงค์ป้องกันยาเสพยต์ดิ ความรุนแรง โรคภยั    
     อุบัติเหตุและปญัหาทางเพศ  
2.6 การพัฒนาสุขาภิบาลโรงอาหาร/จุดดื่มน้ําสะอาด 
2.7 การคุ๎มครองผู๎บริโภค 
2.8 การบริการตรวจสุขภาพ 
2.9 กิจกรรมพัฒนาทักษะเยาวสตรี (แมํวัยใส) 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- กลุํมสาระสุขศึกษาและ 
  พลศึกษา 
2. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 

3. โครงการเสริมสรา๎งความมี
สุนทรียภาพผู๎เรียน 

3.1 แขํงขันกีฬา/กรีฑาภายใน 
3.2 การรํวมแขํงขันกีฬาสีภายนอกโรงเรียน 
3.3 การประกวดดนตรี ร๎องเพลง 
3.4 การประกวดวาดภาพ 
3.5 การเสรมิสร๎างความรู๎ความสามารถด๎านดนตรี  นาฏศิลป์   
     ศิลปะ 
3.6 วงโยธวาทิตโรงเรียน 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
- กลุํมสาระศลิปศึกษา 
- กลุํมสาระสุขศึกษาฯ 
2. ฝ่ายบริหารบุคคล 
 

4. โครงการ To be Number 
One 

4.1 การรณรงคต์ํอต๎านยาเสพยต์ดิ 
4.2 การจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน 
4.3 การสํงตัวแทนนักเรียนแขํงขันภายนอก 
4.4 การ Re-X-ray 
4.5 สายลับจิ๋ว 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
- งาน To be Number One 
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กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ) ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จําเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5. โครงการปลูกฝังจิตสํานึก 
ในขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล๎อม 

5.1 กิจกรรมจิตอาสา 
5.2 โซนพื้นท่ี (Zoning) 
5.3 การบําเพ็ญประโยชน์ 
5.4 คํายรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
2.  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. ฝ่ายบริหารบุคคล 
- งานคณะกรรมการสภานักเรียน 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจําเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา 

1. รณรงค์การแตํงกายชุดพื้นเมือง 
2. ประกวดมารยาท 
3. ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น 
4. อนุรักษ์สืบสานศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญา  
   เชํน    
        - ประเพณีลอยกระทง 
        - การทําบุญตักบาตรทุกวันพระ 
        - ประเพณีสงกรานต ์
5. กิจกรรมพัฒนาดนตรสีากล และนาฏศลิป์ไทย  
   และพื้นเมือง 
6. พิธีไหว๎ครูศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป ์

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - กลุํมสาระสังคมศึกษาฯ 
   - กลุํมสาระศลิปะ 
3. งานระดับชั้น 
 

2. โครงการปลูกฝังคํานิยม
และจิตสํานึกความเป็นไทย 

2.1 กิจกรรมวันสําคญัของชาต ิ
   - วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
   - วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 
   - วันเฉลิมพระชนมพรรษา (ร.10)  28 กรกฎาคม 
   - วันคล๎ายวันสวรรคต (ร.9) 13 ตุลาคม 
   - วันพํอแหํงชาติ 5 ธันวาคม 
   - วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ (ร.9) 26 ตุลาคม 
   - วันสดุด/ีสถาปนาลูกเสือ 
   - การรณรงค์ด๎านคํานิยม และจติสํานึกความเป็นไทย 
   - กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
   - วันภาษาไทยแหํงชาต ิ

1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - กลุํมสาระสังคมศึกษาฯ 
   - กลุํมสาระภาษาไทย 
   - งานลูกเสือ 
2. ฝ่ายบริหารบุคคล (ปกครอง) 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสม 
  กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษา

ตามมาตรฐานสากล 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาครูและบุ
คลกรสูํมืออาชีพและมี
ศักยภาพเป็นพลโลก 

1.1 อบรมครูกับเจ๎าของภาษาตํางประเทศ 
1.2 ศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศ 
1.3 อบรมทักษะการใช๎สื่อ ตําราเรยีนภาษาตํางประเทศ 
     ของครูกลุํมวิทย-์คณิต 
1.4 จัดซื้อจัดหาหนังสือ ตําราและสื่อภาษาตํางประเทศ  
     ในการจัดการเรียนการสอนของครูกลุํมวิทย-์คณิต 
1.5 การแลกเปลีย่นเรยีนรู๎ประสบการณ์กับนานาชาติ 
1.6 อบรมทักษะการใช๎สื่ออิเล็กทรอนิคส์ในการจดัการ  
     เรียนรู๎ การวัดและประเมินผล การเผยแพรํผลงาน 
     ทั้ง ระบบออนไลน์และออฟไลน์ 
1.7 อบรมทักษะการจัดกิจกรรมการเรยีนรู๎ 
1.8 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
1.9 สํงเสริมและสนับสนุนให๎ครูเขา๎รับการประชุม/  
     อบรม/สัมมนารํวมกับหนํวยงานอื่น 
1.10 อบรมครูให๎ใช๎การวิจยั สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา 
      ผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง 
1.11 อบรมความรู๎และพัฒนาทักษะการปฏิบตัิงานท่ี 
      รับผิดชอบ เชํน งานวัดผล งานพัสดุ งานสารบรรณ  
      งานสารสนเทศ งานเจ๎าหน๎าที่บริการ (นักการ,แมํบา๎น) 
1.12 การปฐมนิเทศและให๎ความรูค๎รูใหมํ /  
      ครูอัตราจ๎างใหมํ และนักศึกษาฝึกประสบการณ ์

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
2. กลุํมสาระการเรียนรู ๎
3. งานห๎องเรียนพิเศษ 
4. ฝ่ายบริหารบุคคล 
   - งานบุคลากร 
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ฝ่ายธุรการ นโยบาย    
   แผน และงบประมาณ 
 

2. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

2.1 ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์และเสียงตามสาย 
2.2 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
2.3 จัดทําวารสารโรงเรียน 
2.4 การบันทึกภาพกิจกรรม 
2.5 การประชาสัมพันธ์ในเว็บไชต์ ,Facebook, Line 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- งานประชาสัมพันธ์ 
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กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย 
  ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึด 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนงานที่ 1 พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการทีด่ ี

1.1 การจัดซื้อวัสดสุํานักงาน/ฝ่าย/งาน/กลุมํสาระการเรยีนรู๎ 
1.2 การซํอมแซม ดูแลรักษาวสัดอุุปกรณ์ ครภุัณฑ ์
1.3 การจัดสวสัดิการครูและบุคลากร 
1.4 การพัฒนาระบบบริหารงาน 
1.5 การพัฒนาสํานักผู๎อํานวยการ 
1.6 การจัดทํามาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
1.7 การพัฒนาระบบงานสารบรรณโรงเรียน/ฝ่าย/กลุํมสาระฯ 
1.8 การพัฒนางานพัสดโุรงเรียน/ฝ่าย/กลุํมสาระฯ 
1.9 การพัฒนางานการเงินโรงเรยีน 
1.10 การบริหารจดัการคําสาธารณูปโภค 
1.11 การเลี้ยงรับรอง 
1.12 จัดจ๎างแมํบ๎าน,คนสวน,เจ๎าหน๎าท่ี,นักการ 
1.13 การบริการรักษาความปลอดภัย  
       (จ๎างยามรักษาการณ์,เวรประจําวัน,เวรกลางคืน, 
      เวรวันหยุด,เครื่องหมายจราจร ฯลฯ) 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารธุรการ นโยบาย แผน
และงบประมาณ 
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - กลุํมสาระทุกกลุํมสาระ 
การเรยีนรู ๎
4. ฝ่ายบริหารบุคคล 
5. สํานักผู๎อํานวยการ 

2. โครงการพัฒนาระบบการ
ให๎บริการทางการศึกษา 

2.1 การจดัทําระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ 
2.2 พัฒนาระบบนวัตกรรม I - Student 
2.3 การทําบัตรประจําตัวนักเรียน 
2.4 การประกันอุบัติเหต ุ

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 

3. โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

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

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. สํานักผู๎อํานวยการ 
2. งานประกันคุณภาพ 
   การศึกษา 

4. โครงการสํงเสรมิการ
บริหารงบประมาณแบบ
มุํงเน๎นผลงาน 

4.1 ปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณตาม 
     คําใช๎จํายรายหัวนักเรียน 
4.2 การจัดทําแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ/ งบประมาณ   
     ประจําปี 
     

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารธุรการ   
   นโยบาย แผน และ 
   งบประมาณ  
   - งานแผนงาน 
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กลยุทธ์ที่ 5 (ต่อ) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียน  
  เครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการ 
  เรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 1 พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 

โครงการ  กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
5. โครงการพัฒนาบุคลกร
ผู๎บริหารระดับกลางของ
โรงเรียน 

5.1 อบรมให๎ความรู๎ และพัฒนาทักษะ 
     การบริหารจัดการ 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
2. สํานักผู๎อํานวยการ 

6. โครงการเสริมสรา๎งขวัญ
และกําลังใจบุคลากร 

6.1 จัดทําโลํและเกียรติบตัรเชิดชูบุคลากร 
6.2 จัดกระเช๎าเยีย่มไข๎ 
6.3 การทําชํอดอกไม๎แสดงความยนิดี 
6.4 การบริการน้ําดืม่สํานักงาน 
6.5 การจัดสวสัดิการครูและบุคลากร 
6.6 งานวันสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหม ํ
6.7 เลี้ยงรับ – สํงบุคลากร   

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
2. งานบุคลากร 
 

7. โครงการนิเทศการเรยีน
การสอน 

7.1 ครูคูํนิเทศ 
7.2 พัฒนาเครื่องมือนิเทศภายในด๎านการเรียนการสอน 
      

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. กลุํมบริหารงานวิชาการ 
   - กลุํมสาระการเรียนรู ๎
2. งานบุคลากร 

8. โครงการนิเทศเพื่อสํงเสริม
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและการสรุปผล
พัฒนาโรงเรียน 

8.1 การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
8.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการพัฒนา 
     คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
8.3 เผยแพรํประชาสัมพันธส์ื่อมวลชน 
8.4 การเผยแพรผํลงานโรงเรียน 
     

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. กลุํมบริหารงานวิชาการ 
   - 8 กลุํมสาระการเรียนรู ๎
   - กิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีน 
3. กลุํมบริหารงานท่ัวไป 
   - งานประชาสัมพันธ์ 

 

กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย 
ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 2 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชน และโรงเรียน เครือข่าย ทั้งภายในประเทศ และ
นอกประเทศ 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการเสริมสรา๎งความ
รํวมมือของภาคีเครือขํายรํวม
พัฒนาโรงเรียน 

1.1 งานภาคีเครือขํายผู๎ปกครอง 
1.2 งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. กลุํมบริหารงานบุคคล 
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กลยุทธ์ที่ 5 (ต่อ) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายท้ัง
ในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 2 เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชน และโรงเรียน เครือข่าย ทั้งภายในประเทศ และ
นอกประเทศ 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1.3 งานสมาคมผู๎ปกครองและคร ู

1.4 งานสมาคมศิษย์เกํา 
1.5 การเข๎ารํวมกิจกรรมกับชุมชน 
1.6 สหวิทยาเขตลุมํน้ําเมย 
1.7 เครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพ จ.ตาก 

2. สํานักผู๎อํานวยการ 
 

2. โครงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา 

2.1 การจัดแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
2.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห๎องเรียนพิเศษ (MEP) 
2.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห๎องเรียนพหุภาษา(MP) 
2.4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห๎องเรียน   
      - SMAT  
      - วิทย์- คณิต เข๎มข๎น 
      - ห๎องเรียนพิเศษภาษาจีน 
      - ห๎องเรียนพิเศษภาษาพมํา 
2.5 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS 
2.6 พัฒนาระบบเครือขําย  ICT  ภายใน 
2.7 สํงเสริมงานประชาสมัพันธ์วารสารโรงเรียน 
2.8 การหาทุนจากผู๎อุปถัมภ ์
2.9 การทําชุดพลศึกษา ชุดพื้นเมอืง กระเป๋านักเรยีน 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารธุรการ นโยบาย  
   แผน และงบประมาณ 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
3. ฝ่ายบริหารบุคคล 
4. สํานักผู๎อํานวยการ 

 

 
กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายท้ังใน

และต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียน 
การสอน และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาแหลํง
เรียนรู ๎

1.1 พัฒนาห๎องจริยธรรม 
1.2 พัฒนาแหลํงเรียนรูภ๎ายในโรงเรียน 
1.3 พัฒนาห๎องสมุด 
1.4 พัฒนาห๎องเรียนสมบูรณ์แบบ  

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- งานศูนย์การเรียนรู ๎
- งานพัฒนาการเรียนการสอน 
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กลยุทธ์ที่ 5 (ต่อ)บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายท้ังใน
และต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียน 
การสอน และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1.5 พัฒนา Edutainment School 

1.6 พัฒนาเครือขํายสารสนเทศ 
- งานห๎องสมุด 
2. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

2. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจดัการ
อาคารสถานท่ี 

2.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร๎าง/ปรับปรุง/ซํอมแซม 
     อาคารสถานท่ี 
2.2 การตกแตํงป้ายงาน/ซุม๎งานประเพณีสําคญัประจําปี 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

3. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจดัการ
สาธารณูปโภค 

3.1 ปรับปรุง/ซํอมแซม/พัฒนาดา๎นประปา 
3.2 ปรับปรุง/ซํอมแซม/พัฒนาดา๎นไฟฟ้า  
3.3 ปรับปรุงพัฒนาซํอมสัญญาณสายอินเตอร์เนต  
     และโทรศัพท ์

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

4. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดการสิ่งแวดล๎อม 

4.1 การจัดการขยะแบบบูรณาการ 
4.2 การประกวดห๎องเรียนสะอาด 
4.3 ปรับปรุงและพัฒนาภมูิทัศน์ของโรงเรียน 
4.4 ปรับปรุงสวนท่ีมีอยูํเดิมให๎สวยงาม 
4.5 บํารุงและตกแตํงไม๎ยืนต๎นให๎รมํเงาในโรงเรยีน 
4.6 จัดตกแตํงสวนข้ึนใหมํในพ้ืนท่ีที่ต๎องการ 
4.7 จัดทําไม๎กระถางประดับในโรงเรียน 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2561  

จําแนกตามกลยุทธ์และแผนงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  

แผนงานที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานสากล 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 1.1 กิจกรรมคํายติวเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

46,300 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 
(ข๎อ 1,2,3,4,5,6) 
ข๎อที่ 1.2 (ข๎อที่ 1,2,3,4) 

กลุํมสาระ
ภาษาไทย 

 1.2 กิจกรรมคํายติวเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

57,400 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 
(ข๎อ 1,2,3,4,5,6) 
ข๎อที่ 1.2 (ข๎อที่ 1,2,3,4) 

กลุํมสาระ
ภาษาไทย 

 1.3 กิจกรรมคํายปรับพ้ืนฐานเตรียมความพร๎อม
เพ่ือสอบวัดระดับไตรภาษา (HSK,TOPIK,JLPT) 

10,500 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 
(ข๎อ 1,2,3,4,5,6) 
ข๎อที่ 1.2 (ข๎อ 1,3) 
มาตรฐานที่ 3 (ข๎อ 1,2,3) 

กลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ
ที่ 2 

 1.4 กิจกรรมเสริมเติมเต็ม เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์  
ปีการศึกษา 2561 

37,000 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 
(ข๎อที่ 1,2,3,4,5,6) 

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 1.5 กิจกรรมคํายติวเพ่ือยกผลสมฤทธิ์ของ
นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับปานกลาง/คําย
ติดตามงาน งานเพ่ือป้องกันการติด 0,ร,มส ของ
นักเรียนกลุํมเสี่ยง 

20,300 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 
(ข๎อที่ 1,2,3,4,5,6) 

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

 1.6 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนชํวยเหลือ
นักเรียนกลุํมพิเศษ 

8,400 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 
(ข๎อที่ 1,2,3,4,5,6) 

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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กลยุทธ์ที่ 1(ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  

แผนงานที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานสากล 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 1.7 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนด๎านทักษะ
ความคิด 

25,200 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 
(ข๎อที่ 1,2,3,4,5,6) 

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 1.8 กิจกรรมคํายติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนที่เสี่ยงติด 0 ร มส 

12,350 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 
(ข๎อที่ 1,2,3,4,5,6) 
ข๎อที่ 1.2 (ข๎อที่ 1) 

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

 1.9 กิจกรรมคํายติวยกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มี
ผลการเรียนในระดับปานกลางขึ้นไป 

28,600 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 
(ข๎อที่ 1,2,3,4,5,6) 
ข๎อที่ 1.2 (ข๎อที่ 1) 

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

 1.10 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่
มีปัญหาในการเรียน 

23,500 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 
(ข๎อที่ 1,2,3,4,5,6) 

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

 1.11 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริม 

67,200 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 
(ข๎อที่ 1,2,3,4,5,6) 
ข๎อที่ 1.2 (ข๎อที่ 1) 

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 1.14 กิจกรรมคํายติวยกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่
มีผลการเรียนในระดับปานกลาง และคํายติดตาม
งาน สํงงานเพ่ือป้องกันการติด 0 ร มส ของ
นักเรียนกลุํมเสี่ยง 

19,000 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 
(ข๎อที่ 1,2,3,4,5,6) 
ข๎อที่ 1.2 (ข๎อที่ 1) 

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

2 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
 2.1 กิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนําโครงงาน

บูรณาการ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
19,900 มาตรฐานที่ 1 

ข๎อที่ 1.1(ข๎อที่ 2,3) 
ข๎อที่ 1.2 (ข๎อที่1,2,3) 
มาตรฐานที่ 3(ข๎อที่ 1,2) 

ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

 รวม 375,650   
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  ค่ายติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1  พ ฒน   ณภ พผ   ร ยนต ม ล    ตร  ร        นพ  นฐ น ล ต ม 

ม ตรฐ น   ล  ดยย ด ล  ปร         ร ฐ   พ  พ ย   พ      ม ป น ล  ท        ร  
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พ ฒน   ร  ด  ร ร ยน  ร  นต ม ล    ตร  ร        นพ  นฐ น ล ต มม ตรฐ น   ล 
ผู้รับผิดชอบ    นางพรรณี  ดิษฐบรรจง 
ระยะเวลาดําเนินการ  ธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์  2562 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนกรรสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละ 
   ระดับชั้น 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 3  ความสารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
 ข้อ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนแลพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ข้อ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน 

     ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 

  วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อ4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ในชีวิตประจําวันเราใช๎ทักษะในการสื่อสารทั้ง 4  ทักษะ คือฟัง พูด อําน เขียนซึ่งทั้ง 4 ทักษะนี้ถือวํามีความสําคญัตํอการ
ดํารงชีวิตประจําวันของนักเรียนเป้นอยํางมากกลุํมสาระภาษาไทยตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนซึ่ง  การอํานหนังสือเพื่อพัฒนา
ตนเอง  และเพื่อการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์  เป็นสิ่งจําเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม  ปัจจุบันนี้การอํานหนังสือของ
คนไทยเป็นกิจกรรมทีไ่มํแพรหํลายแม๎ในหมูํผูร๎ู๎หนังสือแล๎ว  การอํานหนังสือท่ีดีและมีสาระยิ่งน๎อยลงไปอีก  สาเหตีอยูํหลายประการ  
นับตั้งแตํการขาดแคลนหนังสือท่ีดแีละตรงกับความสนใจของผู๎อําน  การขาดแคลนแหลํงความรู๎ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแยํง
เวลาของสื่ออ่ืน  รวมทั้งขาดการชกัจูง  การกระตุ๎นให๎เห็นความสําคญัของการอําน  และมีนสิัยรักการอํานทั้งในและนอกโรงเรียน  เมื่อ
เทียบกับความเพลิดเพลินและการได๎ฟังไดร๎ู๎เห็นเรื่องตําง ๆ จากสื่ออ่ืนแล๎ว  การอํานหนังสือเพื่อวัตถุประสงคด์ังกลําวต๎องใช๎ความ
พยายามมากกวํา  และต๎องมีทักษะในการอําน  ถ๎าจะให๎การอําน  ถา๎จะให๎การอํานหนังสือเกิดเป็นนสิยั  จําเป็นต๎องมีการปลูกฝังและ
ชักชวนให๎เกิดความสนใจ  จัดกิจกรรมสํงเสริมนสิัยรักการอํานอยํางตํอเนื่องและสม่ําเสมอ  ตลอดจนพัฒนาห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงการ
เรียนรู ๎
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การอํานเป็นรากฐานสําคญัของการศึกษาทุกระดับ  โดยมโีรงเรียนประถมศึกษาเป็นจุดเริ่มต๎นของการวางรากฐานในด๎านการ
อํานให๎แกํนักเรียน  จึงเป็นอยํางยิง่ที่จะต๎องฝึกฝนให๎นักเรียนเป็นผู๎มคีวามสามารถในการอํานหนังสือ  และปลูกฝังให๎มีนสิัยรักการอําน  
โดยจดัหาหนังสือให๎ตรงกับความสนใจและเหมาะสมให๎แกํนักเรียนได๎พัฒนาการอํานในการสร๎างนิสยัรกัการอําน  จําเป็นต๎องฝึกฝน
ตั้งแตํยังเด็ก ๆ ผู๎ที่จะทําการฝึกฝน  ได๎แกํ  ผู๎ปกครอง  ครผูู๎สอนและบรรณารักษ์  เมื่อเด็กรักการอํานตั้งแตํเด็ก ๆ ครั้งเจรญิเติบโตขึ้น
เป็นผู๎ใหญํนสิัยรักการอํานก็จะติดตัวไปเรื่อย ๆ กํอให๎เกิดเป็นผลดีตอํการเรียน  การปรับตัวใหเ๎ข๎ากับสังคมและสิ่งแวดล๎อมของเด็กได๎
เป็นอยํางดี (ฉวีวรรณ  คุหาภินันท์. 2527 : 19) การที่จะให๎เด็กได๎อํานและรักการอํานจนเป็นนสิัย  เพือ่ใช๎การอํานสําหรับการศึกษา
ตํอไปในอนาคตนั้น   ประเทิน  มหาขันธ์  กลําววํา  ความจําเป็นท่ีสําคัญ  2  ประการ  คือ  สอนให๎เด็กอํานหนังสือจนสามารถอํานได๎
ประการหนึ่งและปลูกฝังนสิัยรักการอํานอีกประการหนึ่ง  สําหรบัประการที่  2  ได๎กระทํากันอยูํแล๎วในโรงเรียน  แตปํระการหลักนั้น
แม๎จะได๎มีกําหนดเป็นความมุํงหมายในการสอนแล๎วก็ตาม  หากมิไดแ๎ยกสอนเป็นเรื่องอาจเป็นเพราะมคีวามเข๎าใจวํานิสยัรักการอําน
นั้นจะเกิดขึ้นในตัวเด็กเอง  ไมํจําเป็นต๎องให๎การสั่งสอนเด็กเป็นพิเศษ  การสอนให๎เด็กอํานเป็นการเพยีงพอแล๎ว  แตํความจริงหาเป็น
เชํนนั่นไมํ  การสอนอํานควรมีการกระตุ๎นเร๎าโดยวิธีการตําง  ๆ  เพื่อให๎เด็กเกิดความสนใจรักการอําน  การอํานหนังสือพิมพ์  สารคดี  
วรรณคดีตํางๆ จนมีรสนิยมสูง  สามารถรูจ๎ักเลือกหนังสืออําน  และวิพากษ์วิจารณ์  กิจกรรมสํงเสริมการอํานสําหรับพัฒนาการอําน
กิจกรรมจะชักจูงและกระตุ๎นใหเ๎ดก็สนใจเห็นประโยชน์ของการอํานและรักการอําน  ด๎วยเหตุนี้โรงเรียนจึงมีจุดมุํงหมายในการสํงเสริม
แล๎ว  เด็กจะไดส๎นใจการอํานตํอไปอยํางไมํหยดุยั้ง  การสํงเสรมิการอํานจะเกิดผลดีมากน๎อยเพยีงใดยอํมขึ้นอยูํกับความพร๎อมในการ
อํานของนักเรียนวิธีการสํงเสรมิการอํานท่ีเหมาะสม 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 38 เป็นหนํวยงานท่ีจะต๎องให๎การสนบัสนุนโรงเรยีนที่เป็นหนํวยงานที่จะ
ปฏิบัติโดยกําหนดแนวทางนโยบายในการอํานของนักเรียน ให๎ชัดเจนการวางแผนรํวมกันของคณะครผูู๎บริหารและกรรมการ
สถานศึกษา  การจัดกจิกรรมการอํานทั่วไปและนอกเวลาเรียน  การจัดการเรยีนการสอนเพื่อให๎เกิดนสิัยรักการอํานจําเป็นต๎อง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานเป็นไปอยํางสม่ําเสมอและตํอเนื่องดังนั้นการดาํเนินงานโครงการสํงเสริมของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 38  ได๎ดาํเนินการตํอเนื่องมาโดยตลอด 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร๎างความเขม๎แข็งให๎โรงเรยีนแกนนําสํงเสริมนสิัยรักการฟัง อําน พูด เขียน  และโรงเรียนพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต   
    สามารถดําเนินงานได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาให๎นักเรียนมีนิสยัรักการอํานอยํางตํอเนื่องและยั่งยืนและมีทักษะการอํานในระดับที่สูงขึน้ 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์  รณรงค์ สํงเสรมิให๎นักเรยีนมีนิสยัรักการฟัง อําน พูด เขียน    และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเห็น  
   ความสําคัญและมสีํวนรํวมในการดําเนินงาน 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 จํานวน 381  คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

            - นักเรียนมีทักษะสามารถอําน  ฟัง  พูด  เขียน  และใช๎ภาษาไทยถูกต๎องเหมาะสมตลอดจนมีนิสัยรักการอําน จน
เป็นทักษะในการดําเนินชีวิตประจาํวัน 
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4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสํารวจความต๎องการและ  
         วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
 2. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายตาํง ๆ ซึ่ง
ประกอบด๎วย คณะครูกลุมํสาระฯ 
3.ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อพิจารณาและ
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน   

พ.ค.2561 - ครูกลุํมสาระ
ภาษาไทย 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 

3  ดําเนินการจัดกิจกรรมตามกาํหนดเวลา   
3.1 ดําเนินการจัดกิจกรรมตามกาํหนดเวลา 
จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทย  
โดยวิทยากรภายนอก อาจารย์เสกสันต์ ผลวัฒนะ 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ม.ค - มี.ค.2562 46,300 ครูกลุํมสาระ
ภาษาไทย 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

4.  ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติกิจกรรม ม.ีค.2562 - ครูกลุํมสาระ
ภาษาไทย 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

5. จัดทํารายงานและสรุปผลการดาํเนินโครงการ ม.ีค.2562 - ครูกลุํมสาระ
ภาษาไทย 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………………-…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   …………46,300………….. บาท 
 

ดังรายการ  ตํอไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ

หนํวย 
หนํวย
นับ 

ภาคเรยีนที ่1/2561 ภาคเรยีนที ่2/2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 คําตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บาท 6 ชม. 2 วัน 7,200 บาท - - 1 7,200 
2 คําจ๎างทําป้าย  1,000 ผืน  - - 1 1,000 
3 คําอาหารวําง  2 วัน 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท 25 คน - - 381 38,100 

รวม - 46,300 แผํน 1 169 
รวมทั้งสิ้น 46,300 300 อัน 3 900 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  ค่ายติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1  พ ฒน   ณภ พผ   ร ยนต ม ล    ตร  ร        นพ  นฐ น ล ต ม 

ม ตรฐ น   ล  ดยย ด ล  ปร         ร ฐ   พ  พ ย   พ      ม ป น ล  ท        ร  
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พ ฒน   ร  ด  ร ร ยน  ร  นต ม ล    ตร  ร        นพ  นฐ น ล ต มม ตรฐ น   ล 
ผู้รับผิดชอบ    นางพรรณี  ดิษฐบรรจง 
ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนธันวาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
        ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่านเขียนกรรสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

 ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อที่ 3 ความสารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
 ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนแลพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน 

       ข้อที่ 1.2 คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
  วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ในชีวิตประจําวันเราใช๎ทักษะในการสื่อสารทั้ง 4  ทักษะ คือฟัง พูด อําน เขียนซึ่งทั้ง 4 ทักษะนี้ถือวํามีความสําคญัตํอการ
ดํารงชีวิตประจําวันของนักเรียนเป้นอยํางมากกลุํมสาระภาษาไทยตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนซึ่ง  การอํานหนังสือเพื่อพัฒนา
ตนเอง  และเพื่อการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์  เป็นสิ่งจําเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม  ปัจจุบันนี้การอํานหนังสือของ
คนไทยเป็นกิจกรรมทีไ่มํแพรหํลายแม๎ในหมูํผูร๎ู๎หนังสือแล๎ว  การอํานหนังสือท่ีดีและมีสาระยิ่งน๎อยลงไปอีก  สาเหตุอยูํหลายประการ  
นับตั้งแตํการขาดแคลนหนังสือท่ีดแีละตรงกับความสนใจของผู๎อําน  การขาดแคลนแหลํงความรู๎ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแยํง
เวลาของสื่ออ่ืน  รวมทั้งขาดการชกัจูง  การกระตุ๎นให๎เห็นความสําคญัของการอําน  และมีนสิัยรักการอํานทั้งในและนอกโรงเรียน  เมื่อ

เทียบกับความเพลิดเพลินและการได๎ฟังไดร๎ู๎เห็นเรื่องตําง ๆ จากสื่ออ่ืนแล๎ว  การอํานหนังสือเพื่อวัตถุประสงคด์ังกลําวต๎องใช๎ความ
พยายามมากกวํา  และต๎องมีทักษะในการอําน  ถ๎าจะให๎การอําน  ถา๎จะให๎การอํานหนังสือเกิดเป็นนสิยั  จําเป็นต๎องมีการปลูกฝังและ
ชักชวนให๎เกิดความสนใจ  จัดกิจกรรมสํงเสริมนสิัยรักการอํานอยํางตํอเนื่องและสม่ําเสมอ  ตลอดจนพัฒนาห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงการ
เรียนรู ๎



67 
 

การอํานเป็นรากฐานสําคญัของการศึกษาทุกระดับ  โดยมโีรงเรียนประถมศึกษาเป็นจุดเริ่มต๎นของการวางรากฐานในด๎านการ
อํานให๎แกํนักเรียน  จึงเป็นอยํางยิง่ที่จะต๎องฝึกฝนให๎นักเรียนเป็นผู๎มคีวามสามารถในการอํานหนังสือ  และปลูกฝังให๎มีนสิัยรักการอําน  
โดยจดัหาหนังสือให๎ตรงกับความสนใจและเหมาะสมให๎แกํนักเรียนได๎พัฒนาการอํานในการสร๎างนิสยัรกัการอําน  จําเป็นต๎องฝึกฝน
ตั้งแตํยังเด็ก ๆ ผู๎ที่จะทําการฝึกฝน  ได๎แกํ  ผู๎ปกครอง  ครผูู๎สอนและบรรณารักษ์  เมื่อเด็กรักการอํานตั้งแตํเด็ก ๆ ครั้งเจรญิเติบโตขึ้น
เป็นผู๎ใหญํนสิัยรักการอํานก็จะติดตัวไปเรื่อย ๆ กํอให๎เกิดเป็นผลดีตอํการเรียน  การปรับตัวใหเ๎ข๎ากับสังคมและสิ่งแวดล๎อมของเด็กได๎
เป็นอยํางดี (ฉวีวรรณ  คุหาภินันท์. 2527 : 19) การที่จะให๎เด็กได๎อํานและรักการอํานจนเป็นนสิัย  เพือ่ใช๎การอํานสําหรับการศึกษา
ตํอไปในอนาคตนั้น   ประเทิน  มหาขันธ์  กลําววํา  ความจําเป็นท่ีสําคัญ  2  ประการ  คือ  สอนให๎เด็กอํานหนังสือจนสามารถอํานได๎
ประการหนึ่งและปลูกฝังนสิัยรักการอํานอีกประการหนึ่ง  สําหรบัประการที่  2  ได๎กระทํากันอยูํแล๎วในโรงเรียน  แตปํระการหลักนั้น
แม๎จะได๎มีกําหนดเป็นความมุํงหมายในการสอนแล๎วก็ตาม  หากมิไดแ๎ยกสอนเป็นเรื่องอาจเป็นเพราะมคีวามเข๎าใจวํานิสยัรักการอําน
นั้นจะเกิดขึ้นในตัวเด็กเอง  ไมํจําเป็นต๎องให๎การสั่งสอนเด็กเป็นพิเศษ  การสอนให๎เด็กอํานเป็นการเพยีงพอแล๎ว  แตํความจริงหาเป็น
เชํนนั่นไมํ  การสอนอํานควรมีการกระตุ๎นเร๎าโดยวิธีการตําง  ๆ  เพื่อให๎เด็กเกิดความสนใจรักการอําน  การอํานหนังสือพิมพ์  สารคดี  
วรรณคดีตํางๆ จนมีรสนิยมสูง  สามารถรูจ๎ักเลือกหนังสืออําน  และวิพากษ์วิจารณ์  กิจกรรมสํงเสริมการอํานสําหรับพัฒนาการอําน
กิจกรรมจะชักจูงและกระตุ๎นใหเ๎ดก็สนใจเห็นประโยชน์ของการอํานและรักการอําน  ด๎วยเหตุนี้โรงเรียนจึงมีจุดมุํงหมายในการสํงเสริม
แล๎ว  เด็กจะไดส๎นใจการอํานตํอไปอยํางไมํหยดุยั้ง  การสํงเสรมิการอํานจะเกิดผลดีมากน๎อยเพยีงใดยอํมขึ้นอยูํกับความพร๎อมในการ
อํานของนักเรียนวิธีการสํงเสรมิการอํานท่ีเหมาะสม 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 38 เป็นหนํวยงานท่ีจะต๎องให๎การสนบัสนุนโรงเรยีนที่เป็นหนํวยงานที่จะ
ปฏิบัติโดยกําหนดแนวทางนโยบายในการอํานของนักเรียน ให๎ชัดเจนการวางแผนรํวมกันของคณะครผูู๎บริหารและกรรมการ
สถานศึกษา  การจัดกจิกรรมการอํานทั่วไปและนอกเวลาเรียน  การจัดการเรยีนการสอนเพื่อให๎เกิดนสิัยรักการอํานจําเป็นต๎อง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานเป็นไปอยํางสม่ําเสมอและตํอเนื่องดังนั้นการดาํเนินงานโครงการสํงเสริมของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 38  ได๎ดาํเนินการตํอเนื่องมาโดยตลอด 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร๎างความเขม๎แข็งให๎โรงเรยีนแกนนําสํงเสริมนสิัยรักการฟัง อําน พูด เขียน  และโรงเรียนพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต
สามารถดําเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาให๎นักเรียนมีนิสยัรักการอํานอยํางตํอเนื่องและยั่งยืนและมีทักษะการอํานในระดับที่สูงขึน้ 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์  รณรงค์ สํงเสรมิให๎นักเรยีนมีนิสยัรักการฟัง อําน พูด เขียน    และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องเห็น
ความสําคญัและมสีํวนรํวมในการดําเนินงาน 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 จํานวน 492 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

              - นักเรียนมีทักษะสามารถอําน  ฟัง  พูด  เขียน  และใช๎ภาษาไทยถูกต๎องเหมาะสมตลอดจนมีนิสัยรักการอํานจน
เป็นทักษะในการดําเนินชีวิตประจาํวัน 

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสํารวจความต๎องการและวางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 

พ.ค.2561 - ครูกลุํมสาระ
ภาษาไทย 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุํมงาน) 

 
 

 2..แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายตําง ๆ ซึ่ง
ประกอบด๎วย คณะครูกลุมํสาระฯ 
3.ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อพิจารณาและกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน   

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 

3  ดําเนินการจัดกิจกรรมตามกาํหนดเวลา   
3.1 ดําเนินการจัดกิจกรรมตามกาํหนดเวลา 
จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทย โดยวิทยากร
ภายนอก อาจารยเ์สกสันต์ ผลวัฒนะ อาจารย์จาก
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ธ.ค. 61- ก.พ. 
62 

57,400 ครูกลุํมสาระ
ภาษาไทย 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

4.  ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติกิจกรรม ม.ีค.2562 - ครูกลุํมสาระ
ภาษาไทย 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

5. จัดทํารายงานและสรุปผลการดาํเนินโครงการ ม.ีค.2562 - ครูกลุํมสาระ
ภาษาไทย 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………………-…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   …………57,400………….. บาท 

ดังรายการ  ตํอไปนี้ 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ

หนํวย 
หนํวย
นับ 

ภาคเรยีนที ่1/2561 ภาคเรยีนที ่2/2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 คําตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บาท 6 ชม. 2 วัน 7,200 คน - - 1 7,200 
2 คําจ๎างทําป้าย  1,000 ผืน  - - 1 1,000 
3 คําอาหารวําง  2 วัน 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท 25 คน - - 492 49,200 

รวม - 57,400 แผํน 1 169 
รวมทั้งสิ้น 57,400 300 อัน 3 900 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนมีนิสยัรักการอํานอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 
2. นักเรียนมีนิสยัรักการอําน 
3. นักเรียนเห็นความสําคญัและมสีํวนรํวมในการ
ดําเนินงาน 
4. การสังเกต 

แบบประเมินความพึงพอใจของการจัด
กิจกรรม 
แบบบันทึกรักการอําน 
รายงานการบันทึกรักการอําน 
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

แบบประเมินผล 
แบบบันทึกรักการอําน 
จัดทํารายงานและสรุปผลเป็นรูปเลํม 
แบบบันทึกการสังเกต 
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โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  ค่ายปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับไตรภาษา ( HSK , TOPIK , JLPT) 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 และตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวชญาณิศา ฤทธิ์เจริญ และ นางสาวมยุรา ยุทธชุม 
ระยะเวลาดําเนินการ  ก.ค. 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  ข้อที่ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
  คิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อที่ 3 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน 
     ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
  วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดการการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 
  ข้อที่ 1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ข้อที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับการบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ข้อที่ 3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได๎จดัการเรียนการสอนที่สนองตํอนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎
เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการจดัการเรียนการสอนในโครงการห๎องเรียนพิเศษภาษาจีนอีกท้ังยังมี ภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นท่ี
กําลังจะเปดิเป็นแผนการสอนในอนาคต และไดร๎ับความไว๎วางใจและเช่ือมั่นจากผู๎ปกครอง ที่ไดส๎ํงบุตรหลานเข๎าเรยีนในโครงการ
ดังกลําว โดยในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และปีที่ 4 มาเข๎าเรียนในโปรแกรม ดังน้ันงานห๎องเรยีนพิเศษ
ภาษาจีน รํวมกับ วิชาภาษาเกาหลีและภาษาญีปุ่่น จึงได๎กําหนดการเรียนปรับพื้นฐานความรู๎ให๎กับนกัเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร๎อม สําหรับการเรียนในภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตํอไป 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให๎นักเรียนมีความคุ๎นเคยกับครูเจ๎าของภาษา และสามารถใช๎ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น เป็นสื่อในการเรียน 
 2.2  เพื่อให๎นักเรียนได๎มคีวามรู๎ขั้นพื้นฐานในการเรียนรายวิชาตํางๆ เป็นภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น โดยใช๎ตํารา
ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุน่เป็นสื่อ 
 2.3  เพื่อสร๎างเจตคติทีด่ีตํอการเรยีนการสอนในโครงการห๎องเรียนพิเศษ ห๎องเรียนภาษาเกาหลี ห๎องเรียนภาษาญี่ปุ่นตํอ
ผู๎ปกครองและนักเรยีน 
 2.4   เพื่อให๎ครูผูส๎อน และผู๎ปกครองสํงเสริมพัฒนาความสามารถทางการเรียนของนักเรยีนตํอไป 
 

 3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 -  นักเรียนห๎องเรียนพิเศษภาษาจนี นักเรียนท่ีเลือกเรียนภาษาเกาหลีและภาษาญีปุ่่น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
จํานวน  100 คน ในการปรับพ้ืนฐานในการเรียนรายวิชาหลักเป็นภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น 
 -  ครูผู๎สอนภาษาจีน ครสูอนภาษาเกาหลี ครูสอนภาษาญี่ปุ่นและชาวตํางชาติ จํานวน 6 คน ได๎เตรียมความพร๎อมให๎กับนักเรียน 
 ด้านคุณภาพ  

- นักเรียนมีความรู๎พื้นฐานในการเรียนรายวิชาตํางๆ เป็นภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น 
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ เป็นภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น 

 

4. วิธีการดําเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

มี.ค. – เม.ย.  2561 
 
 

- คณะกรรมการ ห๎องเรียน
ภาษาจีน ภาษาเกาหลี
,ภาษาญี่ปุ่น 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแตํงตั้งคณะทํางาน 
3. ดําเนินตามโครงการโดยแบํงห๎องเรียนเป็น 3 
ห๎องเรียน (ห๎องเรียนภาษาจีน ภาษาเกาหลี และ
ภาษาญี่ปุ่น) ระยะเวลา  1 วัน 

เม.ย. 2561 10,500 คณะกรรมการ ห๎องเรียน
ภาษาจีน ภาษาเกาหลี 
ภาษาญี่ปุ่นและครูที่
รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การเรํงรัดการดําเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการ 

เม.ย. – พ.ค.  
2561 

- คณะกรรมการ ห๎องเรียน
ภาษาจีน ภาษาเกาหลี 
ภาษาญี่ปุ่น 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการและ
รายงานผู๎บังคับบญัชา 

มิ.ย. 2561 - คณะกรรมการ ห๎องเรียน
ภาษาจีน ภาษาเกาหลี 
ภาษาญี่ปุ่น 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ     …………………………….. บาท 
 เงินอุดหนุน   ...................................         บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   ..........10,500............. บาท 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  เสริมเติมเต็ม เพื่อยกระดับการสอนผลสัมฤทธิ์   ปีการศึกษา 2561 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล  
   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่ 1     พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ    คณะครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ข้อ 1  ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
   ข้อ  2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
     และแก้ปัญหา 
   ข้อ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   ข้อ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
   ข้อ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

     ข้อ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทํางาน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินผลในระดับในระดับภาคเรียนท่ี 1 พบวํา ผู๎เรยีนมีความรู๎ในระดับต่ํา อํานไมํได๎เขียนไมํถูก คิดวิเคราะหไ์มํ

เป็น ยิ่งมีการกลาํววําไมคํวรให๎เด็กซ้ําช้ัน ทําให๎ครูต๎องปลํอยเด็กเลื่อนช้ันไปโดยที่เด็กไมํพร๎อมที่จะเรียน จึงเป็นสาเหตุให๎เกิดความ
บกพรํองในการเรียนรู๎สะสมยิ่งข้ึนไป อยํางไรกต็ามในกรณีที่ผูเ๎รียนไมํผํานเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู๎ของกลุํมสาระตํางๆ ในหลักสตูร
ใหมํระบุให๎เป็นหน๎าท่ีของสถานศกึษาต๎องจัดให๎มีการเรียนการสอนซํอมเสริมและจัดใหม๎ีการประเมินผลการเรยีนรู๎ด๎วย 
  ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอยาํงยิ่งท่ีจะต๎องสอนซํอมเสริมเติมเต็มความรู๎นักเรยีน ใหผ๎ู๎เรียนที่มคีวามรู๎ในระดับต่ํา  คือ  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ให๎เกิดประสิทธิภาพตํอไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสรุปเนื้อหาสาระของหนํวยในบางประเด็นท่ียาก สลับซับซ๎อน ซึ่งนักเรียนอาจไมํเข๎าใจได ๎
 2) เพื่อเปิดโอกาสให๎นักเรียนซักถามข๎อสงสัยในเนื้อหาสาระที่จัดให ๎มีการสอนเสรมิ และไดร๎ับฟังคําตอบคําเฉลยปญัหาที ่   
นักศึกษาสงสัยข๎องใจ 
 3) เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมสอนเสริม เชํน สถานการณ์จําลอง กลุํมสมัพันธ์ การวิพากษ์วิจารณ์  
               แสดงความคิดเห็น เป็นต๎น 
 4) เพือ่ให๎นักเรียนไดม๎ีโอกาสพบครูและเพื่อนนักเรียน พร๎อมกับการสร๎างการให๎คาํปรึกษาเกีย่วกับการศึกษาเลําเรียนโดยทั่วไป 
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3.  เป้าหมาย  
     เชิงปริมาณ 

นักเรียนจํานวน 200 คนของระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีความรู๎ในระดับต่ํา  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น 

      เชิงคุณภาพ 
นักเรียนท่ีมีความรู๎ในระดับต่าํ  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธ์ิ 

 ทางการเรียนสูงขึ้น    

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแตํงตั้งคณะทํางาน 

ตุลาคม 2561 
 

- นางสาวอุไรวรรณ  อินริราย 
และครูที่ปรึกษา ม.1 ทุกคน  

2. ดําเนินการ 
(Do) 

1. ดําเนินการตามปฏิทิน 
2. ประชุมครูเพื่อสร๎างความเข๎าใจ 
ดําเนินกิจกรรมเข๎าคํายนักเรียนในวิชา 
วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,ภาษาองักฤษ,
ภาษาไทย,สังคมศึกษา กลุมํละ 3 ช่ัวโมง 

ธันวาคม 
2561 

37,000 ครูที่ปรึกษา ม.1 ทุกคน 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน 
2. ตรวจการบันทึกจากใบงาน 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

ธันวาคม   
2561 

- ครูที่ปรึกษา ม.1 ทุกคน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานผลการดําเนินการ  
ตํอผู๎บังคับบัญชา 

ธันวาคม 
2561  

- นางสาวอุไรวรรณ  อินริราย 
 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      -  บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี         37,000  บาท 

 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวยนับ ภาคเรียนที ่1 ปี 2561 ภาคเรียนที ่2 ปี 2561 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 คําอาหารกลางวัน 40 บาท 200 8,000 200 8,000 

2 คําอาหารวําง  2  มื้อ 25 บาท 200 10,000 200 10,000 

3 คําป้ายไวนิล 1,000 บาท 1 1,000 - - 

รวม 19,000 18,000 
รวมทั้งสิ้น 37,000 
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โครงการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
กิจกรรม  1. ค่ายติวเพื่อยกผลสมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับปานกลาง 
   2. ค่ายติดตามงาน ส่งงานเพื่อป้องกันการติด 0 ร มส ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
                              ตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานโรงเรียน          แผนงานที่ 1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   และมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ    ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ปีการศึกษา  2561 
ระยะเวลาดําเนินการ  สิงหาคม   2561  -  มีนาคม  2562 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนกรรสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

 ข้อ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

 ข้อ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ข้อ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในทุกปีการศึกษาท่ีผํานมาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ยังไมํเป็นท่ีนําพอใจ และมี
นักเรียนจํานวนมากที่หมดสิทธ์ิสอบปลายภาคเนื่องด๎วยเวลาเรียนไมพํอ  นักเรียนอีกจํานวนหนึ่งได๎รบัผลการเรยีนเป็น ร เนื่องด๎วยการ
ค๎างสํงงาน  นักเรียนอีกจํานวนหนึง่ได๎รับผลการเรยีนเป็น ศูนย์ เนื่องด๎วยคะแนนเก็บน๎อยและการสํงงานกับครูผูส๎อนไมคํรบตาม
กําหนด  
 และในปีการศึกษาน้ีเป็นปีท่ีครผูู๎สอนและผู๎บริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได๎ทําข๎อตกลง (MOU) รํวมกันในการพัฒนา
นักเรียนให๎ได๎รับผลการเรียนปลอด 0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  จึงจัดทําโครงการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2   ขึ้นโดยการจดักิจกกรมพัฒนานักเรียนที่มีผลการเรียนอยูํในระดับปานกลาง และกิจกรรมสําหรับนักเรยีน
ผู๎มีสถานะเสี่ยงตํอการไดร๎ับผลการเรียน   0   ร  มส 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีมผีลการเรยีนมนระดบัปานกลางใหส๎ูงขึ้น 

2. เพื่อพัฒนานักเรียนท่ีมีผลการเรยีนต่ํา ไมํใหไ๎ดร๎ับผลการเรียนเป็น  0  ร  มส 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           -  นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ําจํานวน  220  คน 
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 3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ําและนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดทําคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ 
3. จัดหาวิทยากร 
4. ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิาน 

กรกฎาคม 2561 - - หัวหน๎าระดับช้ัน 
- ฝ่ายวิชาการระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  2  ปี
การศึกษา  2561 

2. ดําเนินการ 
(Do) 
 

1. ดําเนินการโดยการอบรมเข๎าคําย สํารวจ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปรียบเทยีบการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. นัดพบผู๎ปกครองและนักเรยีนกลุํมพิเศษเพื่อรํวม
แก๎ไขปัญหาวิชาเรียนท่ีมผีลการเรยีนรู๎ไมํพึงประสงค์
และเป็นอุปสรรคตํอการจบหลักสตูร 
3. สํารวจการค๎างการสํงงาน การติด  ร  มส 

กุมภาพันธ-์
มีนาคม 2562 

20,300 - หัวหน๎าระดับช้ัน 
- ครูผู๎สอนระดับชั้น ม.2 
- ครูที่ปรึกษา ม.2 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. จัดทําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปรียบเทียบการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
2. สํารวจการค๎างการสํงงาน  
การติด  ร  มส 

มีนาคม  2562 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิโครงการ 
2. สรุปการดําเนินการ 

 มีนาคม 2562 - 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                  ………-……..……. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                ….……-………….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี                ……..20,300...... บาท 
ดังรายการตํอไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวยนับ ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 500 ผืน - - 1 500 

2 คําอาหารหลัก   40 คน - - 220 8,800  
3 คําอาหารวําง  2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 50 คน - - 220 11,000  

รวม - 20,300    20000 
รวมทั้งสิ้น 20,300 
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โครงการ  ค่าย“บูรณาการ  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET ” 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3    

กิจกรรม  พัฒนาการจัดการเรียนช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มพิเศษ  

ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 1  คุณภาพผู้เรยีนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ    
                              มาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ    นายสมาน  โตสิงห์ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนกรรสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

 ข้อ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

 ข้อ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนแลพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ข้อ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทํางาน 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตํางมุํงเน๎นท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให๎มีคุณภาพเพื่อเป็นปัจจยัหลักในการพัฒนา
บ๎านเมืองตํอไป  โดยกําหนดใหต๎๎องจัดการศึกษาอยํางมีคณุภาพ  โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคญั  มุํงให๎เกิดการเรยีนรู๎  การใฝรู่๎ใฝ่เรียนอยําง
ตํอเนื่องและตลอดชีวิต  

โรงเรียนสรรพวิทยาคมโดยระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ต๎องการให๎นักเรียนทุกคนได๎รับ การพัฒนาดา๎นผลสัมฤทธิ์ทุกกลุํม
สาระ จึงจดัทําโครงการคําย“บูรณาการ  8  กลุํมสาระการเรียนรู๎  สูํการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ  O-NET ”  ขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์  
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู๎เรยีนพร๎อมท้ังยกระดับมาตรฐานการเรียนรู๎ 8  กลุํมสาระการเรียนรู๎  ในสถานศึกษาให๎มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
2.เพื่อพัฒนาความรู๎ ความสามารถเตรียมพร๎อมเข๎ารับการทดสอบและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให๎สูงข้ึน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุํมพิเศษ  จํานวน 95  คน  
3.1.2 ร๎อยละ 80 นักเรียนมีทักษะและความรู๎คิดแก๎ปญัหา จากการเข๎ารํวมกิจกรรม 
3.1.3 ร๎อยละ 80 นักเรยีนระดับชั้น ม.3 กลุํมพิเศษ ได๎รับการสอนเสรมิความรู๎ในทุกรายวิชา  



80 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3กลุํมพิเศษ  สูงขึ้น อยูํในเกณฑ์ระดับสูงกวําคําเฉลี่ยกลาง

อยํางน๎อยร๎อยละ 50 ข้ึนไป 
3.2.2 นักเรียนได๎รับความรู๎และมีเจตคตทิี่ดีตํอการเรียน  

3.2.3 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3กลุํมพิเศษ  มีความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมโครงการร๎อยละ 80 

4. ขั้นตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan)  

- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ และ
แบํงหน๎าท่ีความรับผดิชอบ 
- นําเสนอโครงการ 

พ.ค. 2561 - ครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

  

-  จัดเตรียมอุปกรณ์/และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
-  ดําเนินการจัดโครงการดังนี ้
-พบผู๎ปกครองและนักเรียนกลุํมพิเศษ เพื่อรํวมแก๎ไขปัญหา
วิชาเรียนที่ยังมีผลการเรียนรู๎ไมํพึงประสงค์และเป็นอุปสรรค
ตํอการจบหลักสตูร 
-ชํวยติดตามพฤติกรรมการเรียน  การสํงงาน  การมาเรียน
สาย  หนีเรยีน ให๎เป็นไปตามคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 

ก.ค.-ก.ย. 2561 8,400 ครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ทดสอบนักเรียนหลังปฏิบตัิกิจกรรม 
- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินตามโครงการ 

ก.ค.- ก.ย. 2561 - ครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action)  

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทํากจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ค.- ก.ย. 2561 
 
 

- ครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินอุดหนุน   ……………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………  บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   ……8,400…………..  บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 คําอาหารหลัก 1 มื้อ  40 คน 95 3,800 - - 
2 คําอาหารรอง  2 มื้อ  20 คน 95 3,800 - - 
3 คําป้ายไวนลิ 800 ผืน 1 800 - - 

รวม 8,400 - 
รวมท้ังสิ้น 8,400 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กิจกรรม  พัฒนาการจัดการเรียนด้านทักษะความคิด  

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 1  คุณภาพผู้เรยีนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ    นายสมาน  โตสิงห์ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนกรรสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

 ข้อ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

 ข้อ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนแลพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ข้อ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตํางมุํงเน๎นท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให๎มีคุณภาพเพื่อเป็นปัจจยัหลักในการพัฒนา
บ๎านเมืองตํอไป  โดยกําหนดใหต๎๎องจัดการศึกษาอยํางมีคณุภาพ  โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคญั  มุํงให๎เกิดการเรยีนรู๎  การใฝรู่๎ใฝ่เรียนอยําง
ตํอเนื่องและตลอดชีวิต  

โรงเรียนสรรพวิทยาคมโดยระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ต๎องการให๎นักเรียนทุกคนได๎รับ การพัฒนาดา๎นผลสัมฤทธิ์ทุกกลุํม
สาระ จึงจดัทําโครงการคําย“บูรณาการ  8  กลุํมสาระการเรียนรู๎  สูํการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ  O-NET ”  ขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์  
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู๎เรยีนพร๎อมท้ังยกระดับมาตรฐานการเรียนรู๎8  กลุํมสาระการเรียนรู๎  ในสถานศึกษาให๎มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
2.เพื่อพัฒนาความรู๎ ความสามารถเตรียมพร๎อมเข๎ารับการทดสอบและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให๎สูงข้ึน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

3. เป้าหมาย  
3.3 เชิงปริมาณ 

3.3.1 ร๎อยละ 50 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน(O-net) ทุกกลุํมสาระสูงขึ้น  
3.3.2 ร๎อยละ 80 นักเรียนมีทักษะและความรู๎จากการเข๎ารํวมกิจกรรม 
3.3.3 ร๎อยละ 80 นักเรยีนระดับชั้น ม.3  ได๎รับการสอนเสรมิความรู๎ในทุกรายวิชา  
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3.4 เชิงคุณภาพ 
3.4.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(O-net) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สูงขึ้น อยูํในเกณฑ์ระดับสูงกวําคําเฉลีย่กลาง

อยํางน๎อยร๎อยละ 50 ข้ึนไป 
3.4.2 นักเรียนได๎รับความรู๎และมีเจตคตทิี่ดีตํอการเรียน  

3.4.3 นักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีความพึงพอใจตํอการจัดกจิกรรมโครงการร๎อยละ 80 
 

4. ขั้นตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan)  

- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ และ
แบํงหน๎าท่ีความรับผดิชอบ 
- นําเสนอโครงการ 

พ.ค. 2561 - ครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

  

- จัดเตรยีมอุปกรณ์/และเครื่องมือในการจัดกิจกรรม 
- ดําเนินการจดัโครงการดังนี ้
- จัดหาวิทยากรภายนอกมาให๎ความรู๎ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์  ภาอังกฤษ และคณติศาสตร์ วิชาละ 1 วัน 

ธ.ค. 2561 25,200 ครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ทดสอบนักเรียนหลังปฏิบตัิกิจกรรม 
- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินตามโครงการ 

ม.ค. 2561 - ครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action)  

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทํากจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.พ. 2561 
 
 

- ครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

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

 เงินนอกงบประมาณ   …………………………   บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   ……25,200…….….  บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 คําวิทยากร 3 วิชา วันละ 7 ชม. 1,200 ชม. - - 21 25,200 
รวม - 25,200 

รวมท้ังสิ้น 25,200 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

3.1.1 ร๎อยละ 50 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน(O-net) ทุกกลุํมสาระสูงขึ้น  
3.1.2 ร๎อยละ 80 นักเรียนมีทักษะและความรู๎จาก
การเข๎ารํวมกิจกรรม 
3.1.3 ร๎อยละ 80 นักเรยีนระดับชั้น ม.3  ได๎รับ
การสอนเสรมิความรู๎ในทุกรายวิชา  

1) นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม 
2) สังเกตจากการทดสอบการอํานของ
นักเรียน 
 

- แบบติดตามการจัดกจิกรรม 
ของครูผู๎สอน 
- แบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรม 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กิจกรรม  ค่ายเพื่อยกระดับผลสมฤทธิ์ของนักเรียนที่เสี่ยงติด 0  ร มส   
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
                              ตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทาง 
   วิชาการ  
แผนงานโรงเรียนที่ 1   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ    ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2561 
ระยะเวลาดําเนินการ  กรกฎาคม   2561  -  กันยายน  2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนกรรสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

 ข้อ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

 ข้อ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนแลพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ข้อ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน 

     ข้อที่  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฏหมายและ           
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

  
1. หลักการและเหตุผล 
 ในทุกปีการศึกษาท่ีผํานมาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ยังไมํเป็นทีน่ําพอใจ และมีนักเรียน
จํานวนมากที่หมดสิทธ์ิสอบปลายภาคเนื่องด๎วยเวลาเรียนไมํพอ  นักเรียนอีกจํานวนหนึ่งได๎รับผลการเรียนเป็น ร เนื่องด๎วยการคา๎งสํง
งาน  นักเรียนอีกจํานวนหนึ่งไดร๎ับผลการเรยีนเป็น ศูนย์ เนื่องด๎วยคะแนนเก็บน๎อยและการสํงงานกับครูผูส๎อนไมคํรบตามกําหนด  
 และในปีการศึกษาน้ีเป็นปีท่ีครผูู๎สอนและผู๎บริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได๎ทําข๎อตกลง (MOU) รํวมกันในการพัฒนา
นักเรียนให๎ได๎รับผลการเรียนปลอด 0  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 จึงจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ขึ้นโดยการจดักิจกรรมพัฒนานักเรียนที่เสี่ยงติด 0 ร มส 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้น 
 2.  เพื่อลดจํานวนนักเรยีนที่ ติด 0 ร มส 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            -  นักเรียนที่มีเสี่ยงติด  มส  (เวลาเรียนไมํถึง 80  % )   ร  และ  0    จํานวน  220  คน 
 3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ําและนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการ 
2.  จัดทําคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ 
3. จัดหาวิทยากร 
4. ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิาน 

กรกฎาคม 2561 - -หัวหน๎าระดับช้ัน 
-ฝ่ายวิชาการระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  4  ปี
การศึกษา  2558  

2. ดําเนินการ 
(Do) 

1. ดําเนินการโดยการอบรมเข๎าคํายยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนที่เสี่ยง
ติด 0 ร มส  ตามโครงการ ณ โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม 

สิงหาคม-กันยายน 
2561 

12,350 -หัวหน๎าระดับช้ัน 
- ครูผู๎สอนระดับชั้น ม.4 
-ครูที่ปรึกษา ม.4 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. จัดทําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปรียบเทียบ
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กันยายน 2561 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิโครงการ 
2. สรุปการดําเนินการ 

  ตุลาคม 2561 - 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                  ……………-………….  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                ….………..-…………..  บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี               ..........12,350........   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ(เงินระดับม.4)  ..................-...………. บาท 
ดังรายการตํอไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ

หนํวย 
หนํวยนับ ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2561 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 
1 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน 1 1,000 - - 
2 คําอาหารหลัก นักเรียน 250 คน 45 คน 220 9,900 - - 
3 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  

นักเรียน 250 คน (น้ําเปลํา) 
7 คน 220 1,450 - - 

รวม 12,350 -    20000 
รวมทั้งสิ้น 12,350 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กิจกรรม  ค่ายติวเพื่อยกผลสมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับปานกลางขึ้นไป 
       ( เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50  ขึ้นไป )    
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
   ตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานโรงเรียนที่ 1   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ    ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2561 
ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม   2562  -  กุมภาพันธ์  2562 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนกรรสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละ 
   ระดับชั้น 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

 ข้อ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

 ข้อ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนแลพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ข้อ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน 

    ข้อที่  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฏหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในทุกปีการศึกษาท่ีผํานมาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ยังไมํเป็นทีน่ําพอใจ และมีนักเรียน
จํานวนมากที่หมดสิทธ์ิสอบปลายภาคเนื่องด๎วยเวลาเรียนไมํพอ  นักเรียนอีกจํานวนหนึ่งได๎รับผลการเรียนเป็น ร เนื่องด๎วยการคา๎งสํง
งาน  นักเรียนอีกจํานวนหนึ่งไดร๎ับผลการเรยีนเป็น ศูนย์ เนื่องด๎วยคะแนนเก็บน๎อยและการสํงงานกับครูผูส๎อนไมคํรบตามกําหนด  
 และในปีการศึกษาน้ีเป็นปีท่ีครผูู๎สอนและผู๎บริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได๎ทําข๎อตกลง (MOU) รํวมกันในการพัฒนา
นักเรียนให๎ได๎รับผลการเรียนปลอด 0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 จึงจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ขึ้นโดยการจดักิจกกรมพัฒนานักเรียนที่มีผลการเรียนอยูํในระดับปานกลาง  

2.  วัตถุประสงค์ 
             1.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับปานกลางขึ้นไปให๎สูงขึ้น 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
              -  นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางขึ้นไปจํานวน  200  คน 
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 3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ําและนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 70 % 

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการ 
2.  จัดทําคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ 
3. จัดหาวิทยากร 
4. ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิาน 

กรกฎาคม 2561 - -หัวหน๎าระดับช้ัน 
-ฝ่ายวิชาการระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  4  ปี
การศึกษา  2561  

2. ดําเนินการ 
(Do) 

1. ดําเนินการโดยการอบรมเข๎าคํายยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนที่มี
ผลการเรยีนปานกลาง ตามโครงการ  ณ 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 2562 

28,600 -หัวหน๎าระดับช้ัน 
- ครูผู๎สอนระดับชั้น ม.
4 
-ครูที่ปรึกษา ม.4 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. จัดทําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปรียบเทียบ
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กุมภาพันธ์ 2562 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 
 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิโครงการ 
2. สรุปการดําเนินการ 

  กุมภาพันธ ์
2562 

- 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                  …………….…-………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                ….…………….……….….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี                ..........28,600.............   บาท 

ดังรายการตํอไปนี้ 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ

หนํวย 
หนํวยนับ ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2561 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 
1 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน - - 1 1,000 

2 คําอาหารหลัก  1 มื้อ 40 คน - - 200 8,000 
3 คําอาหารวําง  2 มื้อ 25 คน - - 200 10,000 
4 คําวิทยากร 8 คน 200 ช่ัวโมง - - 6 9,600 

รวม - 28,600    20000 
รวมทั้งสิ้น 28,600 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียน 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 

ตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทาง 
วิชาการ  

แผนงานโรงเรียนที่ 1   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ    นางอําไพ   พรมมา 
ระยะเวลาดําเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนกรรสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละ 
   ระดับชั้น 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
 ข้อ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนแลพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ข้อ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน  

1.หลักการและเหตุผล 
 ในทุกปีการศึกษาท่ีผํานมาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ยังไมํเป็นทีน่ําพอใจ และมีนักเรียน
จํานวนมากที่หมดสิทธ์ิสอบปลายภาคเนื่องด๎วยเวลาเรียนไมํพอ  นักเรียนอีกจํานวนหนึ่งได๎รับผลการเรียนเป็น มส. ร เนื่องด๎วยการค๎าง
สํงงาน  นักเรียนอีกจํานวนหนึ่งไดร๎ับผลการเรียนเป็น ศูนย์ เนื่องด๎วยคะแนนเก็บน๎อยและการสํงงานกบัครูผูส๎อนไมคํรบตามกําหนด  
 และในปีการศึกษาน้ีเป็นปีท่ีครผูู๎สอนและผู๎บริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได๎ทําข๎อตกลง (MOU) รํวมกันในการพัฒนา
นักเรียนให๎ได๎รับผลการเรียนปลอด 0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 จึงจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ขึ้นโดยการจดักิจกกรมพัฒนานักเรียนที่มีผลการเรียนอยูํในระดับปานกลาง  
 

2. วัตถุประสงค์ 
             1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีมผีลการเรยีนมนระดับปานกลางใหส๎ูงขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-  นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางจํานวน  200  คน 
-  นักเรียนที่มีผลการเรียนที่คาดวําจะได๎รับผลการเรียน 0, ร, มส.  จํานวน 100 คน 

3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  -  นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ําและนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
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4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1.ประชุมคณะครูในระดับชั้น 
2.แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
3.ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
4.ดําเนินการตามโครงการทีไ่ด๎รับอนุมัติ 

 
มิ.ย – ก.ค

2561 
 

 
- 

หัวหน๎าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 
 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแตํงตั้งคณะทํางาน 
3. ดําเนินตามโครงการ โดยการอบรมเข๎าคํายยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนที่เสี่ยงติด 0 ร 
มส  ตามโครงการ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
4.ประเมินโครงการ 
5.รายงานผลการดําเนินการตํอผู๎บงัคับบัญชา 

 
ม.ค. 2562 

 

 
23,500 

หัวหน๎าระดับชั้น และ
คณะครูชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การเรํงรัดการดําเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการ 

 
ม.ค. 2562 

 

 
- 

หัวหน๎าระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการและรายงาน
ผู๎บังคับบัญชา 

 
ม.ค. 2562 

 

 
- 

หัวหน๎าระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-………………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี    ……..…23,500………… บาท 

 

6.  การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือท่ีใช้วัด 

1. ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิดีขึ้น 
2. ร๎อยละของนักเรียนท่ีไดร๎ับ 0  ร  มส 

1. นิเทศติดตาม  การจัดกิจกรรม 
2. สํารวจ 

1. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. แบบสํารวจ 

 
 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวย
นับ 

ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 คําอาหาร 1 มื้อ 40 คน - - 250 10,000 
2 คําอาหารวําง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 50 คน - - 250 12,500 
3 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน - - 1  1,000 

รวม - 23,500 
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โครงการ  ค่าย“บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ” 
                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6    

กิจกรรม  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1  พ ฒน   ณภ พผ   ร ยนต ม ล    ตร  ร        นพ  นฐ น ล ต ม 

ม ตรฐ น   ล  ดยย ด ล  ปร         ร ฐ   พ  พ ย   พ      ม ป น ล  ท        ร  
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พ ฒน   ร  ด  ร ร ยน  ร  นต ม ล    ตร  ร        นพ  นฐ น ล ต มม ตรฐ น   ล 
ผู้รับผิดชอบ    นางเพลินพิศ   ศรีสุวรรณ  
ระยะเวลาดําเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
    สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
       ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนกรรสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

 ข้อ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

 ข้อ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนแลพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ข้อ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน 

     ข้อที ่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
  วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตํางมุํงเน๎นท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให๎มีคุณภาพเพื่อเป็นปัจจยัหลักในการพัฒนา

บ๎านเมืองตํอไป  โดยกําหนดใหต๎๎องจัดการศึกษาอยํางมีคณุภาพ  โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคญั  มุํงให๎เกิดการเรยีนรู๎   
การใฝ่รู๎ใฝ่เรยีนอยํางตํอเนื่องและตลอดชีวิต  

โรงเรียนสรรพวิทยาคมโดยระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ต๎องการให๎นักเรียนทุกคนได๎รับ การพัฒนาดา๎นผลสัมฤทธิ์และลดการ
ได๎รับการตดัสินผลการเรียน 0 ร มส ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ จึงจัดทําโครงการคําย“บูรณาการ  8 กลุํมสาระการเรยีนรู๎ สูํการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  O-NET ”  ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู๎เรยีนพร๎อมท้ังยกระดับมาตรฐานการเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ในสถานศึกษาให๎มี

     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาความรู๎ ความสามารถเตรียมพร๎อมเข๎ารับการทดสอบและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให๎สูงขึ้น 

 3. เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีผลการเรยีนต่ําไมํให๎ไดร๎ับการตัดสินผลการเรียน 0 ร มส 
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3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ร๎อยละ 50 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (O-net) ทุกกลุํมสาระสูงขึ้น  
3.1.2 ร๎อยละ 80 นักเรียนมีทักษะและความรู๎จากการเข๎ารํวมกิจกรรม 
3.1.3 ร๎อยละ 80 นักเรยีนระดับชั้น ม.6  ได๎รับการสอนเสรมิความรู๎ในทุกรายวิชา  

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-net) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  สูงขึ้น อยูํในเกณฑร์ะดับสูงกวําคําเฉลี่ย  
  กลางอยํางน๎อยร๎อยละ 50 ข้ึนไป 
3.2.2 นักเรียนได๎รับความรู๎และมีเจตคตทิี่ดีตํอการเรียน  
3.2.3 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมโครงการร๎อยละ 80 

 

4. ขั้นตอนการดําเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan)  

- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ 
และแบํงหน๎าท่ีความรับผดิชอบ 
- นําเสนอโครงการ 

พ.ย. 2561 - ครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2. ดําเนินการ 
(Do) 
  

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแตํงตั้งคณะทํางาน 
3. ดําเนินตามโครงการ โดยจดัติว 4 วิชา ได๎แกํ วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และภาษาอังกฤษ 
โดยเชิญวิทยากรมาติวให๎ วันละ 2 คน จํานวน 4 วัน 
จัดที่ห๎องโสต และอาคารสรรพการ 
4. ประเมินโครงการ 
5. รายงานผลการดําเนินการตํอผูบ๎ังคับบัญชา 

ธ.ค. 2561 67,200 ครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ทดสอบนักเรียนหลังปฏิบตัิกิจกรรม 
- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินตาม
โครงการ 
- สํารวจการคา๎งสํงงาน และการตดิ 0 ร มส 

ม.ค. 2562 - ครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action)  

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทํากจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ม.ค. 2562 
 

- ครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

5.  งบประมาณ  
 เงินอุดหนุน   ………………………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………………… บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   .......67,200…….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน 
ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวย
นับ 

ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 
คําตอบแทนวิทยากร 4 วิชา  
วันละ 2 คน (2 คน x 7 ชม.x 4 วิชา) 

1,200 ชม. - - 56 67,200 

รวม - 67,200 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กิจกรรม  ค่ายติวเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับปานกลาง 
            และ ค่ายติดตามงาน ส่งงานเพื่อป้องกันการติด 0 ร มส ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
                              ตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
แผนงานโรงเรียนที่ 1   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแลมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ    นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
    สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
       ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนกรรสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

 ข้อ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

 ข้อ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนแลพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ข้อ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน 

     ข้อที ่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 

   วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

  ข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในทุกปีการศึกษาท่ีผํานมาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ยังไมํเป็นทีน่ําพอใจ และมี
นักเรียนจํานวนมากที่หมดสิทธ์ิสอบปลายภาคเนื่องด๎วยเวลาเรียนไมพํอ  นักเรียนอีกจํานวนหนึ่งได๎รบัผลการเรยีนเป็น ร เนื่องด๎วย
การค๎างสํงงาน  นักเรียนอีกจํานวนหนึ่งได๎รับผลการเรียนเป็น ศูนย์ เนื่องด๎วยคะแนนเก็บน๎อยและการสํงงานกับครูผูส๎อนไมํครบ
ตามกําหนด  
 และในปีการศึกษาน้ีเป็นปีท่ีครผูู๎สอนและผู๎บริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได๎ทําข๎อตกลง (MOU) รํวมกันในการพัฒนา
นักเรียนให๎ได๎รับผลการเรียนปลอด 0  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จงึจัดทําโครงการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 ข้ึนโดยการจัดกิจกกรมพัฒนานักเรียนท่ีมีผลการเรียนอยูํในระดับปานกลาง และกิจกรรมสําหรับ
นักเรียนผู๎มีสถานะเสี่ยงตํอการไดร๎บัผลการเรยีน  0  ร  มส 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีมผีลการเรยีนมนระดบัปานกลางใหส๎ูงขึ้น 
2. เพื่อพัฒนานักเรียนท่ีมีผลการเรยีนต่ํา ไมํใหไ๎ดร๎ับผลการเรียนเป็น  0  ร  มส 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

           -  นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ําจํานวน  100  คน 
        -  นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางจํานวน  200  คน 

3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา และนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง  
 

4. วิธีการดําเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดทําคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ 
3. จัดหาวิทยากร 
4. ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิาน 

พ.ย. 2561 - - หัวหน๎าระดับช้ัน 
- ฝ่ายวิชาการระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  6   
ปีการศึกษา  2560 

2. ดําเนินการ 
(Do) 
 

1.ดําเนินการโครงการ โดยจดักิจกรรมให๎กับ
นักเรียนท่ีมผีลการเรยีนที่คาดวําจะติด 0 ร มส 
ในแตํละวิชา เข๎ารํวมกิจกรรม โดยเชิญ
ผู๎ปกครอง ครูที่เกี่ยวข๎อง และนักเรียน มาทํา
ความเข๎าใจรํวมกัน มอบหมายงาน เพื่อให๎
จํานวนนักเรียนท่ีคาดวําจะติด 0 ร มส  
มีจํานวนลดลง 

ม.ค. – ก.พ. 
2562 

19,000 - หัวหน๎าระดับช้ัน 
- ครูผู๎สอนระดับชั้น ม.6 
- ครูที่ปรึกษา ม.6 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. จัดทําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปรียบเทียบ
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. สํารวจการค๎างการสํงงานการตดิ  ร  มส 

ก.พ. 2562 - 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิโครงการ 
2. สรุปการดําเนินการ 

ก.พ. 2562 - 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)              ………… - ……..…..  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ            ….……. - …………..  บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี                     ........ 19,000 ......   บาท 
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โครงการ                   พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
กิจกรรม          พัฒนานักเรียนแกนนําโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พ ฒน   ณภ พผ   ร ยนต ม ล    ตร  ร        นพ  นฐ น ล  

ต มม ตรฐ น   ล  ดยย ด ล  ปร         ร ฐ   พ  พ ย   พ      ม ป น ล  
ท        ร 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตาม 
                             มาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ระยะเวลาดําเนินการ      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมอาคารสรรพการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
          และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
  ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  ข้อ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ข้อ 2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
____________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 โรงเรียนสรรพวิทยาคมเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยําง
หลากหลาย การทําโครงงานบูรณาการเป็นการจัดการเรียนรู๎ที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เลือกศึกษาหรือทําโครงงานตามความสนใจ 
และตามความรู๎จากกลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ ในเรื่องเดียวกันมาใช๎ในการศึกษาเพื่อให๎เกิดความรู๎ที่เป็น “องค์รวม” ผําน
กระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือมีความเช่ือถือได๎ โดยมีผู๎สอนเป็นผู๎ให๎ คําปรึกษา รวมทั้งผลของการศึกษาต๎องเป็นข๎อค๎นพบ
ใหมํและมีการเผยแพรํความรู๎นั้น ตํอสาธารณะผู๎เรียนสามารถนําความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎จริงดังนั้นฝ่ายบริหารงานวิชาการจึงได๎จัดการพัฒนานักเรียนแกนนําโครงงานบูรณาการ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
เพื่อใหก๎ารจัดการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นด๎านความรู๎และทักษะซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการดําเนิน
ชีวิตแลการศึกษาตํอในอนาคต ชํวยให๎นักเรียนได๎แสดงออกตามความสามารถ และความสนใจของตนเอง 
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2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพื่อพัฒนาความรู๎ และทักษะการทําโครงงานของนักเรียนในทุกกลุํมสาระการเรียนรูโ๎ดยการฝึกจากการปฏิบัตจิริง  
  2.2 เพื่อให๎โรงเรียนได๎มีนวัตกรรมใหมํ ๆ อันเกิดจากองค์ความรู๎ของนักเรียน 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ห๎องละ 5 คน  จํานวนท้ังสิ้น 130 คน 
3.1.2 นักเรียนแกนนํา ม.2, 3, 5, 6 โดยคัดเลือกจากห๎องที่ไดร๎ับรางวัลจากปีการศึกษา 2560 ระดับช้ันละ  

2 ห๎อง ห๎องละ 5 คน จํานวน 40 คน 
3.1.3 นักเรียนแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15 คน 
3.1.4 คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 จํานวน 25 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        3.2.1 นักเรียนแกนนํามี ความรู๎ ความเข๎าใจในเกี่ยวกับโครงงานบูรณาการสามารถขยายผล และเผยแพรํสูํ
นักเรียนคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียน และชุมชน  
 
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

- เขียนโครงการเสนอผู๎บรหิารโรงเรยีน 
- ประชุมวางแผนจดัทําหลักสูตรการอบรมและ

กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน 

มิถุนายน 2561 
 

- นายฉัตรชัย  วิเทศน์ 
นายวินัย หาญพรม  
นส.ศุภลักษณ์   คําลือ 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 

- แตํงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน/คําสั่ง 
- จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์เอกสารการอบรม 
- ดําเนินการอบรมดังนี ้

1. ให๎ความรู๎เกี่ยวกับโครงงาน 
2. เสนอตัวอยํางโครงงานท่ีด ี
3. นักเรียนคิดโครงงานและนําเสนอโดยมี

วิทยากรแกนนําชํวยให๎ความรู๎ ทุกกลุํม 

พ.ค.-มิ.ย. 
2561 

19,900 นายฉัตรชัย  วิเทศน์ 
นายวินัย หาญพรม  
น.ส.ศุภลักษณ์   คําลือ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- นักเรียนได๎แนวทางในการดําเนินการ

โครงการ 

มิ.ย. 61 - คณะกรรมการ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการ ก.ค.-ส.ค. 61 - นางชลธิชา นุชารัมย์  
และคณะ 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินอุดหนุน  ………………………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  ………………………… บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี  .....19,900.......…. บาท 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล โดย 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  

แผนงานที่ 2 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 1.1 กิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนําเพ่ือ
เสริมสร๎างคุณลักษณะอยูํอยํางพอเพียง 

25,000 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1(ข๎อที่ 2,3) 
ข๎อที่ 1.2  
(ข๎อที่ 1,2,3) 
มาตรฐานที่ 3 
(ข๎อที่ 1,2) 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

  รวม 25,000   
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โครงการ  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
กิจกรรม          การอบรมนักเรียนแกนนําเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พ ฒน   ณภ พผ   ร ยนต ม ล    ตร  ร        นพ  นฐ น ล ต ม 

ม ตรฐ น   ล  ดยย ด ล  ปร         ร ฐ   พ  พ ย   พ      ม ป น ล  ท  
      ร  

แผนงานโรงเรียนที่ 2    บ  ล   น ล  ปร         ร ฐ   พ  พ ย       รพ ฒน   ณภ พผ   ร ยน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ระยะเวลาดําเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมอาคารสรรพการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
  ข้อ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
  ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
  ข้อ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ข้อ 2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
____________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด๎วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมได๎รับคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎าน
การศึกษา  ปี 2556 เพื่อการเตรียมพร๎อมสําหรับเป็นแหลํงเรียนเพื่อขยายแนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูํชุมชน โดยนักเรียนจะต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจ ปฏิบัติได๎และสามารถสร๎างเครือขํายขยายผลแกํชุมชนตํอไป ดังนั้นฝ่าย
บริหารงานวิชาการจึงได๎จัดการอบรมนักเรียนแกนนํา เพื่อให๎สามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา 
และสูํนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได๎อยํางเป็นรูปธรรม 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อใหค๎รูแกนนําและนักเรียนแกนนํา มีความรู๎ความเข๎าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูกํารขยายผล 
     และเผยแพรสํูํนักเรียนคนอ่ืนๆในโรงเรยีนและชุมชน  
2.2 เพื่อตัวอยํางแกํสถานศึกษาอื่น สํงผลให๎เกดิและสร๎างเครือขํายขยายผล 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        นักเรียนระดับช้ัน ม.1 – ม.5 ปีการศึกษา 2561 ห๎องละ 5 คน  จํานวนท้ังสิ้น 300 คน               

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        นักเรียนแกนนําม ี ความรู๎ ความเข๎าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษาสามารถขยายผล 
และเผยแพรสํูํนักเรียนคนอ่ืนๆในโรงเรียนและชุมชน  
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

- เขียนโครงการเสนอผูบ๎ริหารโรงเรียน 
- ประชุมวางแผนจัดทําหลักสูตรการอบรมและ
กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน 

5 ก.ค. 61 
 

- นายฉัตรชัย  วิเทศน์ 
นายเอกชัย  พันธุลี 
 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 

- แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน/คําสั่งให๎ครูทุก
คนเข๎ารับการอบรม 
1 ฐานเงื่อนไขความรู๎กับคณุธรรม ,2 ฐานถอดรหัส 
3 หลักการ ,3 ฐาน 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ,4 ฐาน  
3 ศาสตร์. ,5 ฐาน นิติธรรมสูํความพอเพียง. ,6 ฐาน
ถอดรหัสตามหลัก ปศพพ. ในชีวิตประจําวัน โดยจัด
อบรม นร. แกนนํา ทุกระดับชั้น 1 วัน 

1 พ.ย. 61 25,000 นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ ์
นายฉัตรชัย  วิเทศน์ 
นางสาวสุดารัตน์  คํายง 
นายชาญณรงค์  ล๎านคํา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ดําเนินการอบรมนักเรยีนแกนนาํ พ.ย- ธ.ค. 61 - คณะกรรมการ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 25 ธ.ค. 61 - นางสุวรรณีย์  ทองเกตุ  
นางสาวนวรัตน์  เหลือศรีจันทร ์
และคณะ 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินอุดหนุน  …………………………  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  …………………………  บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี  .........25,000……...  บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน 
ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวย
นับ 

ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 อาหารกลางวัน (300 คน) 40 มื้อ - - 300 12,000 
2 อาหารวําง (300 คน 2 มื้อ) 20 มื้อ - - 300 12,000 
3 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน - - 1 1,000 

รวม - 25,000 
รวมทั้งสิ้น 25,000 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ      

แผนงานที่ 3   พัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการแกนนําเรียนร่วม 
 1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรํวม - มาตรฐานที่ 1 

ข๎อที่ 1.1 
ข๎อที่ (1,2,3,4,5,6) 
มาตรฐานที่ 4 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

รวม -    
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โครงการ  โรงเรียนแกนนําเรียนร่วม 
กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร่วม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม 

มาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย                    
ผู้รับผิดชอบ    นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 
  ข้อ 2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
  ข้อ 3 ความคิดเห็นและแก้ปัญหาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
  ข้อ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ข้อ 6    ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงานหรือการทํางาน  
สนองมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  
  
1. หลักการและเหตุผล 

จากแผนพัฒนาการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ ระยะที่ 5 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศกัราช 2542 และ
แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  ซึ่งสอดคล๎องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัตกิารจัดการศึกษาสําหรับคนพิการพุทธศักราช  2551 ท่ีกลําวถึง
ทางการศึกษาของคนพิการในการได๎รับโอกาสและบริการในทุกระบบและ   ทุกรูปแบบ ที่หลากหลายอยํางมีคุณภาพ  

 กระทรวงศึกษาธิการได๎ดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎ครอบคลุมเด็กทุกกลุํมเป้าหมายให๎สอดรบักับบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญตัิการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช 2542   สําหรับกลุํมเด็กที่มีความบกพรํอง  ให๎ทุกโรงเรียนทั้งในระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษารับบุคคลดังกลําวเขา๎เรยีนรวมและจัดการศึกษาให๎อยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

โรงเรียนสรรพวิทยาคมได๎จดัการเรียนรวมในกับนักเรียนพิการเรียนรวมและได๎รับการพิจารณาคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียน
แกนนําจัดการเรียนรวมตั้งแตํปีการศึกษา 2551 เป็นต๎นมา  ในปี 2557  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได๎รบัคัดเลือกจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎เป็นโรงเรยีนต๎นแบบการจัดการเรยีนรวม เพื่อจดัการเรียนการสอนแบบการเรียนรวมให๎กับ
เด็กท่ีมีความบกพรํองในด๎านตําง ๆ ให๎ไดร๎ับการพัฒนาศักยภาพ  ได๎รับสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความชํวยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา   

เพื่อให๎การดําเนินงานจดัการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นไปอยํางมีคณุภาพโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได๎จดัทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพการจดัการเรียนรวม ขึ้นเพื่อสํงเสรมิ สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนให๎กับนักเรยีนพิการเรียนรวม ได๎รบับริการและ
ความชํวยเหลือทางการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรูเ๎กี่ยวกับการศึกษาพิเศษ กระบวนการจดัการเรียนการสอนแกํครูและ
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บุคลากรในโรงเรยีนให๎มีความรู๎ ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนให๎กับนักเรียนพิการเรียนรวมให๎ไดร๎ับพัฒนาความรู๎
ความสามารถและอยูํในสังคมอยํางมีความสุข 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให๎แกํนักเรียนที่มีความบกพรํองในด๎านตํางๆ 
 2. เพื่อประสานขอความชํวยเหลือให๎ได๎รับการอุดหนุนสิ่งอํานวยสะดวกสื่อบริการและความชํวยเหลืออ่ืนใด 
         ทางการศึกษา ตามที่กําหนดไว๎ในกฎกระทรวง 
 3. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานักเรียนเรียนรวมได๎รับการพัฒนาให๎มีคุณภาพชีวิต ทักษะการดํารงชีวิต   
       ทักษะทางสังคม และทักษะทางวิชาการ ตามกระบวนการที่กําหนดไว๎ใน IEP ของแตํละบุคคล 
 4. เพื่อให๎เกิดความรํวมมือในการจดัการศึกษา ระหวํางโรงเรียน ผู๎ปกครอง องค์กร และชุมชน 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1. นักเรียนท่ีมีความบกพรํองในด๎านตํางๆทุกคน ไดร๎ับการจัดการศกึษา ตามโครงการอยํางเหมาะสม 
2. นักเรียนที่มีความบกพรํองในด๎านตํางๆได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎ และสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ 

      และอื่นใดทางการศึกษาอยํางเหมาะสม 
 -  ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียนท่ีมีความบกพรํองในด๎านตํางๆมีพัฒนาการด๎านคณุภาพชีวิต ทักษะการดํารงชีวิต ทักษะทางสังคม  
      และทักษะวิชาการ ตามศักยภาพของแตํละบุคคล 

2. ได๎รับความรํวมมือในการจัดการศึกษา จากผู๎ปกครอง องค์กร และชุมชน 
 

4. วิธีการดําเนินการ 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

ประชุมชี้แจงโครงการ ธันวาคม 2560 - - ครูผู๎รับผิดชอบโครงการ  
- คณะกรรมการการจดัการ
เรียนรํวม 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 

วางแผนงานกําหนดผูร๎ับผดิชอบ ธันวาคม 2560 - 
 

- ครูผู๎รับผิดชอบโครงการ  
-คณะกรรมการการจดัการ
เรียนรํวม 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ดําเนินงานตามโครงการ 
1. คัดกรองนักเรียน 
2. ประชุมเสริมสร๎างศักยภาพให๎แกํ
ผู๎ปกครอง 
3. เยี่ยมบ๎านนักเรียนเรียนรวม 
“สร๎างความเขา๎ใจ เชื่อมสายใย” ตาม
โครงการต๎นแบบการจดัการเรียนรวํม 
4. พัฒนาผู๎บริหารโรงเรียน ครผูู๎สอน ท่ี
มีผลงานด๎านการจดัการศึกษาสําหรับ
เด็กพิการเรียนรวมที่สอดคล๎องกับ Best 
practice 4 ด๎าน 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2561 

 

- - ครูผู๎รับผิดชอบโครงการ  
- คณะกรรมการการจดัการ
เรียนรํวม 
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5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………………-…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   ……………….-.………….. บาท 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียนพิการเรียนรวมโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ผลลัพธ ์
1.  งานการจัดการเรียนรวมดําเนนิงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2.  งานการจัดการเรียนรวมมีวัสด ุอุปกรณ์พร๎อมใน
จัดทําสื่อบริการให๎แกํนักเรียนเรียนรวม 
3.  นักเรียนพิการเรียนรวมบรรลุผลการเรียนรูต๎าม
แผนการจดัการเรียนรู๎รายบคุคล 
4. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรวมอยําง
มีประสิทธิภาพ 

 
-การสังเกต 
- การสัมภาษณ ์
- แบบประเมินโครงการ 
 
 

 
-แบบประเมิน 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึก 
-แบบติดตามผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนได๎โอกาสทางการศึกษาอยํางเทําเทียม 
 2. นักเรียนไดร๎ับการชํวยเหลือสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชํวยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษาตามที่กําหนดไว๎ใน    
    กฎกระทรวง 

      3. นักเรียนสามารถพัฒนาทกัษะการดํารงชีวิต ทักษะทางสังคมและทักษะวิชาการ ตามกระบวนการที่กําหนดไว๎ใน IEP ของแตํละ 
          บุคคล 

4. ผู๎บริหาร ครู ผู๎ปกครอง และหนํวยงานภายนอกให๎ความรํวมมือในการจัดการศึกษา 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 5. การพัฒนาการเรยีนการสอน จดัหา
สื่อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อบริการนักเรยีน
เรียนรวม 
6.พัฒนาและจัดทําห๎องการจัดการเรียน
รวม จัดสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการ
เรียนรู๎  เพื่อบริการนักเรียนเรียนรวม 
เป็นแหลเรียนรู๎ เครือขํายการเรียนรู๎ 

   

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

ประเมินความพึงพอใจและการสรปุ
โครงการ 

กุมภาพันธ์ 2562 - - ครูผู๎รับผิดชอบโครงการ  
- คณะกรรมการการจดัการ
เรียนรํวม 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ      

แผนงานที่ 4   ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 

 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 1.1 กิจกรรมสํงเสริมการแขํงขันทักษะทางวิชาการ 100,000 มาตรฐานที่ 1 

ข๎อที่ 1.1 
ข๎อที่ (1,2,3,4,5,6) 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 1.2 กิจกรรมเยาวชนคนสุนทรี 4,000 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2 
ข๎อที่ (1,2,3,4) 

ฝ่ายบริหารบุคคล 
- คณะกรรมการ
นักเรียนกลุํมงาน
สภานักเรียน 

 1.3 กิจกรรมสํงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด๎านคอมพิวเตอร์ 

23,800 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 
ข๎อที่ (1,2,3,4,5,6) 
ข๎อที่ 1.2 (ข๎อที่ 
1,2,3,4) 

กลุํมสาระ
วิทยาศาสตร์ 
- กลุํมงาน
เทคโนโลยี 

 1.2 กิจกรรมสํงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด๎านทักษะปฏิบัติ 

27,157 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อที่ 1,2,3,4) 
มาตรฐานที่ 3  
(ข๎อที่ 1) 

กลุํมสาระการงาน
อาชีพ 

 1.3 กิจกรรมคํายสุนทรียศิลป์ 31,600 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อที่ 2,3,4) 

กลุํมสาระศิลปะ 

 1.4 กิจกรรมคํายปรับพ้ืนฐานวงโยธวาทิต 26,200 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อ 1,3,4) 

กลุํมสาระศิลปะ 

 1.5 กิจกรรมวันอาเซียน 11500 มาตรฐานที่ 3 
(ข๎อที่ 1,2) 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 รวม 224,257   
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล 
   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
       ข้อที่1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

    1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
    2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
        และแก้ปัญหา 
    3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
    5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

    6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทํางาน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช  2542  หมวด 4  เรื่องแนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 
กําหนดให๎สถานศึกษาดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของผู๎เรียนโดยคาํนึงถึง
ความแตกตํางระหวํางบุคคล  ให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะกระบวนการคดิ การเผชิญสถานการณ์ การแก๎ปญัหา ประยุกต์ความรู๎มาใช๎
เน๎นการปฏิบตัิให๎ทําได๎ คิดเป็นทําเป็นและเปิดโอกาสให๎ผูเ๎รียนได๎แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง  เพื่อสร๎างช่ือเสียง
ให๎กับตนเอง  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได๎จดัทําโครงการพัฒนาผูเ๎รยีนให๎เต็มศักยภาพเพื่อสนองนโยบายดังกลําว 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเตรียมนักเรียนท่ีมคีวามสามารถพิเศษดา๎นตํางๆ เชํน คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปศึกษา และภาษาตํางประเทศ มีความคดิริเริ่มสร๎างสรรค์ กล๎าคิด กล๎าทําในสิ่งท่ีถูกต๎อง และแก๎ปัญหา
ได๎เหมาะสมกับสถานการณ์ตามศกัยภาพของตน 
 2. เพื่อเตรียมนักเรียนที่มคีวามสามารถด๎านวิชาการ ใน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ เป็นตัวแทนไปแขํงขันกับหนํวยงานภายนอก 
 3. เพื่อสํงเสรมิและสนับสนุนให๎กบันักเรียนได๎รับการพัฒนาตนเองตามความสามารถ ความสนใจและความถนัดได๎เตม็
ตามศักยภาพของตน 

4. เพื่อชํวยเหลือนักเรียนทีม่ีปัญหาด๎านการเรียนให๎มคีวามรู๎ ความเข๎าใจ และผํานเกณฑ์การประเมินผลตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 ร๎อยละ 20  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่เข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
 -  ด้านคุณภาพ  
 1. นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด๎านตํางๆ ที่เป็นตัวแทนของโรงเรยีนเข๎ารํวมการแขํงขันกับหนํวยงานภายนอกได๎รับ
รางวัลประเภทตํางๆ ไมตํ่ํากวําร๎อยละ 10 ของนักเรียนท้ังหมด 
 2. นักเรียนที่ไดร๎ับการเตรียมพร๎อมด๎านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได๎รับคดัเลือกเปน็ตัวแทนในการเข๎า
รํวมกิจกรรมระดับนานาชาติและได๎รับรางวลัอยํางน๎อย 1 สาขาวิชา 
 3. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น 
 4. นักเรียนที่มีปัญหาด๎านการเรยีนลดลงในทุกรายวิชา 
 5. นักเรียนทุกคนไดร๎ับการพัฒนาตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง 

 
4. วิธีการดําเนินการ 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

พ.ค. 2561 
- 

มิ.ย. 261 

- ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 

2. ดําเนินการ 
(Do) 
 

1.กิจกรรมด๎านวิชาการ ม.1-ม.6 
2. กิจกรรมพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษด๎านตํางๆ 8 กลุมํสาระฯ  
3. กิจกรรมสํงเสริมนักเรียนท้ัง8 กลุํมสาระฯ ไป
แขํงขันกับหนํวยงานภายนอก 
4. กิจกรรมสํงเสริมนักเรียนสุํความเป็นเลิศทาง
วิชาภาษาอังกฤษ ( Intensive English 
Program) 

มิ.ย. 2561 
- 

ก.พ. 2562 
 
 

100,000.- 
 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ 8 
กลุํมสาระฯ 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

สรุปรายงานผลการดําเนินการ ก.พ. 2562 - ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานผลการจัดทําโครงการกบัฝ่ายบรหิาร ม.ีค. 2562 - ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………..…  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   ………100,000……….. บาท 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม           เยาวชนคนสุนทรี 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม

มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

แผนงานโรงเรียน แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ    คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                     
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

      
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัญหาเรํงดํวนของโรงเรยีนในเรื่องของขยะทางคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จึงเห็นวําควรจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการเก็บขยะ โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรรีํวมด๎วย เนื่องจากนักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคม มีความสนใจและมี
ความสามารถในด๎านดนตรีอยํางมาก เพื่อเป็นการใช๎เวลาวํางให๎เกดิประโยชน์และสํงเสริมนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ดังนั้นทางคณะกรรมการนักเรยีน ปีการศึกษา 2561 จึงได๎จัดกิจกรรม “เยาวชนคนสุนทร”ี เพื่อเป็นการมีสํวนรํวมกับ
ธนาคารขยะรีไซเคิลและเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด๎านดนตร ี
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 สํงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมภายในโรงเรียน 
 2.2 สํงเสริมให๎นักเรียนโรงเรยีนสรรพวิทยาคมกลา๎แสดงความสามารถของตนเองในทางที่ถูกต๎อง 

 

3. เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
                   ผู๎เข๎ารํวมแขํงขันจํานวน 15 ทีม ทีมละ 5 คน จํานวนท้ังหมด 75 คน 
 -  ด้านคุณภาพ 
                   ผู๎เข๎าเข๎ารํวมแขํงขนัมีศักยภาพทางด๎ายดนตรีมากยิ่งขึ้น 
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4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

- เขียนโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนประจําปีการศึกษา  
  2561 
- แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทําโครงการเพื่อตกลง  
  รูปแบบขั้นตอนและการดําเนินการ 
- กําหนดเรื่อง หน๎าที่ และเวลาดาํเนินการ 
- จัดเตรยีมเอาเอกสารทีเ่กี่ยวข๎อง 

พ.ค. 2561 -  -คณะกรรมการนักเรียน 
 -ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

-ประชาสัมพันธ์ 
-ทําป้ายไวนิล 
-จัดทํากิจกรรมโดยให๎ผู๎ที่จะเข๎ารํวมการแขํงขัน เก็บ
ขวดน้ําจํานวน 50 ขวดตํอ 1 ทีม เพื่อแลกใบสมัคร  
ซึ่งรับผู๎เข๎าแขํงขันทั้งหมด 15 ทีม แบํงเป็น 5 สาย 
สายละ 3 ทีม ทีมละไมํเกิน 5 คน โดยจะแขํงขันใน
เพจเยาวชนคนสุนทรีย์  แล๎วคัดเลอืกทีมท่ีชนะทั้ง 5 
สาย มาแขํงเพื่อหาทีมที่ชนะการแขํงขัน 

พ.ค. 2561 
พ.ค. 2561 
มิ.ย. 2561 

 
4,000 

 -คณะกรรมการนักเรียน 
 -ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- แจกแบบประเมินใหผ๎ู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ก.ค. 2561 -  -คณะกรรมการนักเรียน 
 -ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทํากจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ค. 2561 
 
 

-  -คณะกรรมการนักเรียน 
 -ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)    -  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    -  บาท 
 เงินเรียนฟร ี15 ปี   4,000  บาท 
 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรียนที่1/2561 ภาคเรียนที่ 2/2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน 1 1,000 - - 
2 กระดาษเกยีรตบิัตร 250 หํอ 12 3,000 - - 

รวม 4,000 - 
รวมท้ังสิ้น 4,000 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ (กลุ่มเทคโนโลยี) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ ข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม 
                              มาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561– ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่านเขียนกรรสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

 ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ข้อที่ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
 ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนแลพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
  วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด๎วยทางศูนย์ปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ได๎จดัการเรียน การสอน ให๎กับนักเรียน จึงจําเป็นท่ีจะจัดการแขํงขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ เพื่อสํงเสรมิพัฒนาความรู๎ความสามารถให๎กับนักเรยีน และสํงเสรมินักเรยีนที่มีความรู๎ ความสามารถในทักษะการใช๎
งานคอมพิวเตอร์ เข๎ารํวมการแขํงขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับอื่นๆ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวัดทักษะความรู๎ความสามารถในการใช๎งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ความสามารถทักษะการใช๎งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 

 
 
 



120 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น  จํานวน 14 คน และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 14 คน   
ได๎รับประสบการณ์จากการแขํงขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ และสามารถนําความรู๎ที่ไดไ๎ปใช๎ในชีวิตประจําวันได ๎
 -  ด้านคุณภาพ  

นักเรียนสามารถนําความรู๎ทางทักษะการใช๎งานคอมพิวเตอร์ เข๎ารํวมแขํงขันได๎รับเหรียญทองในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาข้ึนไป 

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

- ประชุมครภูายในกลุมํสาระ เพื่อจดั
เตรียมการจดัทําโครงการ และเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 

- กําหนดรายการที่เข๎ารํวมแขํงขัน 

พ.ค. 2561 
 

- - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ศูนย์ปฏิบัติการฯ 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

- จัดทําหลักสูตรการอบรม 
- จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ สําหรับการฝึกทักษะ

ทางคอมพิวเตอร ์
- เข๎ารํวมการแขํงขันตามรายการกิจกรรม 
- จัดอบรมความรูเ๎กี่ยวกับการออกแบบ

กราฟฟิก ,การเขียนเว็ปไซต์ และการตัด
ตํอวิดิโอ  จํานวน 5 วัน 

ส.ค. 2561 
ก.พ. 2562 

23,800 - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ศูนย์ปฏิบัติการฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ผลการแขํงขัน ต.ค. 2561 
มี.ค. 2562 

- - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ศูนย์ปฏิบัติการฯ 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทํากิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจดักิจกรรม 

มี.ค. 2562 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ศูนย์ปฏิบัติการฯ 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี            23,800           บาท 

ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน 
ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวย
นับ 

ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 จ๎างเหมา อาหารหลัก 5 มื้อ  35  คน 28 4,900 28 4,900 
2 จ๎างเหมา อาหารวาํง 10 มื้อ  25 คน 28 7,000 28 7,000 

รวม 11,900 11,900 
รวมท้ังสิ้น 23,800 

 



121 
 

 



122 
 

โครงการ           ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม           ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทักษะปฏิบัติ  
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล 
   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ    นางนวลจันทร์  โคตะมี และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้กางานอาชีพและเทคโนโลยี   
ระยะเวลาดําเนินการ  ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ดําเนินการ ห้องคหกรรม 1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
       ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
   วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
    สนองมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

      ข้อที ่1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด๎วยรายวิชาการงานอาชีพในวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกเสรี ที่ไดเ๎ปิดทําการเรียนการสอนใหส๎อดคล๎องตามหลักสตูร

ของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 สําหรับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ด๎วยทางกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ ได๎จดัทําการเรียนการสอน ให๎กับนักเรยีนที่จะแขํงขันทักษะวิชาชีพใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และกจิกรรมเย็บร๎อยคํอยจีบของมหาวทิยาลัยสวนดุสติ พร๎อมท้ังเพื่อการสงํเสริมพัฒนาความรู๎
ความสามารถให๎กับนักเรียน ที่มีความสนใจและความสามารถพิเศษในด๎านทักษะปฏิบัติ สามารถนําไปใช๎ในการดํารงชีวิตและ
ประยุกตไ์ปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ เพิ่มพูนรายได๎และอาชีพให๎แกํครอบครัวของนักเรียนด๎วย 
 

2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อวัดทักษะความรู๎ความสามารถของนักเรียน 
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ความสามารถทักษะของนักเรียน 
3. เพื่อฝึกทักษะการปฏิบตัิงานของนักเรียน 
4. เพื่อนักเรียนนําความรู๎ความสามารถไปปรับประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน 
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3.  เป้าหมาย 

 -  ด้านปริมาณ  
นักเรียนที่สนใจสมัครเข๎ารํวมกิจกรรม จํานวน 120 คน   

 -  ด้านคุณภาพ  
        นักเรียนสามารถนําความรู๎ทางทักษะปฏิบัติการร๎อยมาลัย,งานใบตอง,งานประดิษฐ์ เพื่อเข๎ารํวมแขํงขันในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาขึ้นไป 
 

4. วิธีการดําเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 

(Plan) 

- ประชุมครูภายในกลุํมสาระ เพื่อจัดเตรียมการ
จัดทําโครงการ และเสนอขออนุมตัิโครงการ 
- กําหนดรายการที่เข๎ารํวมแขํงขัน 

พ.ค. 2561 

 

- นางนวลจันทร์  โคตะม ี

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 

- จัดทําหลักสตูรการอบรมฝึกทักษะปฏิบัติจํานวน 
2 วัน ฝึกทักษะทางงานมาลัย,งานใบตอง,งาน
ประดิษฐ ์
-  เข๎ารํวมการแขํงขันตามรายการกิจกรรม 

มิ.ย. 2561        27,157 นางนวลจันทร์  โคตะม ี

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

ผลการแขํงขัน ต.ค. 2561 
ธ.ค. 2561      

- - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานกลุํมสาระการเรียนรู ๎

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทํากจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ส.ค. 2561 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานกลุํมสาระการเรียนรู ๎

 

5.  งบประมาณ  

 เงินงบประมาณ     …………………………….. บาท 
 เงินอุดหนุน   ................................... บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   ………..27,157........... บาท 
ดังรายการตํอไปนี ้

ที ่ รายการพัสดุ 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคเรียนที่ 2/2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 จ๎างเหมาอาหารหลัก 2 มื้อ จํานวน 120 คน 40  คน 120 9,600 - - 
2 จ๎างเหมาอาหารวําง  4 มื้อ จํานวน 120 คน 25 คน 120 12,000 - - 
3 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 7 ชม. 300 คน 2 4,200 - - 
4 ป้ายไวนิล 1  ผืน 1,000 1,000 - - 
5 กระดาษเกยีรตบิัตร 3  ริม 119 357 - - 

รวม 27,157 - 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ค่ายสุนทรียศิลป์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล   
                             โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่ 4    ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม  -  สิงหาคม    2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน 
        ข้อที ่1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                    ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                    ข้อที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                    ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
                
1.หลักการและเหตุผล 
            จากพระราชบัญญตัิการศึกษา  และหลักสตูรการศึกษาแกนกลางปี  2551  มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  
มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผดิชอบ  มีทักษะการปฏิบตัิงาน  มีจิตสํานึกรักในความเป็นไทย  เพื่อสนองตํอความ
ต๎องการของหลักสตูร  กลุํมสาระการเรยีนรู๎ศลิปะ จึงได๎จัดทําโครงการเสริมสร๎างบุคคลแหํงการเรียนรู๎  โดยจดักิจกรรมคําย
สุนทรียศลิป์  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนใหเ๎ป็นไปตามที่หลกัสูตรต๎องการ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
     2.1 สํงเสริม  สนับสนุนใหผ๎ู๎เรียนมีความรู๎และทักษะด๎านศิลปะที่สูงข้ึน 
      2.2 สํงเสริมใหผ๎ู๎เรยีนมีสุนทรยีภาพทางศิลปะ ภาคภมูิใจในความเป็นไทยและมีจิตสังคม 
 

3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ    
 นักเรียนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมมีพัฒนาการด๎านศลิปะ  ดนตรี  นาฏศลิป์ท่ีสูงขึ้น 
     -  ด้านคุณภาพ   
         1. นักเรียนที่เข๎ารํวมกจิกรรมร๎อยละ  80  มีสุนทรียภาพทางศิลปะและมีจติสังคม 
 2. นักเรียนที่เข๎ารํวมกจิกรรม  จํานวน  150  คน ซึ่งคัดเลือกจากผูท๎ี่มีความสนใจด๎านดนตรีไทย 25 คน   
     ด๎านดนตรีสากล  50  คน  ด๎านนาฏศิลป์ 40  คน  และด๎านทัศนศิลป์จํานวน  35  คน  มีทักษะความชํานาญทาง
     ศิลปะที่ตนถนัดมากยิ่งขึ้น 
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4. ขั้นตอนการดําเนินการ 
 

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

งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมครูเพื่อหาข๎อสรุปในการดําเนินกิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

กรกฎาคม 
2561 

- นายสมาน   โตสิงห ์

2.ดําเนินการ 
( Do) 
 

ดําเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั
กิจกรรมคาํยสุนทรียศลิป์ ดังนี ้
- แยกกลุํมผูเ๎ข๎ารับการอบรมตามกลุํมสนใจ 
- ให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมแตํละกลุํมเข๎ารับความรู๎
จากวิทยากรประจําฐานตลอดการอบรม 2 วัน 

สิงหาคม 
2561 

31,600 นายสมาน  โตสิงห ์

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ทดสอบความรู๎ความสามารถจากผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สิงหาคม 
2561 

- นายสมาน  โตสิงห ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทําเอกสารสรุปการดําเนินกิจกรรมและ
รายงานผล 

1-10  ก.ย. 
2561 

- นายสมาน  โตสิงห ์

 
5.งบประมาณ 
          เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                       -       บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                       -        บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                              31,600      บาท        
ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคเรียนที่ 2/2561 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 
1 คําใช๎สอยจ๎างเหมาทําอาหาร 2 วัน 2 มื้อ 40 คน 150 12,000 - - 
2 คําใช๎สอยจ๎างเหมาทําอาหารวําง 2 วัน  4 มื้อ 25 คน 150 15,000 - - 
3 คําตอบแทนวิทยากร 1 คน 2 วัน 300 ชม. 6  3,600 - - 
4 คําป้ายไวนลิ 1,000 ผืน 1 1,000   

รวม 31,600 - 

 
6. วิธีการประเมิน 
          ตัวชี้วัดความสําเร็จ             วิธีการประเมิน               เครื่องมือที่ใช๎ 
นักเรียน  150  คน  ท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมมีทักษะ
ความสามารถท่ีสูงขึ้น 
 

- สังเกต    
- สอบถาม   
- ทดสอบ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ค่ายปรับพื้นฐานวงโยธวาทิต 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล โดยยึด 
                             หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่ 4   ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน - กรกฎาคม 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที ่ 1.2     คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
               ข้อที่ 1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย  
                             และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
               ข้อที่ 3   การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
               ข้อที่ 4   สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
             
1.หลักการและเหตุผล 
                  จากพระราชบัญญัติการศึกษา  และหลักสตูรการศกึษาแกนกลางปี 2551  มุํงเน๎นให๎ผู๎เรยีนมีทักษะ  
กระบวนการคดิ  มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะการปฏิบตัิงาน  มีจิตสํานึกรักในความเป็นไทย  เพื่อ
สนองตํอความต๎องการของหลักสตูร  กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะจึงได๎จัดทําโครงการเสริมสร๎างความมีสุนทรียภาพของผู๎เรียน  
โดยจดักิจกรรมคํายปรับพื้นฐานวงโยธวาทิต  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนให๎เป็นไปตามที่หลักสูตรต๎องการ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
    2.1   สํงเสริม  สนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะด๎านคนตรีที่สูงขึ้น 
    2.2   สํงเสริมให๎ผูเ๎รียนมีสุนทรียภาพทางด๎านดนตรี และมรสุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม 
 

3.เป้าหมาย 
    -    ด้านปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทีม่ีความสนใจและนักเรียนชุมนมุวงโยธวาทิต จํานวน  100  คน 
เข๎ารํวมกิจกรรมคาํยปรับพ้ืนฐานวงโยธวาทิต 
    -    ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมคําย  จํานวน  100  คน  มีทักษะความชํานาญทางด๎านดนตรีที่ตนถนดัมากยิ่งขึ้น 
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4. วิธีดําเนินการ 
 

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

งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

- ประชุมครูเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรม 
- เขียนโครงการ 
- ขออนุมัติดําเนินการ 

มิถุนายน 
2561 

- นายบัญชา กรรขํา 

2.ดําเนินการ 
(Do) 

ดําเนินการจัดคํายตามโครงการทีเ่สนอไว ๎
- ให๎ความรู๎พื้นฐานด๎านดนตรสีากลแกํนักเรียน
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 
- แยกกลุํมผูเ๎ข๎ารับการอบรมเพื่อฝกึปฏิบัติ
เครื่องดนตรีที่ตนเองสนใจและมคีวามถนัดโดย
มีวิทยากรให๎ความรู๎จํานวน 2ทําน ท้ัง 2 วัน 

มิ.ย.- ก.ค. 
2561 

26,200 นายบัญชา กรรขํา 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ติดตามประสานงานกับผู๎เกีย่วข๎องทุกฝ่าย  
เพื่อให๎งานดําเนินไปได๎ด๎วยด ี

กรกฎาคม. 
2561 

- นายบัญชา กรรขํา 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม กรกฎาคม 
2561 

- นายบัญชา กรรขํา 

 
5.งบประมาณ 
      เงินงบประมาณ   ( เงินอุดหนุน )           -         บาท 
       เงินนอกงบประมาณ                        -          บาท 
       เงินเรียนฟรี    15   ปี                     26,200      บาท 
 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ

หนํวย 
หนํวย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1/2561 ภาคเรยีนที่ 2/2561 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 
1 คําใช๎สอยในการจ๎างเหมาทําอาหาร 2 วัน 

2 มื้อ 
40 คน 100 8,000 - - 

2 คําใช๎สอยในการจ๎างเหมาทําอาหารวําง 
2 วัน 4 มื้อ 

25 คน 100 10,000   

3 คําตอบแทนวิทยากร 2 คน 2 วัน 
(วิทยากรภายนอกท่ีมีความชํานาญเฉพาะ
ทางของเครื่องดนตรี) 

300 ชม. 6 7,200 - - 

4 คําป้ายไวนลิ 1,000 ผืน 1 1,000 -- - 
รวม 26,200 - 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศและอัจฉริยภาพนักเรียนสู่สากล  
กิจกรรม  วันอาเซียน ( ASEAN Day )  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   และตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็น
   เลิศทางวิชาการ 
แผนงานโรงเรียนที่  4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจิตรา อยู่เจริญ 
ระยะเวลาดําเนินการ  6 - 8 สิงหาคม  2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  ข้อที่ 1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ข้อที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  

 
1. หลักการและเหตุผล      
 ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Community ) ได๎เข๎ามามบีทบาทสําคัญในการดําเนินงานทุกภาคสํวนอยําง
หลีกเลี่ยงไมไํด๎ รวมทั้งด๎านการศึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคมเห็นความจําเป็นในการสร๎างความตระหนักรู๎  
และความเข๎าใจเชิงลึกเพื่อการกา๎วสูํประชาคมอาเซียนได๎อยํางสมบรูณ์ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม จึงไดด๎ําเนินการโครงการสํงเสริมความเป็นเลิศสูํอาเซียนและทักษะในศตวรรษท่ี 21 และความเป็นพลเมืองโลก         
เพื่อให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานท่ี 3 ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ความเขา๎ใจ คุณลักษณะเด็กไทยสูํประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่21 
2.2 เพื่อเตรียมเยาวชนไทยเป็นพลเมืองอาเซียนทีม่ีความพร๎อมในปีพ.ศ.2561 
2.3 เพื่อให๎นักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา สามารถบูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสูํการปฏิบัติได๎อยํางมี  
     ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  

 2.4 พัฒนาศักยภาพนักเรียนสูํความเป็นเลิศในการแขํงขันทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
          - ครู นักเรยีนบุคลากรทางการศกึษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม จํานวน  900 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  
  - ครู นักเรียน บุคลากรทางการศกึษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม  มีศักยภาพมีความรู๎และทักษะเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 
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4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

- จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการจาก
ผู๎บริหารโรงเรียน 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดําเนินการ 
- ดําเนินการตามกิจกรรม 

เม.ย. 2560 - นางสาวจิตรา อยูํเจรญิ 
และกลุมํสาระการ
เรียนรูส๎ังคมศึกษาฯ 
 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 
 

- จัดกิจกรรมวันอาเซียน 
- แขํงขันตอบปัญหาอาเซียน 80 ห๎องเรียนๆละ 
  2 คน (รวม 160 คน) ม.1-ม.6 
- จัดนิทรรศการวันอาเซียนและแขํงขันเกม        
อาเซียนของระดับชั้นม. 4 

6-8 ส.ค. 2561 11,500 
 

-นางสาวจิตรา อยูเํจรญิ 
และกลุมํสาระการ
เรียนรูส๎ังคมศึกษาฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ประเมินความพึงพอใจของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
กิจกรรม 

  ก.ย. 2561 - นางสาวจิตรา อยูํเจรญิ
และกลุมํสาระการ
เรียนรูส๎ังคมศึกษาฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-สรุปผลการดําเนินการตามกิจกรรมและรายงาน
ผู๎บริหารโรงเรียน 

   ก.ย. 2561 - นางสาวจิตรา อยูํเจรญิ
และกลุมํสาระการ
เรียนรูส๎ังคมศึกษาฯ 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)     -            บาท 
 เงินนอกงบประมาณ       -  บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   11,500   บาท 

 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ

หนํวย 
หนํวยนับ ภาคเรยีนที ่1/2561 ภาคเรยีนที ่2/2561 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 
1 คําอาหารวําง 25 ชุด 160 4,000 - - 
2 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน 1 1,000 - - 
3 คําอุปกรณ์การจัดกิจกรรมวันอาเซียนและการ

แขํงขันตอบปัญหาอาเซียน 
500 ห๎อง 13 6,500 - - 

รวม 11,500 - 
รวมทั้งสิ้น 11,500 
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน  
เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานที่ 1  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมและระเบียบวินัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.1 กิจกรรมคํายพัฒนาคํานิยมหลัก 12 ประการ 104,173 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อที่ 1,2,3) 

ฝ่ายบริหารบุคคล 
- กลุํมงานปกครอง 

 

1.2 กิจกรรมคํายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนรุํนใหมํหัวใจรัก
แผํนดิน 

10,500 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2  
(ข๎อที่ 1,2,3) 

กลุํมสาระสังคม
ศึกษาฯ 

 

1.3 กิจกรรมคํายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

26,000 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2  
(ข๎อที่ 1,2,3) 

กลุํมสาระสังคม
ศึกษาฯ 

 รวม 140,673   
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โครงการ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม  ค่ายพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ  
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษา 

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตาม 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางจรัสศรี   ธรรมจิต 
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม - ธันวาคม  2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย           
            และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 ข้อ 2  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ข้อ 3  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

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

จากนโยบายของรัฐบาลและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีต๎องการให๎คนไทยยดึและปฏิบัตติามคํานิยมหลัก 
12 ประการ โดยเน๎นให๎เกิดกับผู๎เรยีนในองค์กร ดังน้ันโรงเรียนสรรพวิทยาคมได๎ดําเนินการวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis  
แบบมีสํวนรํวม พบวําสภาพปญัหาที่ต๎องเรํงแก๎ไขและพัฒนาในตัวผูเ๎รียนภายในองค์กร มีดังนี ้

ด๎วยปัญหาของโรงเรียนสรรพวิทยาคมในปัจจุบัน พบวํามีปรมิาณขยะเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก อันสืบเนือ่งมาจากทิ้งขยะ
ของนักเรียน โดยเฉพาะขวดน้ําและถุงพลาสติกของนักเรียน ทําให๎ปริมาณขยะเพิม่ขึ้นอยํางรวดเร็ว ซึ่งมีผลเสยีตํอสภาพแวดล๎อม 
สุขอนามัยและนิสยัที่มักงําย ขาดความรับผิดชอบตํอสังคม นักเรียนขาดความรับผิดชอบและไมํมีวินัยในตนเองตลอดจนการครอง
ตนในวัยรุํนวําควรจะประพฤติปฏบิัติอยํางไรและเมื่อเกิดปญัหาแล๎วจะแก๎ไขปัญหานั้นด๎วยวิธีการใด โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได๎
จัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมและระเบยีบวินัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให๎นักเรียนทุกระดับช้ันเข๎า
คํายพัฒนาคํานิยมหลัก 12 ประการเพื่อปลูกฝังนิสัยความรับผิดชอบตํอตนเอง สังคมและมีความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล๎อม 
ไมํมีความมักงํายโดยกิจกรรมดังกลําวประกอบไปด๎วย การฟังธรรมะเพื่อเสริมสร๎างนิสยัความรับผดิชอบตํอตนเอง สังคมและมี
ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล๎อม กิจกรรมเสริมสรา๎งระเบยีบวนิัย เพื่อแก๎ไขปัญหาระเบยีบวินัยในโรงเรียน และการมสีํวน
รํวมในการแก๎ไขปญัหาของโรงเรียน กิจกรรมเสรมิความรู๎และพัฒนาการในวัยรุํนโดยมีคณะพระวิทยากรผู๎ทรงคณุวุฒิ หนํวยงาน
ทหารและโรงพยาบาลมาให๎ความรู๎แกํนักเรียน ทั้งนี้กิจกรรมดังกลําวจะชํวยสร๎างเสรมิให๎ผูเ๎รียนมีคุณลักษณะตามคาํนิยมหลัก 12 
ประการ สร๎างนสิัยความรับผดิชอบตํอตนเองและสังคม มีความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล๎อมและชํวยลดปัญหาขยะในโรงเรียน
ภายใต๎หลักธรรมและมีแนวทางในการปฏิบัติอยํางยั่งยืน 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปลูกฝังคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และนํามาปรับใช๎ในชีวิตประจําวัน 
2. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. เพื่อเสริมสร๎างระเบยีบวินัยของนักเรียน 
4. เพื่อเสริมสร๎างความรู๎และพัฒนาการในวัยรุํน 
5. เพื่อสร๎างความตระหนักในการรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะในโรงเรยีน 

3.  เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จาํนวน  6 ระดับช้ัน นักเรียนจํานวน  2  , 700 คน ผํานกระบวนการฝกึกิจกรรมใน
โครงการโดยยดึหลักคํานิยม 12 ประการมีระเบียบวินัยและการครองตน และหาแนวทางในการรักษาความสะอาดของโรงเรยีน
และลดปรมิาณขยะ 

- ด้านคุณภาพ  
ผู๎เรยีนมีแนวทางในการดําเนินวิถีชีวิตโดยยดึหลักคาํนิยม 12 ประการมีระเบียบวินัยและการครองตนและสามารถ

วิเคราะหป์ระเด็นปญัหาขยะในโรงเรียน สามารถวางแนวทางในการแก๎ปัญหา 
 

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

- ประชุมชี้แจง ประเด็นขยะในโรงเรียน  
- กําหนดภาระงาน “คําย พัฒนาคาํนิยมหลัก 12 
ประการ”   

- กําหนดวัตถุประสงค์  
- มอบหมายภาระความรับผิดชอบ  

พ.ค. 61 - - ที่ประชุม  
- ครูระดับช้ัน 
- หัวหน๎าระดับช้ัน 
- ฝ่ายบริหารบุคคล 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

- จัดทําโครงงาน  
- เขียนปฏิบัติงาน  

- กําหนดขอบเขต 
- ออกคําสั่ง/ประสานงานวิชาการ  

ดําเนินกิจกรรม 
- คํานิยมหลัก 12 ประการ 
- การแก๎ไขปัญหาระเบียบวินัยและปัญหาขยะ 
- ข๎อมูลเบื้องต๎นเรื่องขยะในโรงเรยีน) 
- ประชาสัมพันธ์ นัดหมายให๎นักเรยีนมาเข๎าคําย 
- 1 กระบวนการคิดวิเคราะหโ์ดยใช๎หลักธรรม 
- แบํงกลุํมสร๎างสรรค์ผลงาน 
-นําเสนอแนวทางการดําเนินงาน 
* ครั้งท่ี 1  วันท่ี 17  พ.ค.2561 
 - จัดกิจกรรมอบรมคณุธรรม จริยธรรม และคํานิยม 
12 ประการ วิทยากรพระวัดศลิาลาด สาํหรับนักเรียน
ระดับชั้น ม.1 
* ครั้งท่ี 2  วันท่ี 18 พ.ค. 2561 
- จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมอบรมคณุธรรม จริยธรรม 
และคํานิยม 12 ประการ วิทยากรพระวัดศลิาลาด       
สําหรับนักเรียนระดบัช้ัน ม.4 
 

มิ.ย. 2561-ม.ค. 
62 

104,173 ฝ่ายบรหิารบุคคล 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

* ครั้งท่ี 3   
 - จัดกิจกรรมสําหรับนักเรยีน ม.2  และ ม.5  
  ภาคเช๎า   เวลา 08.30-10.40วิทยากรพระวดัดอน
ไชย 
  เวลา11.00-12.00 วิทยากร สภ.แมํสอด 
  ภาคบําย 13.00- 16.00  ฟังบรรยายจากเบส อรพมิ 
* ครั้งท่ี  4  
- จัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน ม.3  และ  ม.6 
  ภาคเช๎า  วิทยากรจากพระวดัดอนไชย 
  ภาคบําย ฟังบรรยายจากหมอพงศศักดิ์ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. การจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการ 
2. ประเมินโครงการ 

ธ.ค. 61- ม.ค. 62 - - ครูระดับช้ัน 
- หัวหน๎าระดับช้ัน 
- ฝ่ายบริหารบุคคล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

 สรุปผลการดําเนินการ 
- ปัญหาอุปสรรค (แนวทางการแกไ๎ข) 
- ประเมินผลการเข๎ารํวมกิจกรรม 
- สรุปผลงาน 5 บทระดับชั้น 

ม.ค. 62 
 
 

- 
 
 

- หัวหน๎าระดับช้ัน 
- คุณครูระดับช้ัน 
 
 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   …….104,173………… บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 
 

คร้ังท่ี 1  วันที่ 17  พ.ค.2561   จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ   ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช๎เงิน 
ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1/2561 ภาคเรยีนที่ 2/2561 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 
1. ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 
2. คําวิทยากรพระภิกษุภิกษสุงฆ์ (1 รูป) 400 ชม. 3 1,200 - - 
3. คําวิทยากร พระภิกษุสงฆ์ 3 รูป (3 กลุํม) 300 ชม. 9 2,700 - - 
3. คําอาหารวําง-เครื่องดื่ม 2 มื้อ 30 มื้อ 455 13,650 - - 
4. กระดาษทําเกยีรตบิัตร 119 หํอ 10 1,190 - - 

รวม 19,740 - 
รวมทั้งสิ้น 19,740 
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คร้ังท่ี 2  วันที่ 18 พ.ค. 2561   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จัดกิจกรรมจัดกจิกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ  

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช๎เงิน 
ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1/2561 ภาคเรยีนที่ 2/2561 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 
1. คําวิทยากรพระภิกษุภิกษสุงฆ์ (1 รูป) 400 ชม. 3 1,200 - - 
2. คําวิทยากรพระภิกษุสงฆ์(หมูํคณะ) (3 กลุํม) 300 ชม. 9 2,700 - - 
3. คําอาหารวําง-เครื่องดื่ม 2 มื้อ 30 มื้อ 400 12,000 - - 
4. กระดาษทําเกยีรตบิัตร 119 หํอ 9 1,071 - - 

รวม 16,971 - 
รวมทั้งสิ้น 16,971 

 
คร้ังท่ี 3  วันที่ ......... (กําลังติดต่อวิทยากร  )  จัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน   ม.2  และ ม.5  
  ภาคเช๎า   เวลา 08.30-10.40  วิทยากรพระวัดดอนไชย , เวลา11.00-12.00   วิทยากร สภ.แมํสอด 
  ภาคบําย   เวลา13.00- 16.00  ฟังบรรยายจากนักพดู  อรพิม 

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช๎เงิน 
ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1/2561 ภาคเรยีนที่ 2/2561 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 
1. ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 
2. คําวิทยากรพระภิกษุสงฆ์( 1 รูป) 400 ชม. 2 800 - - 
3 วิทยากรจาก สภ.แมสํอด 300 ชม. 1 300 - - 
4 วิทยากรนักพูด (อรพิม) 600 ชม. 3 1,800 - - 
5. คําอาหารวําง-เครื่องดื่ม 2 มื้อ 30 มื้อ 965 28,950 - - 
6. กระดาษทําเกยีรตบิัตร 119 หํอ 20 2,380 - - 

รวม 35,230 - 
รวมทั้งสิ้น 35,230 

 
คร้ังท่ี 4  วันที่ ……...(กําลังติดต่อวิทยากร  ) จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ   , 
จัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน ม.3  และ  ม.6 
    ภาคเช๎า  เวลา  08.30 – 10.40  วิทยากรจากพระวัดดอนไชย , เวลา 11.00-12.00  วิทยากร สภ.แมํสอด 
    ภาคบําย เวลา 13.00 – 16.00  ฟังบรรยายจากหมอพงศศักดิ ์

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช๎เงิน 
ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1/2561 ภาคเรยีนที่ 2/2561 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 
1. ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000 - - 
2. คําวิทยากรพระภิกษุสงฆ ์ 400 ชม. 2 800 - - 
3 วิทยากร สภ.แมํสอด 300 ชม. 1 300 - - 
4 วิทยากรหมอพงษศักดิ ์ 600 ชม. 3 1,800 - - 
3. คําอาหารวําง-เครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 15 บาท 30 มื้อ 873 26,190 - - 
4. กระดาษทําเกยีรตบิัตร 119 หํอ 18 2,142 - - 

รวม 32,232 - 
รวมทั้งสิ้น 32,232 
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โครงการ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม  ค่ายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการ 
   รักษากฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลัก 
   วิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ  
ผู้รับผิดชอบ           น.ส.จิราภรณ์  เพชรปัญญา (กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
ระยะเวลาดําเนินการ  มิถุนายน – กรกฎาคม 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย             
                    และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 โครงการ “กิจกรรมคํายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนไทยทําดีถวายในหลวง เป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎นักเรียนที่เข๎า
รํวมโครงการฯ ได๎มีโอกาสได๎พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานในการอยูํรํวมกัน ผํานกิจกรรมที่นักเรียนแกนนําชมรมเยาวชนคน
รักษ์แผํนดินไทยจัดขึ้น นอกจากจะได๎ฝึกกาย ฝึกใจในการอยูํรํวมกัน ยังได๎รับความรู๎ความเข๎าใจในการทําโครงงานคุณธรรม อัน
เป็นการทําความดีอยํางมีระบบขั้นตอน เรียนรู๎เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช๎ในการเป็นหลักการในการ
ดําเนินงานและดําเนินชีวิตประจําวัน เรียนรู๎เรื่อง กระบวนการทํางานแบบมีสํวนรํวม มีโอกาสได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เ รื่อง การทํา
ความดีในรูปแบบตํางๆ ผํานกระบวนการของการทําโครงงานคุณธรรม ทั้งนี้เมื่อผํานการเข๎ารํวมโครงการฯ นักเรียนจะมีความรู๎
ความเข๎าใจในการทําโครงงานคุณธรรมที่ถูกต๎อง รู๎จักหลักการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการทําโครงงานคุณธรรมอันเป็น
กระบวนการสร๎างความดีอยํางเป็นระบบขั้นตอน มีความตระหนักถึงความสําคัญของการทําความดีและการมีจิตอาสาในการ
ชํวยเหลือสังคมรอบข๎างและยังเปิดโอกาสให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ได๎สมัครเป็นสมาชิกชมรมเยาวชนคนรักษ์แผํนดินไทย 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให๎นักเรียนจะมีความรู๎ความเข๎าใจในการทําโครงงานคุณธรรมและหลักการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  
 2.  เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะในการทําโครงงานคุณธรรมอันเป็นกระบวนการสรา๎งความดีอยํางเป็นระบบขั้นตอน 
 3.  เพื่อให๎นักเรียนมีความตระหนกัถึงความสําคัญของการทําความดีและการมีจติอาสาในการชํวยเหลือสังคม 
          4.  เพื่อสรา๎งกลุํมเยาวชนท่ีมีจิตอาสา ชมรมเยาวชนคนรักษ์แผํนดินไทยให๎มีความยั่งยืนและตํอเนื่อง 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          -  นักเรียนที่มีความสนใจเข๎ารํวมโครงการฯ  จํานวน  30  คน 
          -  นักเรียนที่เป็นแกนนําชมรมเยาวชนคนรักษ์แผํนดินไทย  20 คน 
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3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในการทําโครงงานคุณธรรมที่ถูกต๎อง รู๎จักหลักการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะในการทํา
โครงงานคุณธรรมอันเป็นกระบวนการสร๎างความดีอยํางเป็นระบบขั้นตอน มีความตระหนักถึงความสําคัญของการทําความดีและการมี
จิตอาสาในการชํวยเหลือสังคมรอบข๎างและมีโอกาส ได๎สมัครเป็นสมาชิกชมรมเยาวชนคนรักษ์แผํนดินไทย 
 

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดทําคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ 
3. ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิาน 

พฤษภาคม 
2561 

- นางสาวจิราภรณ์   
นายวินัย 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

1. ดําเนินการโดยการอบรมตามโครงการ 
- รับสมัครนักเรยีนที่มีความสนใจ 
- ดําเนินกิจกรรม เป็นเวลา 2 วัน  

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2561 

10,500 นางสาวจิราภรณ์   
นายวินัย   
คณะครูกลุมํสาระการ
เรียนรูส๎ังคมศึกษาฯ 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ประเมินความพึงพอใจนักเรียนมาปฏิบัติ
กิจกรรม 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2561 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินโครงการ 
2. สรุปการดําเนินการ 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2561 

- 

 
 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  -  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    -  บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี                10,500  บาท 
ดังรายการตํอไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวยนับ ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 คําอาหารหลัก 2 มื้อ 2 วัน 45 คน 50 4,500 - - 
2 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 4 มื้อ 2 วัน 25 คน 50  5,000 - - 
3 คําป้ายไวนลิ 1,000 ผืน 1 1,000 - - 

รวม 10,500 - 
รวมท้ังสิ้น 10,500 

 
 
 
 
 
 



142 
 

 



143 
 

โครงการ   พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม   ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการ
    รักษากฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลัก
    วิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แผนงานโรงเรียนที่ 1   ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพัสกร  มาลารัตน์ , นางสาวศุภลักษณ์  คําลือ  
    และครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน  สิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2561 
สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม,วัดโพธิคุณ 
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที ่1   คุณภาพของผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับ
    กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนสรรพวิทยาคมได๎เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ตั้งแตํปี พ.ศ.2554 และได๎ดําเนินการตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธมาจนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง สถานศึกษาซึ่งดําเนินการตามแนวโครงการของโรงเรียนวิถีพุทธ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช๎หลักการและหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียน การเรียน
วิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติที่นําหลักพุทธธรรมมาใช๎หรือประยุกต์ใช๎ ในการบริหารเพื่อพัฒนาผู๎เรียน ระบบศึกษาประกอบด๎วย 
ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกระบวนการ “กิน อยูํ ดู ฟัง เป็น” เพื่อให๎โรงเรียนดําเนินการตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธและนักเรียนได๎รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได๎อยํางสมบูรณ์ กลุํมสาระสังคมศึกษาจึงได๎จัดกิจกรรมคํายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให๎มีคุณธรรมตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเขา๎ใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2. เพื่อให๎นักเรียนสามารถนําหลักธรรมที่ได๎เรียนรูไ๎ปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ อยูํรํวมกันใน
    สังคมได๎อยํางสงบสุข 
 3. เพื่อให๎นักเรียนตระหนักถึงความสําคญัการนําหลักธรรมมาปรับใช๎ เป็นผู๎เห็นคณุคําของความดีและยึดมั่นในการทํา
    ความดี เพื่อประโยชน์สํวนรวมและสํวนตน 
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3. เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 
  1. ตัวแทนนักเรียนที่มีความสนใจให๎การพัฒนาคุณธรรม อยํางน๎อย 2 คนตํอ 1 ห๎องเรียน ระดับช้ันละ 20 คน 
      รวม 120 คน 
 - ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  2. นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ.สามารถนําหลักธรรมท่ีไดเ๎รียนรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎อยํางมี
     ประสิทธิภาพ อยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางสงบสุข 
  3. นักเรียนที่เขา๎รํวมโครงการตระหนักถึงความสําคญัการนําหลักธรรมมาปรับใช๎ เป็นผู๎เห็นคุณคาํของความดี
     และยึดมั่นในการทําความดี เพื่อประโยชน์สํวนรวมและสํวนตน 
 

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดทําคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ 
3. ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิาน 

ก.ค. 
2561 

- นายพัสกร  มาลารตัน ์
นางสาวศุภลักษณ์  
คําลือ 
และคณะครูและกลุํม
สาระสังคมศึกษา 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

1. ดําเนินการโดยการอบรม ตามโครงการ 

- รับสมัครนักเรยีนเข๎ารํวมโครงการ 
- จัดคํายพัฒนาคุณธรรมฯ ณ วัดโพธิคุณ เป็นเวลา 3 วัน 
2 คืน 
- กิจกรรม ได๎แกํ การปฏิบตัิธรรมถือศีล 8 การสวดมนต์ 
นั่งสมาธิ ฟังพระธรรมเทศนา การทําจิตอาสา และตลาด
นัดโครงงานคณุธรรม 

ส.ค.- ก.ย.
2561 

26,000 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ประเมินความพึงพอใจนักเรียนมาปฏิบัติกจิกรรม ส.ค.- ก.ย.
2561 

- 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินโครงการ 
2. สรุปการดําเนินการ 

ส.ค.- ก.ย.
2561 

- 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  -  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    -  บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี          26,000  บาท 
ดังรายการตํอไปนี ้
ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 
1 คําอาหารหลัก 4 มื้อ 

- อาหารเช๎า 2 มื้อ 
- อาหารกลางวัน 2 มื้อ 

40 คน 120 19,200 - - 
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน  
เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานที่ 2     พัฒนาระเบียบวินัย จิตสํานึกในการรักษากฎ ระเบียบ 

 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
 1.1 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจร 14,000 มาตรฐานที่ 1 

ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อที่ 1,3,4) 

ฝ่ายบริหารบุคคล 

 1.2 กิจกรรมลูกสรรพวัยใสใสํใจกฎระเบียบ 8,950 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อที่ 1,2,3,4) 

ฝ่ายบริหารบุคคล 
- กลุํมงานสภา
นักเรียน 

รวม 22,950   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

โครงการ  ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
กิจกรรม           ขับข่ีปลอดภัยและวินัยจราจร 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษา  
                              กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตาม  
                              ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แผนงานโรงเรียนที่ 2     พัฒนาระเบียบวินัย จิตสํานึกในการรักษากฎ  ระเบียบ 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดําเนินการ ต.ค. 61- ม.ค. 62 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย  
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ข้อที่ 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

1. หลักการและเหตุผล 
อุบัติเหตุจราจร  จัดเป็นปัญหาสําคัญอันดับต๎นๆของประเทศ  ในแตํละปีมีผู๎บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก  แม๎

รัฐบาลจะกําหนดนโยบายออกมาเพื่อป้องกันควบคุมอุบัติเหตุแลว๎ก็ตาม  แตํจํานวนผู๎บาดเจ็บและเสยีชีวิตกลับทวีเพิ่มจํานวนสูงขึ้น
เรื่อยๆ จากสถานการณ์ผู๎บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ปี  2546  พบวํา  มีผู๎บาดเจ็บทั้งหมด 80,305 ราย   ผู๎เสียชีวิต 
6,223 ราย  โดยในจํานวนผู๎บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกลําว สํวนใหญํเกิดจากผู๎ใช๎รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ คิดเป็นร๎อยละ 
91.6 ของผู๎บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั้งหมดและร๎อยละ 89.9 ของผู๎เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากยานพาหนะทุกประเภท 

โรงเรียนสรรพวิทยาคมเห็นความสาํคัญของปัญหาดังกลําว จึงจัดทําโครงการสํงเสรมิความปลอดภยัจากอุบัติเหตุจราจร
ในโรงเรียนขึ้น  เพื่อสร๎างความรู๎  ความตระหนักและปลูกจติสาํนึกให๎แกํเยาวชนในเรื่องของกฎหมายจราจร  การรักษาวินัยในการ
ขับข่ี การรู๎จักป้องกันตัวเองขณะขบัขี่ยานพาหนะและสร๎างเครือขํายแกนนํานักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให๎กับนักเรียน
หรือเยาวชนคนอ่ืนๆในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุจราจรตํอไป 

2.วัตถุประสงค ์
 1. เพื่ออบรมให๎เยาวชน เกิดความรู๎ ความตระหนัก ความเข๎าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่และรู๎จัก
วิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ 

2. เพื่อกําหนดให๎สถานศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการฯ จัดเป็นเขตสวมหมวก และคาดเข็มขัดนิรภัย 
 3. เพื่อสร๎างแกนนํานักเรียนในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจราจร 

3. เป้าหมายการดําเนินงาน 
      -    ด้านปริมาณ 
  นักศึกษาวิชาทหาร  จํานวน  200   คน 

- ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนมีความรู๎ในการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจราจร  
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4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแตํงตั้งคณะทํางาน 

พ.ค. 61 - นางชลธิชา นุชารัมย์ 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 

1. ดําเนินการอบรมกฎหมายจราจร และการขับขี่
ปลอดภัย(โดยเจ๎าหน๎าท่ีจราจร) 
2. ติดตํอประสานงานหนํวยงานทีเ่กี่ยวข๎อง 
3.  ดําเนินการตามปฏิทินงาน 

ต.ค. 61- ม.ค.62 14,000 นางชลธิชา นุชารัมย์ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ทดสอบความพึงพอใจของนักเรียน ม.ค.62 - นางชลธิชา นุชารัมย์ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานการสรุปการอบรมขับข่ีปลอดภัยของ
นักเรียน 
 

ม.ค.62 - นางชลธิชา นุชารัมย์ 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)     ………………-…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี       …………14,000 ……… บาท 
มีรายการดังนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล  1,000 ผืน - - 1 1,000 
2 คําอาหารหลัก 1 มื้อ 45 คน - - 200 9,000 
3 คําอาหารรอง 2 มื้อ 20 คน - - 200 8,000 

รวม  14,000 
รวมท้ังสิ้น 14,000 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร๎อยละของนักเรยีนที่เข๎ารํวมการอบรมขับข่ี
ปลอดภัย 

 1. รายงานการอบรมขับข่ีปลอดภยั 
 2. สอบถามพึงพอใจของนักเรียน 

1. แบบบันทึกการสังเกต  
2. การสอบถาม  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        7.1  เด็กและเยาวชนได๎ใช๎เวลาวํางพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกจิกรรมทีต่นเองเข๎ารํวมได๎อยาํงมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
        7.2  เด็กและเยาวชนไดเ๎รียนรู๎และฝึกปฏิบตัิจริงในการอบรมขับข่ีปลอดภัย ได๎รบัความรู๎และเกดิทักษะจนสามารถนําไป
พัฒนาตนเอง  
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โครงการ        การส่งเสริมระเบียบวินัยในโรงเรียน 
กิจกรรม        ลูกสรรพวัยใสใส่ใจกฎระเบียบ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่  
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อที ่2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมระเบียบวินัย และจิตสํานึกในการรักษา
   กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย  
   ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   พัฒนาระเบียบวินัย จิตสํานึกในการรักษากฎ ระเบียบ 
ผู้รับผิดชอบ     คณะกรรมการนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2561 
ระยะเวลาดําเนินการ    พฤศจิกายน 2561 
สถานที่ดําเนินการ    โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                     
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในปัจจุบัน ปัญหาเรํงดํวนของโรงเรียนสรรพวิทยาคม สํวนหนึ่งมาจากเรื่องกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน  
เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเตรียมความพร๎อมของเด็กไทยให๎มีคุณภาพ และพัฒนาความ
ประพฤติของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นไปในทางที่ดีขึ้น  
          ดังนั้นทางคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561 จึงจัดอบรมคําย “ลูกสรรพวัยใสใสํใจกฎระเบียบ”  เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังจิตสํานึกในด๎านระเบียบวินัยอันพึงปฏิบัติของโรงเรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให๎กับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให๎มีจิตสํานึกในกฎระเบียบ
ของโรงเรียน 

2.2 เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคดิที่เกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย 
 2.3 เพื่อให๎เห็นปัญหาและผลกระทบในการทําผิดกฎระเบียบของโรงเรียนอยํางตํอเนื่อง 

3. เป้าหมาย 
 - ด๎านปริมาณ 
 ผู๎เข๎ารํวมอบรม จํานวน 110 คน ตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 จํานวน 13 ห๎อง ห๎องละ 4 คน ตัวแทนนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 13 ห๎อง ห๎องละ 4 คน และคณะกรรมการนักเรียนป-ีการศึกษา 2561 จํานวน 28 คน 
 - ด้านคุณภาพ 
 ผู๎ข๎ารํวมคาํยอบรม “ลูกสรรพวัยใส ใสํใจกฎระเบียบ” ได๎รับความรูแ๎ละมีจติสํานึกในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 
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4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

- เขียนโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนประจําปีการศึกษา 
  2561 
- แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทําโครงการเพื่อตกลง 
  รูปแบบขั้นตอนและการดําเนินการ 
- กําหนดเรื่อง หน๎าที่ และเวลาดาํเนินการ 
- จัดเตรยีมเอกสารที่เกี่ยวข๎อง   

มี.ค 2561 - -คณะกรรมการนักเรยีน  
-ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

- จัดทําตารางอบรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- จัดทําคําย “ลูกสรรพวัยใส ใสํใจกฎระเบียบ” โดย
มีวิทยากรเป็นผู๎ให๎ความรู๎เกี่ยวกับกฎระเบียบของ
โรงเรียน แนวคดิ และวิธีการปฏิบตัิ 

พ.ย 2561 8,950 -คณะกรรมการนักเรยีน 
-ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- แจกแบบประเมินใหผ๎ู๎เข๎ารํวมการอบรม พ.ย 2561 - -คณะกรรมการนักเรยีน 
-ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทํา 
กิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

พ.ย 2561 - -คณะกรรมการนักเรยีน 
-ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินอุดหนุน   ………………….…….……     บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………….……….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี              ..........8,950................ บาท 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ

หนํวย 
หนํวยนับ ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2561 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 
1 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน - - 1 1,000 
2 คําอาหารหลัก 1 มื้อ 40 ชุด - - 110 4,400 
3 คําอาหารรอง 1 มื้อ 25 ชุด - - 110 2,750 
4 ของที่ระลึก 400 ช้ิน - - 2 800 

รวม - 8,950 
รวมทั้งสิ้น 8,950 
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน  
เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานที่ 3     พัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตามระบบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิต 

 1.1 กิจกรรมคํายอบรมเครือขํายภาวะความเป็นผู๎นํา
ครั้งที่ 16 

34,300 มาตรฐานที่ 1 
ตัวบํงชี้ที่ 1.2 
ข๎อ 1,2,3,4 

คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

 1.2 กิจกรรมศักยภาพก๎าวหน๎า พัฒนาอนุกรรมการ 20,600 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 (ข๎อที่ 2) 
ข๎อที่ 1.2 (ข๎อที่ 
1,2,3,4) 

คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

 1.3 กิจกรรมพัฒนาจิต ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎ LQ  19,900 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2  
(ข๎อที่ 3,4) 

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

 1.4 เข๎าคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ ม.1 20,600 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 (ข๎อ 2) 
ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อที่ 1,2,3,4) 

กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

 1.5 เข๎าคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ ม.2 29,440 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 (ข๎อ 2) 
ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อที่ 1,2,3,4) 

กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

 1.6 เข๎าคํายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ ม.3 35,200 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 (ข๎อ 2) 
ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อที่ 1,2,3,4) 

กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 
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กลยุทธ์ที่ 2 (ต่อ)ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษากฎระเบียบของ 
  โรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตย
  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แผนงานที่ 3     พัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตามระบบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 1.7 กิจกรรมยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 19,000 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 (ข๎อ 2) 
ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อที่ 1,2,3,4) 

กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

 1.8 กิจกรรมยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 18,760 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 (ข๎อ 2) 
ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อที่ 1,2,3,4) 

กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

 1.9 กิจกรรมยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 35,380 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 (ข๎อ 2) 
ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อที่ 1,2,3,4) 

กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

 1.10 กิจกรรมพิธีเข๎าประจําหมูํยุวกาชาด ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 

13,760 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 (ข๎อ 2) 
ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อที่ 1,2,3,4) 

กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

 1.11 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต  
สานสัมพันธ์ในโรงเรียนสูํชุมชน 

- มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 (ข๎อ 2) 
ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อที่ 1,2,3,4) 

ฝ่ายบริหารบุคคล 
- กลุํมงานสภา
นักเรียน 

 1.12 กิจกรรมอดเปรี้ยวไว๎กินหวาน 32850 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อที่ 1,2,3,4) 

กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 
- งานแนะแนว 

 รวม 279,790   
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิต 
กิจกรรม           ค่ายอบรมเครือข่ายภาวะความเป็นผู้นํา ครั้งที่ 16 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษา 
                              กฎระเบียบของโรงเรียนเสริมสร้างทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย  
                              ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตามระบบประชาธิปไตย
อันมี   พระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ผู้รับผิดชอบ    คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561  
ระยะเวลาดําเนินการ  มีนาคม 2562 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ข้อที่ 1  การมีลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
   วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                    ข้อที ่3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที ่4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากคณะกรรมการนักเรียนประจําปีการศึกษา 2561  ได๎หมดวาระลงแล๎ว และได๎ดําเนินการจั การเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียนชุดใหมํขึ้นมา ซึ่งใช๎ช่ือวําคณะกรรมการนักเรยีนประจําปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการนักเรียน
จํานวน 25 คน เข๎ามาบริหาร คณะกรรมการนักเรียนประจําปีการศกึษา 2561 จึงจัดอบรมขึ้นเพื่อถํายทอดความรู๎ และ
ประสบการณ์การทํางานเพื่อให๎เกดิประสิทธิภาพสูงสุด ทางคณะกรรมการนักเรียนประจํา ปีการศึกษา 2561  ได๎ทําการประชุม
เห็นสมควรที่จะจดัอบรมให๎แกคํณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2562 โดย   การอบรมนั้นจะเน๎นไปยังการปฏิบัติงาน วสิัยทัศน์  
พันธกิจ งานของคณะกรรมการนกัเรียน การจดัระบบดูแลชํวยเหลอืนักเรียน การช้ีแจงในเรื่องการทาํกิจกรรมตํางๆของ
คณะกรรมการนักเรียนให๎กับคณะกรรมการนักเรยีน ปีการศึกษา 2562 อีกทั้งยังรวมไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม การ
แก๎ไขปัญหาตํางๆที่เกิดขึ้น และเพือ่สร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ ปลูกฝังภาวะความเป็นผู๎นํา จึงจําเปน็ต๎องจัดโครงการอบรม
เครือขํายภาวะ ความเป็นผู๎นําครั้งท่ี 15 ข้ึนมา  

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร๎างภาวะความเป็นผู๎นําให๎แกํนักเรียนที่จะเข๎ามาเป็นคณะกรมการนักเรียนประจําปีการศึกษา 2562 
2.2 เพื่อพัฒนา และสํงเสริมคณะกรรมการนักเรยีนให๎เป็นผู๎นําท่ีดี มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 

       2.3 เพื่อถํายทอดประสบการณ์ให๎แกํคณะกรรมการนักเรียนปกีารศึกษา 2562 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ   

มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมอบรมเครือขํายภาวะความเป็นผู๎นําครั้งท่ี 16 จํานวน 60 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

คณะกรรมการนักเรียน มีความรู๎ ประสบการณ์ ความสามารถในการปฏิบัติงานตํางๆ 
 

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

-เขียนโครงการ 
-ประชุมคณะกรรมการนักเรียนประจําปี 
 การศึกษา 2562 
-แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทําโครงการ    
เพื่อตกลงรูปแบบข้ันตอนและการดําเนินการ 
-กําหนดเรื่อง หน๎าที่ และเวลาดําเนินการ 
-จัดเตรยีมเอกสารที่เกีย่วข๎อง 

มี.ค. 2561 - -คณะกรรมการนักเรยีน 
-ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 

- จัดทําตารางอบรมให๎ความรู๎  
- ประชาสัมพันธ์ 
- จัดกิจกรรมคําย โดยในวันท่ี1-2 จะเป็นการให๎
ความรู๎เกี่ยวกับ บทบาทหน๎าท่ีของ
คณะกรรมการนักเรียนโดยวิทยากร วันท่ี 3  
ในชํวงเช๎าเป็นการจําลองการทําโครงการ ในชํวง
บํายจะเป็นการฝึกให๎ความรู๎ในการปฏิบัติงาน
โดยฝึกเป็นฐาน 4 ฐาน  
ฐานท่ี 1 จัดดอกไม ๎
ฐานท่ี 2 จับจีบผ๎าเป็นรูปดอก 
ฐานท่ี 3 จับจีบผ๎าสโมค 
ฐานท่ี 4 มารยาทบนโต๏ะอาหาร 
วันท่ี 4  ทําพิธีการมอบป้ายและเกียรติบัตร 

ก.พ. 2562 34,300 -คณะกรรมการนักเรยีน 
-ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-แจกแบบประเมินให๎ผู๎เข๎ารํวม 
การอบรม 

ก.พ. 2562 - -คณะกรรมการนักเรยีน 
-ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-เขียนรายงานสรุปผลการจัดทํากจิกรรม 
-เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.พ.2562 
 

มี.ค. 2562 

- 
 
- 

-คณะกรรมการนักเรยีน 
-ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน)         ……………………………. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   …………34,300……… บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิต 
กิจกรรม           ศักยภาพก้าวหน้า พัฒนาอนุกรรมการ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษา 
                              กฎระเบียบของโรงเรียนเสริมสร้างทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย  
                              ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตามระบบประชาธิปไตย
อันมี   พระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ผู้รับผิดชอบ    คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อที่ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                    ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

    ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1  การมีลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

   วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

                    ข้อที ่3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที ่4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบัน สังคมของเรามีการแขํงขันเกิดขึ้นมากมาย ทุกคนเห็นแกํประโยชน์ของตน ไมํมีความเสยีสละแกํสํวนรวม ทํา
ให๎บางสํวนของสังคมถูกมองข๎ามและไมํเกิดการพัฒนา การที่บุคคลมจีิตอาสา มีความเสียสละแกสํํวนรวม ก็จะเป็นแรงผลักดันให๎
เกิดการพัฒนาในด๎านตํางๆ ของสังคม ซึง่ภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีอนุกรรมการนักเรียน ที่เป็นผู๎ไดร๎ับเลือกจากนักเรียน อัน
ได๎แกํหัวหน๎าห๎อง รองหัวหน๎าห๎อง และประธานสี โดยอนุกรรมการจงึจําเป็นต๎องมีทักษะในการทํางานเพื่อเป็นแนวทางในพัฒนา
นักเรียนในโรงเรียนอีกทางหนึ่ง 
 ทางคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จึงได๎จัดทําโครงการศักยภาพก๎าวหน๎า พัฒนาอนุกรรมการ เพื่อเป็นการ
ฝึกฝนให๎อนุกรรมการมีทักษะในการทํางาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด๎านตํางๆของโรงเรียน ให๎มีการยกระดับคณุภาพชีวิต
ของนักเรียนในโรงเรยีน 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อปลูกจติสํานึกให๎นักเรียนเกิดจิตอาสา มีความเสียสละแกํสํวนรวม 
 2.2 เพื่อฝึกให๎นักเรียนมีความรับผดิชอบตํอสํวนรวม 

2.3 เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะในการจัดการงานตํางๆ ภายในโรงเรียน 
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3. เป้าหมาย 

 -  ด้านปริมาณ  
                   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จํานวน 200 คน  จําแนกเป็น 
           1. หัวหน๎า  รองหัวหน๎าและเลขานุการ ของห๎องเรียนแตํละห๎อง ห๎องละ 2 คน  จํานวน 80 ห๎องเรียน 
                      รวมจํานวนนักเรียน  160 คน 
             2. คณะกรรมการนักเรียนปกีารศึกษา 2561  เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง จํานวน 28 คน  
        3. ประธานคณะสี สลีะ 2 คน จํานวน 12 คน 
 -  ด้านคุณภาพ 
                   ผู๎เข๎าอบรมกิจกรรมศักยภาพก๎าวหน๎า พัฒนาอนุกรรมการจะมีทักษะในการทํางานรํวมกับสํวนรวม 
 

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

- เขียนโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนประจําป ี
  การศึกษา 2561 
- แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทําโครงการ เพื่อตก 
  ลงรูปแบบขั้นตอนและการดาํเนนิการ 
- กําหนดเรื่อง หน๎าที่ และเวลาดาํเนินการ 
- จัดเตรยีมเอาเอกสารทีเ่กี่ยวข๎อง 

มี.ค. 2561 -  -คณะกรรมการนักเรียน 
 -ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

- ประชาสัมพันธ์ 
- จัดทําคํายให๎ความรู๎ โดยชํวงเช๎าวิทยากรจะเป็น
ผู๎ให๎ความรูเ๎กี่ยวกับบทบาทและหน๎าท่ีของ  
อนุกรรมการ และในชํวงบํายจะเปน็การฝึกให๎
ความรู๎ในการปฏิบัติงานโดยฝึกเปน็ฐาน 4 ฐาน  
ฐานท่ี 1 จัดดอกไม,๎ฐานท่ี 2 จับจีบผ๎าเป็นรูปดอก 
ฐานท่ี 3 จับจีบผ๎าสโมค,ฐานท่ี 4 มารยาทบนโต๏ะ
อาหาร 
- ทําป้ายนิเทศ 

พ.ค. 2561 20,600   -คณะกรรมการนักเรียน 
 -ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- แจกแบบประเมินใหผ๎ู๎เข๎ารํวมการอบรม พ.ค. 2561 -  -คณะกรรมการนักเรียน 
 -ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทํากจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

พ.ค. 2561 
 
 

-  -คณะกรรมการนักเรียน 
 -ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)    -  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ     -  บาท 
 เงินเรียนฟร ี15 ปี   20,600  บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิต 
กิจกรรม           จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต สานสัมพันธ์ในโรงเรียนสู่ชุมชน 
ลักษณะโครงการ    ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษา

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามวิถีไทย ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตามระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ผู้รับผิดชอบ    คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ข้อที่ 1  การมีลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
    วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                    ข้อที ่3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที ่4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนถือเป็นสํวนหน่ึงของชุมชน ดังนั้นการสํงนักเรยีนเข๎ารํวมกิจกรรมที่หนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชนจัด
ขึ้น ถือเป็นสิ่งสําคัญทั้งการแขํงขันทักษะทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ตลอดจนการเข๎ารํวมกิจกรรมตามเทศกาลประเพณีของ
ชุมชน ซึ่งทําให๎นักเรียนได๎เพิม่พูนประสบการณ์นอกห๎องเรียน และเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงความสามารถนําช่ือเสยีงมาสูํ
ตนเองและโรงเรยีนอีกทั้งยังเป็นการสร๎างความสมัพันธ์ที่ดีระหวํางโรงเรียนและชุมชนอีกด๎วย  
 ทางคณะกรรมการนักเรียน โรงเรยีนสรรพวิทยาคมปีการศึกษา 2561 จึงได๎จัดทําโครงการจิตอาสาพฒันาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมสานสัมพันธ์สูํชุมชนขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อปลูกจติสํานึกให๎คณะกรรมการนักเรียนเกิดจิตอาสา มีความเสียสละและความรับผิดชอบตํอสวํนรวม 

2.2 เพื่อเปิดโอกาสให๎คณะกรรมการนักเรยีนได๎แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง ในการรํวมกจิกรรมทั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน  
  2.3 เพื่อเสริมสร๎างความสัมพันธ์ทีด่ีระหวํางโรงเรยีนและชุมชน  

3. เป้าหมาย 

 -  ด้านปริมาณ  
                   คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 และครูที่ปรึกษา รวมจํานวน 30 คน 
 -  ด้านคุณภาพ 
                   คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 มีความสัมพันธ์อันดทีั้งในโรงเรียนและชุมชน 
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4. วิธีการดําเนินการ 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

- เขียนโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนประจําป ี
  การศึกษา 2561 
- แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทําโครงการ เพื่อตก 
  ลงรูปแบบขั้นตอนและการดาํเนนิการ 
- กําหนดเรื่อง หน๎าที่ และเวลาดาํเนินการ 
- จัดเตรยีมเอาเอกสารทีเ่กี่ยวข๎อง 

มี.ค. 2561 -  -คณะกรรมการนักเรียน 
 -ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

- ประชาสัมพันธ์ 
- รํวมกิจกรรมในโรงเรียน /ชุมชน/หนํวยงานตํางๆ 
เพื่อสร๎าง สัมพันธภาพที่ด ี
- เผยแพรํกิจกรรมทีไ่ด๎ดาํเนินการผํานสื่อตาํงๆ  

เม.ย. 2561 
- ก.พ.2562 

-   -คณะกรรมการนักเรียน 
 -ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- แบบประเมินกิจกรรม มี.ค. 2562 -  -คณะกรรมการนักเรียน 
 -ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทํากจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

พ.ค. 2562 
 
 

-  -คณะกรรมการนักเรียน 
 -ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)    -  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ     -  บาท 
 เงินเรียนฟร ี15 ปี      -  บาท 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. คณะกรรมการนักเรียนมีทักษะในการทํางานเพื่อสํวนรวม 
2. คณะกรรมการนักเรียนมีความเสียสละ รบัผิดชอบตํอสํวนรวม 
3. เสริมสร๎างความสัมพันธ์ที่ดรีะหวํางโรงเรียนและชุมชน 

ทําแบบประเมิน 
นิเทศ ติดตาม 

 

แบบประเมินหลังการทํา
กิจกรรม 

 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 คณะกรรมการนักเรียนเกิดจิตอาสา มีความเสียสละและความรบัผิดชอบตํอสํวนรวม 

7.2 คณะกรรมการนักเรียนได๎แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง ในการรํวมกิจกรรมของชุมชน  
  7.3 เสริมสร๎างความสัมพันธ์ที่ดรีะหวํางโรงเรียนและชุมชน  
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิต 
กิจกรรม  พัฒนาจิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้ LQ  (Love Quotient) 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษา 
                              กฎระเบียบของโรงเรียนเสริมสร้างทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย  
                              ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตามระบบประชาธิปไตย
อันมี   พระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ผู้รับผิดชอบ    นางอําไพ  พรมมา 
ระยะเวลาดําเนินการ  กรกฎาคม – กันยายน 2560   
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะทางสังคม 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 วัยรุํนเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางมากทั้งรํางกายจิตใจ รวมทั้งการเปลีย่นแปลงทางเพศวัยรุํนจะเริม่ให๎ความสนใจตํอ
เพศตรงข๎ามเริ่มมีความรู๎สึกทางเพศประกอบกับเป็นวัยที่อยากรู๎อยากลองมีการแสดงออกทางอารมณท์ี่รุนแรงและอาจยังมีความ
เข๎าใจท่ีไมํถกูต๎องนักในเรื่องเพศ รวมทั้งสภาพแวดล๎อมในปัจจุบันท่ีมีปัจจัยและสถานการณ์ที่ยั่วยุชักนําให๎วัยรุํนมีพฤตริรมทางเพศ
ที่ไมํเหมาะสมได๎งํายและอาจนํามาซึ่งการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภโ์ดยไมํตั้งใจท่ีจะทําให๎เกิดปญัหาอื่น ๆ ตามมามากมายไมํ
วําจะเป็นโรคเอดส์ถูกพักการเรียนฆําตัวตาย ทําแท๎งผิดกฎหมาย ทอดทิ้งเด็ก เป็นต๎นวัยรุํนจึงควรมีการแสดงออกทางเพศที่
เหมาะสมรู๎จักหลีกเลีย่งและป้องกนัตนเองจากปัจจัยและสถานการณ์เสี่ยงท่ีจะนําไปสูํการมีเพศสัมพนัธ์และการตั้งครรภ์โดยไมํ
ตั้งใจเพื่อท่ีจะไดม๎ีชีวิตอยํางสดใสในชํวงวัยรุํนและเตบิโตไปสูํผู๎ใหญํอยํางมีความสุขการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมในปัจจุบันนํามาซึ่ง
ปัจจัยและสถานการณต์ําง ๆที่ลํอแหลมและอันตรายตํอวัยรุํนโดยเฉพาะอยํางยิ่งพฤติกรรมทางเพศเปน็ปัญหาที่สําคญัประการหนึ่ง
ของวัยรุํนหากวัยรุํนมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมํเหมาะสมจนเกิดการมีเพศสัมพันธ์อาจทําให๎เกิดปญัหาการติดโรคเอดส์และโรคทาง
เพศสัมพันธ์อื่น ๆ ตามมาและในวัยรุํนหญิงอาจทําให๎เกดิการตั้งครรภ์โดยไมตํั้งใจไดด๎ังนั้นนักเรียนซึ่งอยูํในวัยรุํนจึงควรเรียนรู๎ถึง
การหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากปัจจัยและสถานการณเ์สีย่งตํอการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภโ์ดยไมํตั้งใจเพื่อที่จะนําไป
ปฏิบัติได๎อยํางเหมาะสม 
 เพื่อเป็นการแก๎ปัญหาทางเพศของนักเรียน ดังนั้นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จึงได๎กิจกรรมพัฒนาจติ ด๎วยกระบวนการ
เรียนรู๎ LQ  (Love Quotient) ให๎กับนักเรียนกลุมํเสี่ยง 

2.  วัตถุประสงค์ 
             1.  เพื่อให๎ความรู๎เรื่องเพศศึกษา และการระมดัระวังตัวเองในการท๎องในวัยเรียน 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-  นักเรียนกลุํมเสี่ยง จํานวน  300  คน 
3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  -   นักเรียนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมมีความรู๎เรื่องเพศศึกษา และรู๎วิธีการในการระมัดระวังตัวเองไมํให๎ท๎องในวัยเรียน 
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4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการ 
2.  จัดทําคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ 

กรกฎาคม 2561 - - หัวหน๎า
ระดับชั้น ครูที่
ปรึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

1. จัดหาวิทยากร 
2. ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิาน 
3. ดําเนินการโดยการอบรมเข๎าคําย ตามโครงการ 
กิจกรรมความรูเ๎รื่องเพศศึกษา และรู๎วิธีการในการ
ระมัดระวังตัวเองไมํให๎ท๎องในวัยเรยีน 

กรกฎาคม-
กันยายน 2561 

19,900 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ประเมินความพึงพอในการเข๎ารํวมกิจกรรม กันยายน 2561 - 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิโครงการ 
2. สรุปการดําเนินการ 

กันยายน 2561 - 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                 ……… …-…………….  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ               ….……………………..  บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี               ..........19,900........   บาท 
 

ดังรายการตํอไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ

หนํวย 
หนํวยนับ ภาคเรยีนที ่1 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 
1 คําอาหารหลัก  1 วัน 40 คน 200 8,000 - - 
2 คําอาหารวําง 2 มื้อ 25 คน 200 10,000 - - 
3 คําวิทยากร ( 3 ช่ัวโมง / วัน ) 300 วิชา 1 900 - - 
4 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน 1 1,000 - - 

รวม 19,900 -    20000 
รวมทั้งสิ้น 19,900 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร๎อยละ 90 ของนักเรียนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมมีความ
เข๎าใจในการรู๎วิธรการป้องกันตนเองจากการท๎องในวัย
เรียน 

1. ประเมิน 1. แบบประเมินความรู ๎
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิต 
กิจกรรม  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ลูกเสือ ม.1 ประจําปีการศึกษา 2560 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษา 

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย 
และตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ผู้รับผิดชอบ    นายชัยสวัสดิ์  ทองประวิทย์ และผู้กํากับลูกเสือ เนตรนารี ม.1 
ระยะเวลาดําเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 

                  และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
          ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในแตํละปีการศึกษาตามหลักสูตรของการเรียนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี จะต๎องมีการสอบวิชาพิเศษ
ของลูกเสือโดยจัดให๎มีการเดินทางไกล และการประกอบอาหาร ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ม. 1  และมีการทดสอบ
วิชาพิเศษ ในแตํละระดับชั้น  ดังนั้นฝ่ายกิจกรรมลูกเสือจึงได๎จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให๎หลักสูตรในการเรียนวิชา
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี บรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให๎มีการฝึกอบรมในกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรวําด๎วยการฝึกอบรมลูกเสือ –เนตรนาร ี
2.   เพื่อฝึกฝนใหล๎ูกเสือมีความเขม๎แข็ง อดทนและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
3.  เพื่อฝึกการทํางานเป็นหมูํคณะและมีความสามัคคี 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 ลูกเสือ – เนตรนารีในระดับชั้น ม.1 จํานวน 230   คน ได๎รับการฝึกอบรมทดสอบวิชาพิเศษในระหวํางการเดินทางไกล
 อยูํคํายพักแรม         
  -  ด้านคุณภาพ  

มีการฝึกการเดินทางไกล  เข๎าคาํยพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนาร ี

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

ขั้นเตรียมการเสนอโครงการ 
 

มี.ค. 2561 
 

- ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 

2. ดําเนินการ 
(Do) 
 

- ประชุมคณะผู๎กํากับลูกเสือเพื่อวางแผน 
- สํารวจท่ีตั้งคําย 
- นําคณะลูกเสือเดินทางไกล  
- ทดสอบวิชาพิเศษ ณ หนํวยพลังงานแมํสอดพลังนํ้า 

ม.ค. 2562 
 

24,000 -ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 
-ผู๎กํากับกลุํม 
-คณะผู๎กาํกับลูกเสือ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ทดสอบหลังปฏิบัติกิจกรรม ม.ค. 2562 
 

- ฝ่ายประเมินผล
กิจกรรม 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

รายงานสรุปผลการจดัทํากิจกรรม 
เสนอรายงานผลการจดัทํากิจกรรม 

ม.ค. – ก.พ.
2562 

- ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 
ฝ่ายประเมินผล 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   ……………20,600………. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวย
นับ 

ภาคเรยีนที ่1 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 คําอาหารหลัก 1 มื้อ   40 คน - - 230 9,200 
2 อาหารวําง 2 มื้อ มื้อละ 20 บาท 40 คน - - 230 9,200 
3 ป้ายไวนิลกจิกรรม 1,000 ป้าย - - 1 1,000 
4 คําวิทยากร 2 คน (คนละ 3 ชม) 200 ชม. - - 6 1,200 

รวม - 20,600 
รวมทั้งสิ้น 20,600 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร๎อยละของลูกเสือ – เนตรนารี ไดร๎ับการฝึกอบรม
และทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ 

1.นิเทศ ติดตาม การจัดกจิกรรม 
2.สังเกตลูกเสือ – เนตรนารี ได๎รับการ
ฝึกอบรมและทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ 

แบบติดตามการจดักิจกรรม 
แบบทดสอบหลักการจดักิจกรรม 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิต 
กิจกรรม              เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจําปี 2561 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษา 

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทยและตามระบบประชาธิปไตย
   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ผู้รับผิดชอบ    นายโกฎธิวิชญ์    สุเมธนัศวีกุล 
ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม  - กุมภาพันธ์  2562  
สถานที่ดําเนินการ โรงไฟฟ้าพลังน้ําห้วยแม่สอด  
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 

                  และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
          ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม   
 

1. หลักการและเหตุผล 
ในแตํละปีตามหลักสตูรของการเรยีนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี จะต๎องมีการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือมีการเดิน

ทางไกลและอยูํคํายพักแรม  ดังนั้นฝ่ายกิจกรรมลูกเสือจึงได๎จดัโครงการนี้ขึ้น เพื่อให๎หลักสตูรในการเรยีนวิชากิจกรรมลูกเสือ – 
เนตรนารี บรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให๎มีการฝึกอบรมในกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรวําด๎วยการฝึกอบรมลูกเสือ –เนตรนาร ี
2.  เพื่อฝึกฝนให๎ลูกเสือมีความเขม๎แข็ง อดทนและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
3.  เพื่อฝึกการทํางานเป็นหมูํคณะและมีความสามัคคี 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด๎านปรมิาณ  
 ลูกเสือ – เนตรนารีในระดับชั้น ม.2 จํานวน  237    คน ได๎รับการฝกึอบรมทดสอบวิชาพิเศษในระหวาํงการเดินทางไกล
อยูํคํายพักแรม          
  -  ด๎านคุณภาพ  

มีการฝึกการเดินทางไกล  เข๎าคาํยพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนาร ี
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4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

ขั้นเตรียมการเสนอโครงการ 
 

ต.ค. 2561 
 

- 
 

ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 

2. ดําเนินการ 
(Do) 
 

ประชุมคณะผู๎กํากับลูกเสือเพื่อวางแผน 
สํารวจท่ีตั้งคําย 
นําคณะลูกเสือไปเข๎าคําย, เรียนตามฐาน 

ธ.ค. 2561 
 

29,440 ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 
ผู๎กํากับกลุมํ 
คณะผู๎กํากับลูกเสือ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ทดสอบหลังปฏิบัติกิจกรรม ธ.ค. 2561 
 

- ฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

รายงานสรุปผลการจดัทํากิจกรรม 
เสนอรายงานผลการจดัทํากิจกรรม 

ม.ค. –ก.พ.
2562 

 

- ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 
ฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   …………29,440………… บาท 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ

หนํวย 
หนํวยนับ ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2561 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 
1 คําอาหารหลัก 2 มื้อ 40 คน - - 237 18,960 
2 คําอาหารวําง 2 มื้อ 20 คน - - 237  9,480 
3 คําป้ายไวนลิ 1,000 ผืน - - 1 1,000 

รวม - 29,440 
รวมทั้งสิ้น 29,440 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎ 
ร๎อยละของลูกเสือ – เนตรนารี ไดร๎ับการฝึกอบรม
และทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ 
 

1.นิเทศ ติดตาม การจัดกจิกรรม 
2.สังเกตลูกเสือ – เนตรนารี ได๎รับการ
ฝึกอบรมและทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ 
 

แบบติดตามการจดักิจกรรม 
แบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ลูกเสือ – เนตรนารี ได๎รับการฝกึอบรมและทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ 
 2. ลูกเสือ – เนตรนารี ได๎ฝึกการทาํงานรํวมกันและเกิดความสามัคคใีนหมูํคณะ 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิต 
กิจกรรม  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจําปีการศึกษา 2561 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษา 

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทยและตามระบบประชาธิปไตย
   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ผู้รับผิดชอบ   นายณรงค์ชาญ    นุชารัมย์  และผู้กํากับลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.3 
ระยะเวลาดําเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อที่  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างพิจารณาญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน   
          ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

   ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 

                  และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
         ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาทักษะของนักเรียนนัน้ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนา และแตํละปีนั้นมี
หลักสตูรของการเรียนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี จะต๎องมีการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ มีการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
ดังนั้นฝ่ายกิจกรรมลูกเสือจึงได๎จดัโครงการนี้ขึ้น เพื่อให๎หลักสูตรในการเรยีน วิชากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี บรรลุตาม
จุดประสงค์ของหลักสตูร 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให๎มีการฝึกอบรมในกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรวําด๎วยการฝึกอบรมลูกเสือ –เนตรนาร ี
2.  เพื่อฝึกฝนให๎ลูกเสือมีความเขม๎แข็ง อดทนและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
3.  เพื่อฝึกการทํางานเป็นหมูํคณะและมีความสามัคคี 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด๎านปรมิาณ  
 ลูกเสือ – เนตรนารีในระดับชั้น ม.3 จํานวน 190 คน ได๎รับการฝึกอบรมทดสอบวิชาพิเศษในระหวํางการเดินทางไกลอยูํ
คํายพักแรม       
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  -  ด๎านคุณภาพ  
มีการฝึกการเดินทางไกล  เข๎าคาํยพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนาร ี
 

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

ขั้นเตรียมการเสนอโครงการ 
 

มี.ค. 2561 
 

- ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 

2. ดําเนินการ 
(Do) 
 

-ประชุมคณะผู๎กํากับลูกเสือเพื่อวางแผน 
- สํารวจท่ีตั้งคําย 
- นําคณะลูกเสือเดินทางไกล 
- เข๎าคํายพักแรม ณ คํายพักแรมชัว่คราว 
- ทดสอบวิชาพิเศษ 

ม.ค. 2562 
 

35,200 -ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 
-ผู๎กํากับกลุํม 
-คณะผู๎กาํกับลูกเสือ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ทดสอบหลังปฏิบัติกิจกรรม ม.ค. 2562 
 

- ฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

4.ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

รายงานสรุปผลการจดัทํากิจกรรม 
เสนอรายงานผลการจดัทํากิจกรรม 

ม.ค. –ก.พ.
2562 

- ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 
ฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   …………35,200……..…. บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวยนับ ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 คําอาหารหลักเหมาจําย  7 มื้อ 120 คน - - 190 22,800 
2 คําอาหารวําง 6 มื้อๆ ละ 10 บาท 10 คน - - 190 11,400 
3 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน - - 1 1,000 

รวม - 35,200 
รวมทั้งสิ้น 35,200 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ร๎อยละของลูกเสือ – เนตรนารี ไดร๎ับการฝึกอบรม
และทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ 

1.นิเทศ ติดตาม การจัดกจิกรรม 
2.สังเกตลูกเสือ – เนตรนารี ได๎รับการ
ฝึกอบรมและทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ 

แบบติดตามการจดักิจกรรม 
แบบทดสอบหลักการจดักิจกรรม 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิต 
กิจกรรม  ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 ปล  ฝั   ณธรรม  ร ยธรรม ร  บ ยบ  น ย ล   ต   น   น  รร     

 ฎร  บ ยบ    ร  ร ยน   ร ม ร   ท     น  รด   น น    ตต ม ล    ถ  ทย ต ม 
ร บ บปร   ธ ป ตย  นม พร ม     ตร ย ทร  ป นปร ม   

แผนงานโรงเรียนที่ 3     พ ฒน ท    ท      ป น น  รด  ร     ตต ม ล    ถ  ทย  ล ต มร บบปร   ธ ป ตย 
  นม พร ม     ตร ย ทร  ป นปร ม    

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจันแก้ว  ชัยรัตน์ 
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 

                  และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
          ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาต ิปี พ.ศ. 2542 ได๎เน๎นให๎ผู๎เรียนไดพ๎ัฒนาการเรียนรู๎ในหลาย ๆ ด๎านการ
จัดรูปแบบการเรยีนการสอนต๎องมกีารจัดกิจกรรมที่หลากหลาย หลากวิธี เพื่อให๎ผู๎เรียนเกดิการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง มีทักษะ มี
ความคิด ที่สามารถนําไปแก๎ปัญหาและใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจําวนั  ดังกิจกรรมยุวกาชาดเป็นการจดักิจกรรมโดยใช๎กระบวนการ
ที่มุํงเน๎นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหนํวย กลุมํ หมูํ เพือ่ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและเกิดทกัษะเกี่ยวกับการปฏิบัตติาม
หลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ๎มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สทิธิมนุษยชน การชํวยเหลือ การรกัษาสุขภาพ และสมรรถภาพ
ที่ดี บําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตอํสํวนรวมอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม การสร๎างสมัพันธภาพและความเข๎าใจอันดี อันจะนําไปสูํสันติภาพ 
กํอให๎เกิดความสุขในการอยูํรํวมกนัทุกแหํงหน จึงกําหนดจุดมุํงหมายให๎ผู๎เรยีนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคด์ังตํอไป  การเดิน
ทางไกล เป็นกิจกรรมหนึ่งของยุวกาชาด ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุํงพัฒนานักเรยีนไดศ๎ึกษาหาความรูด๎๎วยตนเอง รู๎จัก
ตัดสินใจ แก๎ปญัหาเฉพาะหน๎าด๎วยตนเองได๎ เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง อีกท้ังเป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎มโีลกทัศน์ท่ีกว๎างไกล  
ทันตํอเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงไดต๎ระหนักและเล็งเห็นความสําคญัของการพัฒนา
ผู๎เรยีนให๎เกิดคณุสมบัตดิังกลําว จงึได๎จัดโครงการพัฒนาผู๎เรียน  กิจกรรมยุวกาชาดขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 

1. มีความรู๎ ความเข๎าใจและทักษะตามหลักการของกาชาดและยุวกาชาด 
2. มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถนําความรูไ๎ปใช๎ให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและผู๎อื่น 
3. มีเมตตา กรุณา และมีไมตรีจติตํอบุคคลทั่วไป 
4. บําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคมและเห็นคณุคําในการอนรุักษ์สิ่งแวดล๎อม 
5. มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ด๎านปริมาณ  

      -  นักเรียน จํานวน  225  คน  ได๎เข๎ารํวมกจิกรรมยุวกาชาด  
3.2  ด๎าน คุณภาพ 

               -  นักเรียนได๎รับความรู๎และประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมยุวกาชาดมีความรู๎ ความเข๎าใจและทักษะตาม
หลักการของกาชาดและยุวกาชาด มีสุขภาพและสมรรถภาพท่ีดี สามารถนําความรู๎ไปใช๎ให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและผู๎อื่น มี
เมตตา กรุณา และมีไมตรีจติตํอบุคคลทั่วไป บําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคมและเห็นคณุคําในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีทักษะ
ในการปฏิบัติกิจกรรมและอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยาํงมีความสุข    
  

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแตํงตั้งคณะทํางาน 
3. ประชุมครูเพื่อสร๎างความเข๎าใจ 

พ.ค. 61 
ม.ิย 61 

- นางสาวจันแก๎ว  
 ชัยรัตน์ และคณะ  

2. ดําเนินการ 
(Do) 

1. ดําเนินกิจกรรมเข๎าคําย เดินทางไกล  ตาม
เส๎นทางสายแมํสอดแมํตาว  ณ ไรมํณีทิพย์ และ
ปฏิบัติกิจกรรมโดยทําโดยการพับใบเตยให๎เป็น
ดอกเพื่อนําไปใช๎ตามห๎องรับแขก และห๎องน้ํา 

ก.ย. 61 19,000 นางสาวจันแก๎ว   
ชัยรัตน์ และคณะ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน 
2. ตรวจการบันทึกจากใบงาน 
2. ประเมินความพึงพอใจ 

ก.พ. 62 
 

- นางสาวจันแก๎ว   
ชัยรัตน์ และคณะ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

2. รายงานผลการดําเนินการ ตํอผูบ๎ังคับบัญชา ก.พ.62 - นางสาวจันแก๎ว   
ชัยรัตน์ และคณะ 

 
5.  งบประมาณ  
   เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  - บาท 
   เงินนอกงบประมาณ               - บาท 
   เงินเรียนฟร ี 15 ป ี          19,000 บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิต 
กิจกรรม  ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการ 

รักษากฎระเบียบของโรงเรียนเสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย   
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     

แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย  และตามระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ผู้รับผิดชอบ    นางนาตยาณี  ไวว่อง  และคณะครูผู้นํายุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
ระยะเวลาดําเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

   ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 

                  และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
          ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาต ิปี พ.ศ. 2542 ได๎เน๎นให๎ผู๎เรียนไดพ๎ัฒนาการเรียนรู๎ในหลาย ๆ ด๎านการ
จัดรูปแบบการเรยีนการสอนต๎องมกีารจัดกิจกรรมที่หลากหลาย หลากวิธี เพื่อให๎ผู๎เรียนเกดิการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง มีทักษะ มี
ความคิด ที่สามารถนําไปแก๎ปัญหาและใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจําวนั  ดังกิจกรรมยุวกาชาดเป็นการจดักิจกรรมโดยใช๎กระบวนการ
ที่มุํงเน๎นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหนํวย กลุมํ หมูํ เพือ่ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและเกิดทกัษะเกี่ยวกับการปฏิบัตติาม
หลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ๎มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สทิธิมนุษยชน การชํวยเหลือ การรกัษาสุขภาพ และสมรรถภาพ
ที่ดี บําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตอํสํวนรวมอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม การสร๎างสมัพันธภาพและความเข๎าใจอันดี อันจะนําไปสูํสันติภาพ 
กํอให๎เกิดความสุขในการอยูํรํวมกนัทุกแหํงหน จึงกําหนดจุดมุํงหมายให๎ผู๎เรยีนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคด์ังตํอไป  การอยู่ค่าย
กลางวัน เป็นกิจกรรมหนึ่งของยุวกาชาด ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุํงพัฒนานักเรยีนไดศ๎ึกษาหาความรูด๎๎วยตนเอง รู๎จัก
ตัดสินใจ แก๎ปญัหาเฉพาะหน๎าด๎วยตนเองได๎ เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง อีกท้ังเป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎มโีลกทัศน์ท่ีกว๎างไกล  
ทันตํอเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงไดต๎ระหนักและเล็งเห็นความสําคญัของการพัฒนา
ผู๎เรยีนให๎เกิดคณุสมบัตดิังกลําว จงึได๎จัดโครงการพัฒนาผู๎เรียน  กิจกรรมยุวกาชาดขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 1. มีความรู๎ ความเข๎าใจและทักษะตามหลักการของกาชาดและยุวกาชาด 
           2. มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถนําความรูไ๎ปใช๎ให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและผู๎อื่น 
          3. มีเมตตา กรุณา และมีไมตรีจติตํอบุคคลทั่วไป 
           4. บําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคมและเห็นคณุคําในการอนรุักษ์สิ่งแวดล๎อม 
           5. มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  ด๎านปริมาณ  
- นักเรียน จํานวน 222 คน ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการอยูํคํายกลางวันของยุวกาชาดระดับชั้น ม. 2 

 3.2  ด๎าน คุณภาพ  
-  นักเรียนไดร๎ับความรู๎และประสบการณต์รงจากกิจกรรมยุวกาชาดมีความรู๎ ความเข๎าใจและทักษะตาม

หลักการของกาชาดและยุวกาชาด มีสุขภาพและสมรรถภาพท่ีดี สามารถนําความรู๎ไปใช๎ให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและ
ผู๎อื่น มีเมตตา กรณุา และมไีมตรีจติตํอบุคคลทั่วไป บําเพ็ญตนให๎เปน็ประโยชน์ตํอสังคมและเห็นคุณคาํในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม มีทักษะในการปฏิบตักิิจกรรมและอยูรํํวมกับผู๎อื่นได๎อยาํงมีความสุข 

 
4. วิธีการดําเนินการ 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. จัดทําโครงการ 
 

มี.ค.61 - นางนาตยาณี  ไววํอง 
ครูผู๎นํายุวกาชาดชั้น ม.2 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

ดําเนินกิจกรรมการเรยีนตามฐาน 4 ฐาน (1 วัน) 
- ฐานท่ี 1 ฐานปรุงอาหาร 
- ฐานท่ี 2 ฐานประดิดประดอย 
- ฐานท่ี 3 ฐานเพลง-เกมส ์
- ฐานท่ี 4 ฐานประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุรไีซเคลิ 

ธ.ค.61 18,760 นางนาตยาณี  ไววํอง 
ครูผู๎นํายุวกาชาดชั้น ม.2 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน 
2. ตรวจการบันทึกจากใบงาน 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

ม.ค.62 
 

- นางนาตยาณี  ไววํอง 
ครูผู๎นํายุวกาชาดชั้น ม.2 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานผลการดําเนินการ ตํอผูบ๎ังคับบัญชา ก.พ.  62 - นางนาตยาณี  ไววํอง 
ครูผู๎นํายุวกาชาดชั้น ม.2 

 

 5.  งบประมาณ  

   เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)     -            บาท 
   เงินนอกงบประมาณ                  -            บาท 
   เงินเรียนฟร ี 15 ป ี            18,760         บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิต 
กิจกรรม  ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษา 

กฎระเบียบของโรงเรียนเสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย   
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     

แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย  และตามระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร คณะครูผู้นํายุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม 2561 กุมภาพันธ์ 2562 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

    ข้อที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

     ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 

                  และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
          ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาต ิปี พ.ศ. 2542 ได๎เน๎นให๎ผู๎เรียนไดพ๎ัฒนาการเรียนรู๎ในหลาย ๆ ด๎านการ
จัดรูปแบบการเรยีนการสอนต๎องมกีารจัดกิจกรรมที่หลากหลาย หลากวิธี เพื่อให๎ผู๎เรียนเกดิการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง มีทักษะ มี
ความคิด ที่สามารถนําไปแก๎ปัญหาและใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจําวนั  ดังกิจกรรมยุวกาชาดเป็นการจดักิจกรรมโดยใช๎กระบวนการ
ที่มุํงเน๎นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหนํวย กลุมํ หมูํ เพือ่ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและเกิดทกัษะเกี่ยวกับการปฏิบัตติาม
หลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ๎มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สทิธิมนุษยชน การชํวยเหลือ การรกัษาสุขภาพ และสมรรถภาพ
ที่ดี บําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตอํสํวนรวมอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม การสร๎างสมัพันธภาพและความเข๎าใจอันดี อันจะนําไปสูํสันติภาพ 
กํอให๎เกิดความสุขในการอยูํรํวมกนัทุกแหํงหน จึงกําหนดจุดมุํงหมายให๎ผู๎เรยีนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคด์ังตํอไป  การอยู่ค่าย
พักแรม เป็นกิจกรรมหนึ่งของยุวกาชาด ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุํงพัฒนานักเรียนได๎ศึกษาหาความรู๎ด๎วยตนเอง รู๎จัก
ตัดสินใจ แก๎ปญัหาเฉพาะหน๎าด๎วยตนเองได๎ เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง อีกทั้งเป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎มโีลกทัศน์ท่ีกว๎างไกล  
ทันตํอเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงไดต๎ระหนักและเล็งเห็นความสําคญัของการพัฒนา
ผู๎เรยีนให๎เกิดคณุสมบัตดิังกลําว จงึได๎จัดโครงการพัฒนาผู๎เรียน  กิจกรรมยุวกาชาดขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 1. มีความรู๎ ความเข๎าใจและทักษะตามหลักการของกาชาดและยุวกาชาด 
           2. มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถนําความรูไ๎ปใช๎ให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและผู๎อื่น 
           3. มีเมตตา กรุณา และมีไมตรีจติตํอบุคคลทั่วไป 
          4. บําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคมและเห็นคณุคําในการอนรุักษ์สิ่งแวดล๎อม 
           5. มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข 
3.  เป้าหมาย 

3.1  ด๎านปริมาณ  
     -  นักเรียน จํานวน  191 คน ได๎เขา๎รํวมกจิกรรมการอยูํคาํยกลางวันของยุวกาชาดระดับชั้น ม. 3  

3.2  ด๎าน คุณภาพ 

              -  นักเรียนไดร๎ับความรู๎และประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมยุวกาชาดมีความรู๎ ความเข๎าใจและทักษะตามหลักการของ
กาชาดและยุวกาชาด มีสุขภาพและสมรรถภาพท่ีดี สามารถนําความรู๎ไปใช๎ให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและผู๎อื่น มีเมตตา กรณุา 
และมไีมตรีจิตตํอบุคคลทั่วไป บําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคมและเห็นคุณคําในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีทักษะในการปฏิบัติ
กิจกรรมและอยูรํํวมกับผู๎อื่นได๎อยาํงมีความสุข 

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแตํงตั้งคณะทํางาน 

ต.ค. 61 - น.ส.สริิมนสั  พุํงโตมร 
ครูผู๎นํายุวกาชาด ช้ัน ม.3 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

1. ดําเนินกิจกรรมอยูํคํายพักแรม 3 วัน 2 คืน  
- พิธีเปิดการอยูํคํายยุวกาชาด, 
- กิจกรรมการเรียนตามฐาน 4 ฐาน 
- กิจกรรมการเดินทางไกล 
- กิจกรรมลอดซุ๎ม 
- กิจกรรมรอบกองไฟ 

ธ.ค. 61 
 

35,380 น.ส.สริิมนสั  พุํงโตมร 
ครูผู๎นํายุวกาชาด ช้ัน ม.3 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน 
2. ตรวจการบันทึกจากใบงาน 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

ธ.ค. 61 
 

- น.ส.สริิมนสั  พุํงโตมร 
ครูผู๎นํายุวกาชาด ช้ัน ม.3 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานผลการดําเนินการ ตํอผูบ๎ังคับบัญชา ก.พ.  62 - น.ส.สริิมนสั  พุํงโตมร 
ครูผู๎นํายุวกาชาด ช้ัน ม.3 

 
  5.  งบประมาณ  
   เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)       -  บาท 
   เงินนอกงบประมาณ         -  บาท 
   เงินเรียนฟร ี 15 ป ี    35,380  บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิต 
กิจกรรม  พิธีเข้าประจําหมู่ยุวกาชาด ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ปีการศึกษา 2561 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 ปล  ฝั   ณธรรม  ร ยธรรม ร  บ ยบ  น ย ล   ต   น   น  รร     

 ฎร  บ ยบ    ร  ร ยน   ร ม ร   ท     น  รด   น น    ตต ม ล    ถ  ทย ต ม 
ร บ บปร   ธ ป ตย  นม พร ม     ตร ย ทร  ป นปร ม   

แผนงานโรงเรียนที่ 3     พ ฒน ท    ท      ป น น  รด  ร     ตต ม ล    ถ  ทย  ล ต มร บบปร   ธ ป ตย 
  นม พร ม     ตร ย ทร  ป นปร ม    

ผู้รับผิดชอบ    ครูผู้นํายุวกาชาด ม.1 
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 

                  และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
          ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาต ิปี พ.ศ. 2542 ได๎เน๎นให๎ผู๎เรียนไดพ๎ัฒนาการเรียนรู๎ในหลาย ๆ ด๎านการ
จัดรูปแบบการเรยีนการสอนต๎องมกีารจัดกิจกรรมที่หลากหลาย หลากวิธี เพื่อให๎ผู๎เรียนเกดิการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง มีทักษะ มี
ความคิด ที่สามารถนําไปแก๎ปัญหาและใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจําวนั  ดังกิจกรรมยุวกาชาดเป็นการจดักิจกรรมโดยใช๎กระบวนการ
ที่มุํงเน๎นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหนํวย กลุมํ หมูํ เพือ่ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและเกิดทกัษะเกี่ยวกับการปฏิบัตติาม
หลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ๎มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สทิธิมนุษยชน การชํวยเหลือ การรกัษาสุขภาพ และสมรรถภาพ
ที่ดี บําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตอํสํวนรวมอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม การสร๎างสมัพันธภาพและความเข๎าใจอันดี อันจะนําไปสูํสันติภาพ 
กํอใหเ๎กิดความสุขในการอยูํรํวมกนัทุกแหํงหน จึงกําหนดจุดมุํงหมายให๎ผู๎เรยีนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคด์ังตํอไป  การเดิน
ทางไกล เป็นกิจกรรมหนึ่งของยุวกาชาด ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุํงพัฒนานักเรยีนไดศ๎ึกษาหาความรูด๎๎วยตนเอง รู๎จัก
ตัดสินใจ แก๎ปญัหาเฉพาะหน๎าด๎วยตนเองได๎ เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง อีกท้ังเป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎มโีลกทัศน์ท่ีกว๎างไกล  
ทันตํอเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได๎ตระหนักและเล็งเห็นความสําคญัของการ
พัฒนาผู๎เรียนใหเ๎กิดคณุสมบัตดิังกลําว จึงได๎จดัโครงการพัฒนาผูเ๎รียน  กิจกรรมพิธีเข๎าประจําหมูํยุวกาชาดขึ้นช้ันม.1-3 
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2.  วัตถุประสงค์ 

 1. มีความรู๎ ความเข๎าใจและทักษะตามหลักการของกาชาดและยุวกาชาด 
 2. มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถนําความรูไ๎ปใช๎ให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและผู๎อื่น 
 3. มีเมตตา กรุณา และมีไมตรีจติตํอบุคคลทั่วไป 
 4. บําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคมและเห็นคณุคําในการอนรุักษ์สิ่งแวดล๎อม 
 5. มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ด๎านปริมาณ  

 -  นักเรียน จํานวน  638 คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมพิธีเข๎าประจําหมูํยวุกาชาดช้ัน ม.1-3 
3.2  ด๎าน คุณภาพ 

 -  นักเรียนไดร๎ับความรู๎และประสบการณต์รงจากกิจกรรมยุวกาชาดมีความรู๎ ความเข๎าใจและทักษะตามหลักการของ
กาชาดและยุวกาชาด มีสุขภาพและสมรรถภาพท่ีดี สามารถนําความรู๎ไปใช๎ให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและผู๎อื่น มีเมตตา กรณุา 
และมไีมตรีจิตตํอบุคคลทั่วไป บําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคมและเห็นคุณคําในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีทักษะในการปฏิบัติ
กิจกรรมและอยูรํํวมกับผู๎อื่นได๎อยาํงมีความสุข 
           

4. วิธีการดําเนินการ 
 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแตํงตั้งคณะทํางาน 

พฤษภาคม 
ม.ิย 61 

- นางสาวอุไรวรรณ  อินราย  
  และคณะ  

2. ดําเนินการ 
(Do) 

1. สมาชิกยุวกาชาดทุกระดับชั้น เข๎ารํวม
พิธีปฏิญาณตน,แสดงการกําเนิดการ
กาชาด  และรับประทานอาหารรวํมกัน 

ม.ิย 61 
ก.ย  61 

13,760 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน 
2. ตรวจการบันทึกจากใบงาน 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

ม.ิย 61 
ก.ย  61 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานผลการดําเนินการ ตํอ
ผู๎บังคับบัญชา 

ม.ิย 61 
ก.ย  61 

- 

 
5.  งบประมาณ  
   เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                          บาท 
   เงินนอกงบประมาณ          -         บาท 
   เงินเรียนฟร ี 15 ป ี        13,760          บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิต 
กิจกรรม  อดเปรี้ยวไว้กินหวาน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษา

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตามระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ผู้รับผิดชอบ   งานแนะแนว 
ระยะเวลาดําเนินการ  มิถุนายน  – กันยายน 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
        ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการอดเปรี้ยวไว๎กินหวาน เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให๎นักเรียน ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาพรหมจรรย์ไว๎

จนถึงวันแตํงงาน จึงได๎ทําโครงการอดเปรี้ยวไว๎กินหวานขึ้น เพื่อให๎ความรู๎แกํนักเรียน เนื่องจากเล็งเห็นวําพฤติกรรมในเรื่องเพศ
นักเรียนเปลี่ยนแปลงไปมาก การรักนวลสงวนตัว  การรู๎จักยับยั้งช่ังใจในเรื่องเพศ ซึ่งเคยเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมานานนับ
ศตวรรษกําลังเลือนหายไป พร๎อมกับคํานิยมใหมํๆที่กําลังได๎รับความนิยมในหมูํวัยรุํน เชํน การทดลองอยูํด๎วยกัน และการมี
เพศสัมพันธ์ตั้งแตํเป็นวัยรุํนอยูํ เป็นต๎น  ซึ่งสิ่งเหลํานี้เป็นเหตุของปัญหาอีกหลายๆปัญหา เชํน  การทําแท๎ง ปัญหาการท๎องนอก
สมรส การเป็นพํอแมํทั้งๆที่ยังไมํมีความพร๎อม ปัญหาการมั่วสุมทางเพศ ซึ่งกํอให๎เกิดปัญหาเรื่องโรคติดตํอทางเพศสมัพันธ์   ปัญหา
โรคเอดส์   ปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมอื่นๆ จากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุํนที่มีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุยังน๎อย และมี
เพศสัมพันธ์ที่ไมํได๎ป้องกัน สํงผลให๎ปัญหาในการตั้งครรภ์ในวัยรุํนเพิ่มสูงขึ้น จากสถิติสาธารณสุขพบวํา มีเด็กวัยรุํนอายุต่ํากวํา 20 
ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 370 คน และในอายุต่ํากวํา 15 ปี คลอดบุตรวันละ 10 คน โดยประเทศไทยมีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุํน
สูงที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับที่ 2 ของโลก 
 ด๎วยเหตุนี้ งานแนะแนวโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตระหนักถึงความสําคัญ จึงได๎จัดทําโครงการอดเปรี้ยวไว๎กินหวานขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อป้องกันไมํให๎นักเรียน ตั้งครรภ์ไมํพึงประสงค์ 

 2. เพื่อสร๎างความเข๎าใจเรื่องการท๎องในวัยรุํน “เข๎าถึงและเข๎าใจ การเป็นแมํวัยใส” 
 3. เพื่อให๎นักเรียน มีทักษะในการดํารงชีวิตโดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัย 
 4. เพื่อให๎นักเรียน มีความรู๎ในเรื่องกฎหมายคุ๎มครองเด็กและสตรี 
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3.  เป้าหมาย 

 -  ด๎านปรมิาณ  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม  455  คน 

 -  ด๎านคณุภาพ  
 นักเรียนมีความเข๎าใจเรื่องการท๎องในวัยรุํน มีทักษะในการดํารงชีวิตโดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัย 

4. วิธีการดําเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. สํารวจสภาพปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษา 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ  
   และแบํงหน๎าท่ีความรับผิดชอบ 
3. นําเสนอโครงการ 

มิ.ย. 2561 - งานแนะแนว 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
2. ดําเนินการจดัโครงการ 
- กิจกรรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับเรื่องเพศ 
- กิจกรรมเรียนรูต๎ามฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศ 

ก.ย. 2561 32,850 งานแนะแนว 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินตามโครงการ ก.ย. 2561 - งานแนะแนว 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ ก.ย. 2561 - งานแนะแนว 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 

เงินเรียนฟรี  15 ป ี         32,850  บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 อาหารกลางวัน 45 คน 455 20,475 - - 
2 อาหารวําง (25x1) 25 คน 455 11,375 - - 
3 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน 1 1,000 - - 

รวม 32,850 - 
รวมท้ังสิ้น 32,850 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ความรู๎ ความเข๎าใจ และความพึงพอใจของนักเรียน  
ตํอการจัดโครงการ 

การประเมินโครงการ แบบประเมินผล 
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษากฎระเบียบของ 
  โรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตย
  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แผนงานที่ 4     พัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตามระบบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 1.1 กิจกรรมการป้องกันและชํวยเหลือแก๎ไข
พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

80,050 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อ 1,3,4) 

ฝ่ายบริหารบุคคล 

 1.2 กิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษากับการพัฒนาทักษะชีวิต 22,400 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อ 1,3,4) 

กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 
- งานแนะแนว 

 1.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะเครือขํายเพ่ือนที่ปรึกษา 6,000 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อ 3,4) 

กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 
- งานแนะแนว 

 1.4 กิจกรรมเสริมสร๎างพัฒนาและเข๎าใจลูกรัก 11,800 มาตรฐานที่ 2 
ข๎อที่ 3 

งานแนะแนว 

 รวม 120,250   
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการ  
                              รักษากฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย   
                              ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แผนงานโรงเรียนที่ 4     ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความ 
   เหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
  วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ในสภาพการศึกษาในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให๎มีคณุธรรม  จริยธรรม มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีและ
สํงเสริมให๎ผูเ๎รียนดํารงตนอยูํในสังคมได๎อยาํงมีคุณคําซึ่งจะต๎องได๎รับความรํวมมือจากทุกภาคสํวน อาทิเชํน ครูผู๎สอน  ผู๎ปกครอง 
ชุมชน หนํวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะรํวมในการพัฒนาตัวนักเรียน การเสรมิสร๎างเครือขํายผู๎ปกครองท่ีเข็มแข็ง มีการประชุม
ผู๎ปกครองนักเรยีนเพื่อสร๎างความเข๎าใจและความรํวมมือในการจัดการศึกษาและเพิ่มความมั่นใจและวาํงใจตํอการเข๎าศึกษาท่ี
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

โรงเรียนตระหนักถึงความสาํคัญและถือเป็นหน๎าท่ีที่โรงเรียนต๎องจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรยีน
ใหม๎ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อสํงเสรมิให๎นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให๎ดีขึ้นเทําเทียมนักเรียนคนอ่ืน ๆ และยังให๎การ
ชํวยเหลือนักเรยีนที่มีปัญหาในด๎านตําง ๆสํวนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษก็ต๎องไดร๎ับการสํงเสริมความความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียนอยาํงเตม็ตามศักยภาพ  

ดังนั้นระบบกรดูแลชํวยเหลือนักเรยีนจึงจําเป็นต๎องมีการแก๎ไขพฤติกรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อจัดนักเรยีน
ออกเป็นกลุํมและเพื่อให๎การดูแลนักเรียนให๎เป็นคนท่ีสมบรูณ์ทั้งทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     1.  เพื่อแก๎ไขปัญหานักเรยีนที่ไมํผํานคะแนนคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
      2.  เพื่อให๎นักเรียนเกดิความรู๎สึกเห็นคุณคาํ หรือภาคภูมิใจในตนเอง  และบําเพ็ญตนให๎เกิดประโยชน์ 
      3.  เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะทางสังคมและรู๎จักรบัผิดชอบตนเองและสังคม 
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3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ 

 นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมของโรงเรียน  นักเรยีนจํานวนหนึ่งได๎รับการแกไ๎ข ปรับปรุงพฤติกรรม อยํางท่ัวถึง  และ
แก๎ไขพฤติกรรมนักเรยีนได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ 
 -  ด้านคุณภาพ 

นักเรียนได๎รับการสํงเสรมิ การมจีติอาสาและแก๎ไขปญัหาทั้งด๎านการเรียนและคณุภาพชีวิตตามกลุํมได๎อยํางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
 

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

- ประชุมคณะกรรมการงานระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนเพื่อกําหนดปฏิทินการปฏบิัติงานแก๎ไขปัญหา
ของนักเรียน 
- จัดทําแผนการดําเนินงาน 

พ.ค.61- มิ.ย. 61 - นางจรัสศรี   
ธรรมจติ 
นายจิระพงษ์ สรุิยา 
และคณะ 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ดําเนินการจดักลุํมนักเรียนทีม่พีฤติกรรมไมํพึง
ประสงค์ซ้าํ ๆโดยจัดคาํยฝึกปฏิบตัิและอบรมให๎ความรู๎
กับนักเรียนในเรื่องตาํง ๆ 
- ภาคเรียนท่ี 1   
     - คํายครั้งที่   1 ณ กองร๎อย ตชด.346 และ
หอประชุม รร.สรรพวิทยาคม 
     - คํายครั้งที่   2 ณ วัดศลิาอาด และหอประชุม รร.
สรรพวิทยาคม 
- ภาคเรียนท่ี 2 
     - คํายครั้งที่   3  ณ ฉก.ร.14 และหอประชุม รร.
สรรพวิทยาคม 
     - คํายครั้งที่   4 ณ กองร๎อย ตชด.346 และ
หอประชุม รร.สรรพวิทยาคม 
2. ประชุมครูและผู๎ปกครองเพื่อรบัทราบปัญหา 
3. ติดตํอหนํวยงาน 

มิ.ย. 61- มี.ค. 62 80,050 นางจรัสศรี   
ธรรมจติ 
นายจิระพงษ์ สรุิยา 
และคณะ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. รวบรวมผลการแกไ๎ขคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
    

มิ.ย. 61- มี.ค. 62 - นางจรัสศรี   
ธรรมจติ 
นายจิระพงษ์ สรุิยา 
และคณะ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. สรุปผลการดําเนินการ การจดักิจกรรมเพื่อการป้อง
และชํวยเหลือแก๎ไขปญัหาของนักเรียน 

มี.ค. 62 - นางจรัสศรี   
ธรรมจติ 
นายจิระพงษ์ สรุิยา 
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5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) -  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   -             บาท 
 เงินเรียนฟร ี           80,050  บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 
 
ภาคเรียนที่ 1    ค่ายคร้ังท่ี  1  วันที่ 21-22 ก.ค.2561    ณ.กองร้อย ตชด.346       และนักจิตวทิยา รพ.แม่สอด 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคเรียนที่ 2/2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 คําป้ายไวนลิ 1,000 ป้าย 1,000 1,000 - - 

2 
คําวิทยากร  
- วิทยากรจากตชด.346 4 คนๆละ 6 ชม. 
- วิทยากรจากกลุํมงานจติเวช 1 คน 

28 
24 
4 

ชม. 
ชม. 
ชม. 

300 
300 
300 

8,400 
7,200 
1,200 

- - 

3 อาหารรอง สําหรับนักเรียน  3  มื้อ x 2 วัน 25 บาท 200 15,000 - - 
รวมท้ังสิ้น 24,400 - 

 

หมายเหตุ    ตชด.346 เป็นฐานเวียนสลับมีทั้งหมด  4 ฐาน  

 
 

ภาคเรียนที่ 1  ค่ายคร้ังท่ี  2   วันที่  29-30  ก.ย. 2561   วัดศิลาลาด  และตํารวจ สภ.แม่สอด  

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/ 2561 ภาคเรียนที่ 2/2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1. ค่าวิทยากร 
- วิทยากรจากวัดศิลาลาด  
1.พระอาจารย์วตุ.ฒปญ.โญ ภิกขุ   
2.พระปลัดมกรธวัช 
3.พระปัญญา 
-วิทยากรจากสถานตีํารวจ 1 คน 

16 
 
6 
3 
3 
4 

ชม. 
 

ชม. 
ชม. 
ชม. 
ชม. 

300 
 

300 
300 
300 
300 

4,800 
 

1,800 
900 
900 

1,200 

- - 

2 อาหารรอง สําหรับนักเรียน  3  มื้อ x 2 วัน 25 บาท 120 9,000 - - 
รวมท้ังสิ้น 13,800 - 

 

หมายเหตุ   วิทยากรจากวัดศิลาลาด  1  วัน   และวิทยากรจากสถานีตํารวจ 1  วัน 
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ภาคเรียนที่ 2    ค่ายคร้ังท่ี  3    วันที่ ......ม.ค. 2561  ณ.ฉก. ร.14   และ  เรือนจําแม่สอด 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคเรียนที่ 2/ 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1. ค่าวิทยากร 
- วิทยากรจาก ฉก.ร.14  4 คนๆละ 6 ชม. 
- วิทยากรจาก ฉก.ร.14  2 คนๆละ 3 ชม. 
- วิทยากรจากเรือนจําอําเภอแมสํอด 1 คน 

34 
24 
6 
4 

ชม. 
ชม. 
ชม. 
ชม. 

- - 300 
300 
300 
300 

10,200 
7,200 
1,800 
1,200 

2 อาหารรอง สําหรับนักเรียน  3  มื้อ x 2 วัน 25 บาท - - 200 15,000 
รวมท้ังสิ้น - 25,200 

 

หมายเหตุ  วิทยากรจาก ฉก.ร.14 แบํงเป็นฐาน ชํวงเช๎า  4 ฐานและชํวงบําย 6 ฐาน  1 วันและเรือนจํา  1  วัน  
 
ภาคเรียนที่ 2    ค่ายคร้ังท่ี  4   วันที่ ....ก.พ. 2561   ณ.กองร้อย ตชด.   และวิทยากรพระจากวัดดอนไชย 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคเรียนที่ 2/2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 
ค่าวิทยากร 
- วิทยากรจากตชด.346 4 คนๆละ 6 ชม. 
- วิทยากรจากพระวัดดอนไชย 1 รูป 

28 
24 
4 

ชม. 
ชม. 
ชม. 

- - 300 
300 
300 

8,400 
7,200 
1,200 

2 อาหารรอง สําหรับนักเรียน  3  มื้อ x 2 วัน 25 บาท - - 110 8,250 
รวมท้ังสิ้น - 16,650 

 

หมายเหต ุ วิทยากรจากตชด.346 เป็นฐานเวียนสลับมีทั้งหมด  4 ฐาน 1 วัน และพระวดัดอนไชย 1 วัน 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร๎อยละของนักเรียนท่ีไดร๎ับการเข๎ารํวมกิจกรรม
การป้องกันและชํวยเหลือ แก๎ไขพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. สรุปผลการเข๎ารํวมกิจกรรมการป้องกันและ
ชํวยเหลือ เพื่อแก๎ไขปัญหาด๎านพฤติกรรม 
และคณุลักษณะอันพึงประสงค ์

1. เกณฑ์การประเมินนักเรียน 
2. แบบประเมินการเข๎ารํวม   
กิจกรรม 

  
7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

นักเรียนท่ีไมํผํานคณุลักษณะอันพึงประสงค์  ไดร๎ับการแกไ๎ขปัญหาได๎รับการสํงเสริมการมีจติอาสาทั้งด๎านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตตามกลุํมได๎อยํางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  เพื่อนที่ปรึกษากับการพัฒนาทักษะชีวิต 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษา

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 4  ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนว 
ระยะเวลาดําเนินการ  มิถุนายน – กันยายน 2560 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

1. หลักการและเหตุผล 
 สภาวะสังคมไทยในปัจจุบัน ได๎ก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียนใน สภาพแวดล๎อมของสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยําง
รวดเร็ว อีกทั้งวัฒนธรรมตะวันตกได๎เข๎ามามีบทบาทในสังคมไทยของเราเป็นอยํางมาก กํอให๎เกิดคํานิยมที่หลากหลายซึ่งอาจสํง
ผลร๎ายตํอเด็ก และเยาวชน หากเด็กและเยาวชนเหลํานี้ไมํได๎รับความรู๎ หรือคําปรึกษาที่ดีก็อาจตกเป็นทาสของกระแสโลกาภิวัตน์ 
อีกทั้งอาจสํงผลกระทบตํอสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนได๎ ดังนั้นวัยที่เป็นกําลังของชาติเหลํานี้จึงต๎องการใครสักคนที่จะคอยรับ
ฟัง คอยให๎คําปรึกษาและเป็นกําลังใจให๎ในยามที่ท๎อแท๎ และสิ้นหวัง 
 เพื่อนที่ปรึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของเด็กและเยาวชน จึงได๎รวมตัวกันเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให๎แกํเยาวชน และ
สร๎างสรรค์กิจกรรมตํางๆ ขึ้นมาเพื่อแก๎ไข และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับกลุํมของเด็กและเยาวชน และนอกจากนี้ยังคอยเป็นที่
ปรึกษา และเป็นกําลังใจให๎กลุํมเพื่อน ตามแนวคิดที่วํา “วัยเดียวกันยํอมเข๎าใจกันมากที่สุด” เพื่อให๎กลุํมเพื่อนเหลํานี้เป็นพลังให๎
กันและกันในการสร๎างสรรค์สิ่งดี ๆ ให๎แกํสังคมสืบตํอไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร๎าง “เพื่อนที่ปรึกษา” ให๎เป็นเยาวชนท่ีมีความพร๎อม ทั้งในด๎านความรู๎ ทัศนคติ และความสามารถในการให๎
คําปรึกษา และแนะแนวแกํตนเอง และผู๎อื่นอยํางถูกต๎อง 
 2. เพื่อให๎ยุวชนแนะแนวมีบทบาทในการแก๎ไขปัญหาของสังคมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
 3. เพื่อสํงเสรมิสุขภาพจิตที่ดีให๎แกเํด็กและเยาวชนท้ังในโรงเรยีนและชุมชน 
 4. เพื่อให๎นักเรียน มีทักษะในการดํารงชีวิตโดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัย 
 5. เพื่อให๎นักเรียน มีความรู๎ในเรื่องกฎหมายคุ๎มครองเด็กและสตรี 
 

3.  เป้าหมาย 
 ด๎านปริมาณ  
 -  นักเรียนแกนนําเพื่อนท่ีปรึกษา โดยคดัเลือกตัวแทนนักเรียนห๎องละ 2 คน รวม 160  คน 
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 ด๎านคุณภาพ  
 - นักเรียนไดเ๎รียนรู๎ทักษะการใหค๎าํปรึกษาเบื้องต๎นและทักษะชีวิต และสามารถนําไปขยายผลตํอในกลุมํเพื่อนได ๎
 

4. วิธีการดําเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1.วางแผน  
(Plan) 

1. สํารวจสภาพปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษา 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียน
โครงการ และแบํงหน๎าท่ีความรับผิดชอบ 
3. นําเสนอโครงการ 

มิ.ย. 2561 

- 

งานแนะแนว 

2.ดําเนินงาน
(Do) 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัด
กิจกรรม 
2. ดําเนินการจดัโครงการ 
- การให๎ความรู๎เกีย่วกับทักษะการให๎ปรึกษเบื้องต๎น 
- กิจกรรมตามฐาน 
  1. หยุดไมํได๎ก็ใสไํมํยั้ง, 2. เข๎าใจวัยรุํน 
  3. ไขปัญหาคาใจวัยรุํน, 4. วัยรุนํกับเรื่องเพศ 
  5. รักให๎ปลอดภัย ,โดยวิทยากรจากแพททูเฮลล ์

ก.ย. 2561 22,400 งานแนะแนว 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินตาม
โครงการ 

ก.ย. 2561 
- 

งานแนะแนว 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ ก.ย. 2561 
- 

งานแนะแนว 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 

เงินเรียนฟรี 15 ปี                    22,400  บาท 
ดังรายการตํอไปนี ้

ที ่
ชื่อพัสดุ/ 

รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 คําอาหารกลางวัน 40 คน 160 6,400 - - 
2 คําอาหารวําง 2 มื้อๆละ 25 บาท 50 คน 160 8,000 - - 
3 คําตอบแทนวิทยากร ( 2 คน 2 วัน) 500 ทําน/ชม 12 6,000 - - 
4 วัสดุ อุปกรณ ์

 (กระดาษบรู๏ฟ ปากกาเคมี เทปกาว) 
   1,000 - - 

5 คําป้ายไวนลิ 1,000 ผืน 1 1,000 - - 
รวม 22,400  - 

รวมท้ังสิ้น 22,400 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษา

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักวิถีไทย ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 4  ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนว 
ระยะเวลาดําเนินการ  มิถุนายน – กันยายน 2560 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

1. หลักการและเหตุผล 
 สภาวะสังคมไทยในปัจจุบัน ได๎ก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียนใน สภาพแวดล๎อมของสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยําง
รวดเร็ว อีกทั้งวัฒนธรรมตะวันตกได๎เข๎ามามีบทบาทในสังคมไทยของเราเป็นอยํางมาก กํอให๎เกิดคํานิยมที่หลากหลายซึ่งอาจสํง
ผลร๎ายตํอเด็ก และเยาวชน หากเด็กและเยาวชนเหลํานี้ไมํได๎รับความรู๎ หรือคําปรึกษาที่ดีก็อาจตกเป็นทาสของกระแสโลกาภิวัตน์ 
อีกทั้งอาจสํงผลกระทบตํอสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนได๎ ดังนั้นวัยที่เป็นกําลังของชาติเหลํานี้จึงต๎องการใครสักคนที่จะคอยรับ
ฟัง คอยให๎คําปรึกษาและเป็นกําลังใจให๎ในยามที่ท๎อแท๎ และสิ้นหวัง 
 เพื่อนที่ปรึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของเด็กและเยาวชน จึงได๎รวมตัวกันเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให๎แกํเยาวชน และ
สร๎างสรรค์กิจกรรมตํางๆ ขึ้นมาเพื่อแก๎ไข และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับกลุํมของเด็กและเยาวชน และนอกจากนี้ยังคอยเป็นที่
ปรึกษา และเป็นกําลังใจให๎กลุํมเพื่อน ตามแนวคิดที่วํา “วัยเดียวกันยํอมเข๎าใจกันมากที่สุด” ดังนั้นการพัฒนาแกนนําเพื่อนที่
ปรึกษาให๎มีทักษะวิธีการ มีกิจกรรม การให๎ปรึกษาที่ดีที่ถูกต๎องจึงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอยํางยิ่ง จึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อนํา
แกนนําเพื่อนท่ีปรึกษาใปศึกษาดูงานและเรียนรู๎ทักษะที่จําเป็นในการให๎คําปรึกษาจากสถานศึกษาท่ีมีผลงานโดนเดํนในเรื่องการให๎
คําปรึกษา  ทั้งนี้เพื่อให๎การให๎คําปรึกษาเกิดผลดีและประสบความสําเร็จ  กลุํมเพื่อนที่ปรึกษาเหลํานี้จะเป็นพลังให๎กันและกันใน
การสร๎างสรรค์สิ่งดี ๆ ให๎แกํสังคมสืบตํอไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร๎าง “เพื่อนที่ปรึกษา” ให๎เป็นเยาวชนท่ีมีความพร๎อม ทั้งในด๎านความรู๎ ทัศนคติ และทักษะความสามารถในการ
ให๎คําปรึกษา และแนะแนวแกํตนเอง และผู๎อื่นอยํางถูกต๎อง  
 2. เพื่อให๎ยุวชนแนะแนวมีบทบาทในการแก๎ไขปัญหาของสังคมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
 3. เพื่อสํงเสรมิสุขภาพจิตที่ดีให๎แกเํด็กและเยาวชนท้ังในโรงเรยีนและชุมชน 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด๎านปรมิาณ  

-  นักเรียนแกนนําเพื่อนท่ีปรึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม จํานวน 50  คน  โดยคัดเลือกจากนักเรยีนในชุมนุม
เพื่อนที่ปรึกษา ท้ังม.ต๎น และ ม.ปลาย 
 -  ด๎านคณุภาพ  

 - นักเรียนมีความรู๎ ทัศนคติ และทักษะที่จําเป็นในการให๎คําปรึกษา และแนะแนวแกํตนเอง และผู๎อื่นอยําง
ถูกต๎องและสามารถนําไปขยายผลตํอในกลุํมพื่อนได๎ 
 

4. วิธีการดําเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1.วางแผน  
(Plan) 

1. สํารวจสภาพปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษา 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ 
และแบํงหน๎าท่ีความรับผดิชอบ 
3. นําเสนอโครงการ 

มิ.ย. 2561 

- 

งานแนะแนว 

2.ดําเนินงาน
(Do) 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
2. ดําเนินการจดัโครงการ 
- กิจกรรมการใหค๎วามรูเ๎รื่องทักษะการให๎คําปรึกษา
และการแบํงกลุํมแสดงบทบาทสมมติเรื่องการให๎
คําปรึกษา โดยวิทยากรจากแพททูเฮลล ์

ก.ย. 2561 6,000 งานแนะแนว 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินตาม
โครงการ 

ก.ย. 2561 
- 

งานแนะแนว 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ ก.ย. 2561 
- 

งานแนะแนว 

 

5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 

เงินเรียนฟรี 15 ปี                   6,000  บาท 
ดังรายการตํอไปนี ้

ที ่
ชื่อพัสดุ/ 

รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 

จํานวน 
จํานวน

เงิน 
จํานวน 

จํานวน
เงิน 

1 คําอาหาร 40 คน 50 2,000 - - 
2 คําอาหารวําง (25x2) 50 คน 50 2,500 - - 
3 คําของที่ระลึก 500 ช้ิน 1   500 - - 
4 คําป้ายไวนลิ 1,000 ผืน 1 1,000 - - 

รวม 6,000 - 
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โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  เสริมสร้าง พัฒนาและเข้าใจลูกรัก 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 2   ปลูกฝัง จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสํานึกในการรักษา

กฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย  
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงานโรงเรียนที่ 4 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนว 
ระยะเวลาดําเนินการ  กรกฎาคม - กันยายน 2560 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   ข้อที่ 3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
   การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การประสานสัมพันธภาพที่ดรีะหวาํงบ๎านและโรงเรียน เป็นสิ่งที่มีคณุคําตํอการพัฒนาบุตรหลานให๎พวกเขาเจรญิเติบโต
อยํางมีประสิทธิภาพ ภายใต๎การดแูลเอาใจใสํอยํางที่เข๎าใจและเข๎าถึง 

งานแนะแนวจึงได๎จัดโครงการเสรมิสร๎างพัฒนาและเข๎าใจลูกรักขึ้น เพื่อให๎ผู๎ปกครองมีความเข๎าใจในการเลีย้งดูบุตรหลาน 
ตลอดจนไดร๎ับขําวสารข๎อมูลที่ทันสมัยรอบด๎าน ในการชํวยสํงเสรมิและป้องกันให๎เด็ก ๆ ได๎ดาํเนินชีวิตอยํางมีความสุข เทําทันภัย
อันตรายตาํง ๆ  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎ผู๎ปกครองมีความรู๎ความเขา๎ใจวิธีการเลีย้งดูบุตรหลานอยาํงเข๎าใจและเข๎าถึง 
2. เพื่อให๎ผู๎ปกครองเกิดความตระหนกัในปัญหาของนักเรียนปัจจุบันท่ีมผีลตํอการพัฒนาตน 
3. เพื่อสร๎างเครือขํายผู๎ปกครองนักเรยีนในโรงเรียนสรรพวิทยาคมใหม๎คีวามเข๎มแข็งในการชํวยพัฒนานักเรียน 
4. เพื่อสร๎างสมัพันธภาพที่ดีระหวํางบ๎านและโรงเรยีน 

 
3.  เป้าหมาย 
 -  ด๎านปรมิาณ  

- ผู๎ปกครองของนักเรียนกลุมํที่มีพฤติกรรมเสีย่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  จํานวน  100  คน 
 -  ด๎านคณุภาพ  

 - ผู๎ปกครองที่เข๎ารํวมโครงการเสรมิสร๎างพัฒนาและเข๎าใจลูกรักเข๎าใจวิธีการเลีย้งดูบุตรหลานอยํางเข๎าใจ 
และเข๎าถึง มีความรู๎ความเข๎าใจเรือ่งกฎหมายสําหรับผู๎ปกครองในการเลีย้งดูบุตร และมีความรู๎ความเข๎าใจเพศศึกษาอยํางรอบด๎าน 
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4.  สถานที่ดําเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1.วางแผน  
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ และ
แบํงหน๎าท่ีความรับผดิชอบ 
2. นําเสนอโครงการ 

ก.ค. 2561 
 
 

- 
งานแนะแนว 

2.ดําเนินงาน 
(Do) 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
2. ดําเนินการจดัโครงการ 
- กิจกรรมให๎ความรู๎กับผู๎ปกครอง เรื่องเข๎าใจเด็กไทยยุค 4.0 
โดยวิทยากร จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

ส.ค. 2561 
 

ก.ย. 2561 
11,800 

งานแนะแนว 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินตาม
โครงการ 

ก.ย. 2561 
- 

งานแนะแนว 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ ก.ย. 2561 
- 

งานแนะแนว 

 
5.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 

เงินเรียนฟรี 15 ปี                               11,800             บาท 

ดังรายการตํอไปนี้ 

ที ่
ชื่อพัสดุ/ 

รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 ภาคเรียนที่ 2  ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 คําอาหารกลางวัน 1 มื้อ 40 คน 100 4,000 - - 
2 คําอาหารวําง 2 มื้อ 50 คน 100 5,000 - - 
3 คําตอบแทนวิทยากร 300 คน 6 1,800 - - 
4 คําป้ายไวนลิ 1,000 ผืน 1 1,000 - - 

รวม 11,800 - 
รวมท้ังสิ้น 11,800 

 
6.  วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. ระดับความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่เข๎ารํวมโครงการ
เสรมิสร๎างพัฒนาและเข๎าใจลูกรัก 
 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินตามโครงการ 
2. สังเกตจากความรํวมมือในการทํา
กิจกรรมของผู๎ปกครอง 

- แบบประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรม 
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจําเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทํางานที่จําเป็น 
 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 1.1 กิจกรรมงานวิชาการ เปิดรั้วโรงเรียน (OPEN 

HOUSE) 
65,440 มาตรฐานที่ 3 

ข๎อที่ 1,2,3 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 1.2 กิจกรรมเยาวชนอาชีพสูํท๎องถิ่น (ภาษาเมียนมา
เพ่ือการทํองเที่ยว) 

14,200 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 (ข๎อที่ 4) 
ข๎อที่ 1.2 (ข๎อที่ 3) 
มาตรฐานที่ 3 
ข๎อที่ 2 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 1.3 กิจกรรมคํายภาษาและวัฒนธรรมสี่ภาษา (จีน 
พมํา ญี่ปุ่น เกาหลี) 

23,500 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 (ข๎อที่ 
1,2,3,4) 
ข๎อที่ 1.2 (ข๎อที่ 
1,3) 
มาตรฐานที่ 3 
ข๎อที่ 1,2,3 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 1.4 กิจกรรมคํายวิทยาศาสตร์ (สนุกกับสะเต็ม
ศึกษา) 

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

กลุํมสาระวิทยาศาสตร์ 

 1.5 กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 26,200 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 
ข๎อที่ 1,2,3,4,5,6) 

กลุํมสาระคณิตศาสตร์ 

 1.6 กิจกรรมคํายคณิตศาสตร์ 27,000 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 
ข๎อที่ 1,2,3,4,5,6) 

กลุํมสาระคณิตศาสตร์ 

 1.7 กิจกรรมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชา
ทหาร 

40,000 มาตรฐานที่ 3 
(ข๎อที่ 1,2) 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
- นศท. 

 
 
 



207 
 

กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ) ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จําเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทํางานที่จําเป็น 
 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 1.8 กิจกรรมคํายสานฝัน 40,800 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 (ข๎อที่ 6) 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
- งานแนะแนว 

 1.9 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 

86,175 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2  
(ข๎อที่ 1,2,3) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 

 1.10 กิจกรรมการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 89,605 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2  
(ข๎อที่ 1,2,3) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 

 

1.11 กิจกรรมการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 77,695 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2  
(ข๎อที่ 1,2,3) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 

 

1.12 กิจกรรมการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 79,500 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2  
(ข๎อที่ 1,2,3) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 

 

1.13 กิจกรรมการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ตามเส๎นทาง
ธรรมชาติ 

107,740 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2  
(ข๎อที่ 1,2,3) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 

 

1.14 กิจกรรมทัศนศึกษา “ไหว๎พระ เติมบุญ” 
พัฒนาคุณธรรมและสร๎างความสํานึกความเป็นไทย 

102,520 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2  
(ข๎อที่ 1,2,3) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 

2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้    

 

2.1 กิจกรรมพัฒนาเครือขํายสารสนเทศ  
(เชําสัญญาณอินเตอร์เนต) 

540,000 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.1 (ข๎อที่ 3) 
มาตรฐานที่ 2 
ข๎อที่ 2(ข๎อที่ 2.4) 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 รวม 1,345,235   
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  งานวิชาการ เปิดรั้วโรงเรียน (OPEN  HOUSE) 
ลักษณะ   โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จําเป็น เข้าใจหลักศาสนา 

รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1     ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทํางานที่จําเป็น 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ตอบสนองมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  ข้อที่ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ข้อที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ข้อที่ 3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นหนํวยงานสําคัญในชุมชน  มีหน๎าที่พัฒนาเยาวชนให๎มคีวามรู๎  ความสามารถ  มีสุขภาพแข็งแรงและเป็นผู๎มี
คุณธรรมจริยธรรม  การบรหิารโรงเรียนจึงมีความจําเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องไดร๎ับความรํวมมือ จากชุมชน องค์กร  หนํวยงานและ
เป็นการสร๎างความเข๎าใจตํอโรงเรยีน จากกลุํมตําง ๆ เป็นอยํางดี เพือ่จะไดร๎ะดมทุน  ทรัพยากร บุคลากร ให๎มีความพร๎อมที่จะ
พัฒนาการศึกษาและโรงเรียน มีความตระหนัก ความรูส๎ึก เป็นเจ๎าของโรงเรียน อยํางแท๎จริง ตามพระราชบัญญตัิการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2542  หมวด  8  เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแหํงชาต ิ มาตรฐานที่ 14  และให๎สอดคลอ๎งกับนโยบาย เป้าหมาย 
ปรัชญา  และคาํขวัญของโรงเรยีน 

 สิ่งที่จะแสดงถึงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้นประเมินได๎จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลงานท่ีแสดงถึง
ทักษะความสามารถในด๎านตํางๆของนักเรียน  ดังนั้นโรงเรยีนสรรพวิทยาคมจึงไดจ๎ัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนขึ้นเพื่อให๎นักเรียนได๎
แสดงความสามารถของตนเองสูํสายตาของบุคลากรภายในสถานศึกษา  ผู๎ปกครอง และชุมชน ซึ่งจะสะท๎อนให๎เห็นคุณภาพอยําง
แท๎จริง รวมทั้งเป็นการสร๎างความมั่นใจและความภาคภูมิใจแกํนักเรยีนทุกคน   

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร๎างความสัมพันธ์และความเข๎าใจที่ดีระหวํางโรงเรียนกับชุมชน  หนํวยงาน องค์กรตําง ๆ 
2.2 เพื่อสร๎างความเชื่อถือของโรงเรียนกับชุมชน หนํวยงาน และองค์กรตาํง ๆ 
2.3 เพื่อให๎นักเรียนได๎แสดงความสามารถของตนเองในด๎านตํางๆ ได๎แกํ วิชาการ  ดนตรี นาฏศิลป์ และงานอาชีพ 

3. เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 

1.นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6                     จํานวน  2,800  คน 
2.ครูและบคุลากรทางการศึกษา                              จํานวน     150  คน 
3.เครือขําย ผู๎ปกครองนักเรียน                                   จํานวน     350  คน 
4. ผู๎ปกครองนักเรียนท่ัวไป                                                    จํานวน     300  คน 
5. โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการและสหวิทยาเขตลุํมน้ําเมย  จํานวน     200  คน 
6. องค์กร หนํวยงาน ในชุมชน                                                จํานวน       50  คน 
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  ด้านคุณภาพ 
1. ผู๎ปกครองนักเรียน และชุมชน มีความเช่ือมั่นในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
2. นักเรียนมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณคําในศักยภาพของตนเอง 

รูปแบบกิจกรรม 
1. กิจกรรมการประกวดโครงงานบูรณาการ  6 ระดับช้ัน 
2. กิจกรรมการแสดงนิทรรศการผลงานด๎านอาชีพ 
3. กิจกรรมการแขํงขันทักษะวิชาการ 8 กลุํมสาระ 
4. กิจกรรมการประกวดวงดนตรสีตริง 
5. กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานของกลุํมสาระ 8 กลุํมสาระ   

4. วิธีดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

-     เสนอโครงการตํอท่ีประชุม 
-     ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

พ.ค.  2561 
มิ.ย. 2561 

- นายฉัตรชัย  วิเทศน์ 
ผู๎บริหารและคณะคร ู

2. ดําเนินการ 
(Do) 
 

- จัดทําคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ 
  ดําเนินงาน 
- จัดทําบัตรเชิญรํวมงาน 
- ทําหนังสือเชิญรํวมงาน 
- ประสานงานการแขํงขันวงดนตร ี
   การประกวดวงดนตร ี
-  กิจกรรมการแขํงขันทักษะวิชาการ 
 - กิจกรรมนิทรรศการโครงการ/การ ประกวดวงดนตรี 
/ งานอาชีพ 

ก.ค.2561 
 

1 -10  ต.ค. 61 
1 -10  ต.ค. 61 
1-24 ต.ค 61 

1- 20  พ.ย. 61 
 

21   พ.ย. 61 
27 พ.ย. 61 

65,440 ผู๎บริหารและคณะครู  
 
อ. จักกฤษณ์ และคณะ 
ธุรการโรงเรียน 
 
อ.บัญชา  และ คณะ   
 
ครูและนักเรียนทุกคน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

27  พฤศจิกายน 
2561 

- อ. จริยาและคณะ 
 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปผลการดําเนินงาน 30  พฤศจิกายน  
2561 

- อ. จริยา และคณะ 
 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                 ……… …-…………….  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ               ….…………….………..  บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี                ..........65,440........   บาท 
ดังรายการตํอไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวยนับ ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 กระดาษทําเกยีรตบิัตร A4  
(210X297 มม.) 180  แกรม 

235 หํอ - - 4 940 

2 ป้ายไวนิล  1,000 ผืน - - 10 10,000 
3 เชําเครื่องเสยีง 7,000 ชุด - - 1 7,000 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น 
กิจกรรม  โครงการเยาวชนอาชีพสู่ท้องถิ่น (ภาษาเมียนมาเพื่อการท่องเที่ยว)   
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จําเป็น เข้าใจหลักศาสนา  
   รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องปัญญา และประเพณี
   วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทํางานที่จําเป็น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2  ( ภาษาเมียนมา) 
ระยะเวลาดําเนินการ ภาคเรียนที่ 1 – 2   ปีการศึกษา 2561 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

สนองมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
     ข้อที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากอําเภอแมสํอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ๎านคือประเทศเมยีนมา ภาษาเมียนมา
นับวําเป็นภาษาท่ีมีความสําคัญเนือ่งจากต๎องมีการติดตํอสื่อสารไมํวาํจะเป็นดา๎นการค๎าขาย การทํองเที่ยว การมีสมัพันธไมตรี
รํวมกัน และการเป็น ประเทศเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ภายในปี 2560โรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแมํสอดจึงได๎มองเห็น
ความสําคญัของการใช๎ภาษาเมยีนมาซึ่งเป็นภาษาประเทศเพื่อนบ๎านโดยนําสูํการปฎิบัติจริง จึงได๎มีการเน๎นการเรียนการสอนที่ให๎
นักเรียนได๎เรียนรู๎และตระหนักถึงความสําคญัของการใช๎ภาษา ในดา๎นของนักเรียนเองก็ควรจะมีความใฝ่รู๎ ใฝเ่รียน  การเรียนรู๎
ภาษาประเทศเพื่อนบ๎านไมํเพียงแตํเรียนรู๎ในห๎องเรียนเทํานั้นเราควรมีการเรียนรู๎วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ๎านเพ่ือให๎เกิดการ
ปรับตัวเข๎าหากันท้ังวัฒนธรรมขนบธรรมเนยีมเพื่อการอยูํรํวมกันอยาํงเข๎าใจ  เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสาํนึกในการใช๎ภาษาและเมื่อ
เรียนรู๎แล๎วควรสามารถนําไปฝึกปฎิบัติเพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอชุมชน สังคมในท๎องถิ่นได๎ นําไปสูํการแนะนําแหลํงทํองเที่ยวโดยใช๎
ภาษาทั้งสองภาษาเป็นการสื่อสารประชาสมัพันธ์แหลํงทํองเที่ยวในท๎องถิ่น 
           การเรียนภาษาเมียนมาให๎สัมฤทธ์ิผลระดับหนึ่งควรมีการปลูกฝังให๎เด็กไดม๎ีความเข๎าใจและมองเห็นความสําคญัของภาษา
ที่เรียนโดยควรใหเ๎ด็กได๎มีการเรยีนรู๎ประสบการณ์นอกห๎องเรยีนด๎วยความเข๎าใจ นําสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์จริงได๎  
ซึ่งการได๎ใหเ๎ด็กได๎เข๎าไปได๎จัดกิจกรรมคํายภาษาเมียนมาเพื่อการทํองเที่ยวและฝึกการเป็นผู๎นําดา๎นการใช๎ภาษาเพื่อนบ๎าน นั้นจะ
ทําให๎นักเรียนได๎เรียนรูภ๎าษาเมยีนมาอยํางเข๎าใจและเกิดแรงกระตุ๎นในการเรียนภาษาประเทศเพื่อนบา๎น  อีกท้ังเกิดการปรับตัวใน
การอยูํรํวมกันระหวํางประเทศเพือ่นบ๎านได ๎

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎นักเรียนได๎นาํความรู๎ในห๎องเรียนไปใช๎ในการเผยแพรํใหเ๎กดิประโยชน์ตํอสังคม 
2. เพื่อฝึกความเป็นผู๎นําในด๎านการใช๎ภาษาเมียนมาและการคดิวิเคราะห ์
3. เป็นการฝึกความคิดสร๎างสรรคแ์ละกระตุ๎นการใช๎ภาษาสูสํถานการณ์จริง 
4. เพื่อให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎คาํศัพท์การทํองเที่ยวและนําไปเผยแพรํความรูส๎ูํชุมชน 
5. เพื่อเป็นการฝึกใช๎คําศัพท์เฉพาะให๎เกิดความชํานาญนําสูํการประกอบอาชีพในท๎องถิ่น 
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3.เป้าหมาย 

- ด้านปริมาณ 
  ครูและนักเรียนจํานวน 150 คน 

- ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนมเีจตคติที่ดีในการเรียนรูภ๎าษาเมียนมาและให๎ความตระหนกัในการปรับตัวให๎เข๎ากับสังคมพหภุาษาและเป็น
ผู๎นําและผู๎ปฎิบัติตามการเรียนรู๎และเผยแพรภําษาเมียนมาและนําไปประกอบอาชีพเพื่อนําสูํการสรา๎งอาชีพในชุมชนท๎องถิ่น 
 

4.วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

( วัน/เดือน/ปี ) 
งบประมาณ / 

ทรัพยากร 
ผู้รับผิดชอบ 

( บุคคล / กลุ่มงาน ) 
1.วางแผน 
( Plan ) 

1.ประชุมครูแกนนําในโครงการพฒันาการเรยีน 
การสอนภาษาเมียนมา เพื่อจัดเตรยีมการจดัทํา 
โครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2.แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
3.ติดตํอประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

มิ.ย.61 - ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

2.ดําเนินการ 
( Do ) 

- ดําเนินการขออนุญาตศึกษาด ู
- แจ๎งขออนุญาตผู๎ปกครอง 
- แจ๎งขออนุญาตผู๎ปกครอง 
- แจ๎งกําหนดการ 
- ทําหนังสือขออนุญาตโรงเรียนอ่ืนเพื่อทํากิจกรรม 
- ดําเนินกิจรรมคํายเยาวชนอาชีพสูํท๎องถิ่น 
  นักเรียนเข๎าคํายเรียนภาษาพมําเพื่อการทํองเที่ยว
จากวิทยากร และเข๎าเรียนรู๎กระบวนการและคาํศัพท์
ทํองเที่ยวภาษาเมียนมาตามฐาน 4 ฐาน 
- ฐานท่ี 1 ความสําคัญแหลํงทํองเที่ยวในท๎องถิ่น 
- ฐานท่ี 2 การแนะนําตัวและทักทายภาษาเมียนมา 
- ฐานท่ี 3 การเรียนรู๎คําศัพท์ทํองเที่ยว 
- ฐานท่ี 4 วัฒนธรรมการแตํงกายของเพื่อนบ๎าน 
 เป็นเวลา 1วัน ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

มิ.ย. – ธ.ค. 61    14,200 ศูนย์ภาษาเมียนมา 

3.ตรวจสอบ 
( Check ) 

1.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
  การดําเนินงานตามโครงการ 

ม.ค.62 - ฝ่ายบรหิาร 
วิชาการ 

4.ประเมินผล 
และรายงาน 
( Action ) 

1.เขียนรายงานสรุปผลการจัดทํากจิกรรม 
2.สรุปและเสนอรายงานผลการดําเนินโครงการ 

มี.ค.62 - ศูนย์ภาษาเมียนมา 

 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ( เงินอุดหนุน )  ..............  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ ( ระดมทุน )  ..............  บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี    14,200             บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ค่ายภาษาและวัฒนธรรมสี่ภาษา  (จีน  พม่า  ญี่ปุ่น  เกาหลี  )  
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จําเป็น เข้าใจหลักศาสนารักษา 

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นและประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทํางานที่จําเป็น  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนงคราญ  ก้อนจะรา กับ นายฎิชมากรณ์  ยศวงค์เรือน 
ระยะเวลาดําเนินการ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา   2561  
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  ข้อที่ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
   คิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อที่ 3 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ข้อที่ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน 
     ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
   วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดการการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 
  ข้อที่ 1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ข้อที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับการบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ข้อที่ 3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี 
                              ประสิทธิภาพ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 

หากประเทศไทยจะก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียนอยํางมีศักยภาพ การรู๎ภาษาเพื่อนบ๎านถือเป็นเครื่องมือและหัวใจสําคัญ
ที่สุด เพราะเป็นบํอเกิดแหํงการเรียนรู๎ขั้นตํอไป  ภาษาของอาเซียน เชํน จีน พมํา  ญี่ปุ่น เกาหลี  เป็นอีกหนึ่งภาษาในภูมิภาค
อาเซียนที่นําสนใจโดยเฉพาะอยํางยิ่งสําหรับคนไทย  ผลการสํารวจพบวําชาวจีนได๎อาศัยอยูํในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก ทั้งยัง
เป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยํางรวดเร็ว และที่สําคัญเป็นประเทศที่กําลังอยูํในกระแสสนใจของสังคมและ
นานาชาติ ในขณะที่คนจีนมาสํวนมากในประเทศไทยสามารถสื่อสารภาษาไทยได๎คํอนข๎างดี แตํคนไทยที่รู๎ภาษาของอาเซียน เชํน 
จีน พมํา  ญี่ปุ่น เกาหลีมีน๎อยมาก ดังนั้นการเรียนรู๎ภาษาของอาเซียน เชํน จีน พมํา  ญี่ปุ่น เกาหลีได๎มาจึงนําจะเกิดประโยชน์อยําง
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มากตํอคนไทยในหลากหลายอาชีพ ไมํวําจะเป็นอาชีพมัคคุเทศก์ ผู๎ประกอบการที่ต๎องการขยายธุรกิจไปยังประเทศจีน  นัก
ธุรกิจ พํอค๎า ที่มีการติดตํอค๎าขายกับคนจีน ซึ่งจะทําให๎ผู๎ประกอบการสามารถนําความรู๎ที่ได๎ไปพัฒนาตํอยอดทางธุรกิจ สร๎างการ
บริการที่ดี รวมถึงการสร๎างความประทับใจให๎แกํคูํค๎า โดยการเรียนการสอนในครั้งนี้จะเรียนจากอาจารย์ชาวไทย  ที่มีความ
เชี่ยวชาญในภาษาของอาเซียน เชํน จีน พมํา  ญี่ปุ่น เกาหลีมาโดยตรง  

โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได๎รับคัดเลือกให๎เปน็โรงเรยีนมาตรฐานสากล และให๎ความสําคัญกับสมาคม
อาเซียน นอกจากนักเรียนต๎องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาตํางประเทศท่ี 1 แล๎ว จําเป็นจะต๎องเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
อื่นเป็นภาษาที่  2  นั้นก็คือภาษาของอาเซียน เชํน จีน พมํา  ญี่ปุ่น เกาหลี ประกอบกับโรงเรียนสรรพวิทยาคมได๎เข๎ารํวมโครงการ
ของรัฐบาลที่มุํงเน๎นด๎านภาษา และนักเรียนทุกคนจะต๎องเรียนรู๎และสามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันให๎ได๎ จึงได๎เพิ่มรายวิชาภาษา 
เชํน จีน พมํา  ญี่ปุ่น เกาหลีเข๎าไปในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนด๎วย  

เราจึงตระหนักถึงความสําคัญของภาษาของอาเซียน เชํน จีน พมํา  ญี่ปุ่น เกาหลี วําปัจจุบันมีความสําคัญมากและมี
ความจําเป็นต๎องใช๎ติดตํอสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพในหลายทาง โรงเรียนสรรพวิทยาจึงได๎จัดคํายภาษาและวัฒนธรรมเพื่อให๎เด็ก
นักเรียนได๎มีความตระหนักเห็นความสําคัญของภาษาและวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ๎าน จึงได๎มีการจัดคํายเพื่อให๎เด็กได๎เรียนรู๎
วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ๎านและมีการปรับตัวในการอยูํรํวมกันในวัฒนธรรมที่แตกตําง 

 

2.วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให๎นักเรียนได๎ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาประเทศอาเซียน เชํน จีน พมํา  ญี่ปุ่น เกาหลี ที่ต๎องใช๎ในการ   
ติดตํอสื่อสาร 
 2. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ  
อาเซียน เชํน จีน พมํา  ญี่ปุ่น เกาหลี 
 

3.เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 
 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนโปรแกรม จีน พมํา  ญี่ปุ่น เกาหลี จาํนวน  250 คน  แบํงเป็นนักเรียน
ห๎องภาษาจีน 100 คน นักเรียนห๎องภาษาพมํา  50  คน นักเรียนที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น 50 คน นักเรียนที่เลือกเรียนภาษาเกาหลี  
50  คน  
 - ด้านคุณภาพ 
 ครูและนักเรียนมีความสนใจมองเห็นความสําคัญของเรียนภาษาของอาเซียน เชํน จีน พมํา  ญี่ปุ่น เกาหลีรู๎ วัฒนธรรม 
ในการปรับตัวและนําไป ประยุกต์ใช๎ในการเรียนการสอนให๎มีศักยภาพมากขึ้น  
 

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

( วัน/เดือน/ปี ) 
งบประมาณ / 

ทรัพยากร 
ผู๎รับผิดชอบ 

( บุคคล / กลุํมงาน ) 
1.วางแผน 
( Plan ) 

1. ประชุมครูแกนนําในโครงการพฒันาการ
เรียนการสอนภาษาจีน เพื่อจัดเตรยีมการ
จัดทําโครงการและเสนอขออนุมตั ิ
2. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. ติดตํอประสานงานหนํวยงานทีเ่กี่ยวข๎อง 
 

พ.ค.61 - ฝ่ายบรหิาร 
วิชาการ 

2.ดําเนินการ 
( Do ) 

1. ประชุมจัดโครงการ 
2. จัดหน๎าท่ีมอบหมายงาน 
3. จัดหาวิทยากร 
4. กําหนดวัน 1วัน 

ม.ิย. 61 23,500 ศูนย์ภาษาจีน 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 
( วัน/เดือน/ปี ) 

งบประมาณ / 
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
( บุคคล / กลุํมงาน ) 

5. จัดเตรยีมคํายโดยมีการจดัฐาน 4 ฐาน 
เรียนวัฒนธรรมจีน  พมํา  ญี่ปุ่น  เกาหล ี

3.ตรวจสอบ 
( Check ) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
  การดําเนินงานตามโครงการ 

ก.ค. 61 - ฝ่ายบรหิาร 
วิชาการ 

4.ประเมินผล 
และรายงาน 
( Action ) 

1. เขียนรายงานสรุปผลการจัดทํากิจกรรม 
2. สรุปและเสนอรายงานผลการดาํเนิน
โครงการ 

ต.ค. 61 - ศูนย์ภาษาจีน 

 
5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ( เงินอุดหนุน )  …………………….  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ ( ระดมทุน )  .........................     บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี    .......23,500...... บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ / รายการใช๎เงิน ราคาตํอ 
หนํวย 

หนํวยนับ ภาคเรยีนที่ 1/2561 ภาคเรยีนที่ 2/2561 

จํานวน จํานวนเงิน - - 
1. คําอาหารกลางวัน 40 คน 250 10,000 - - 
2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 25 คน 250 12,500 - - 
3. คําไวนิล 1,000 ผืน 1 1,000 - - 

รวม 23,500 - 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1  นักเรียนมีความคุ๎นเคยกับครูเจา๎ของภาษา 
และสามารถใช๎ภาษาจีนเป็นสื่อในการเรยีนร๎อย
ละ 80  เปอร์เซ็นต ์
2  นักเรียนไดม๎ีความรู๎ขั้นพื้นฐานในการเรยีน
รายวิชาตํางๆ เป็นภาษาจีนโดยใช๎ตําราภาษาจีน 
และครผููส๎อนชาวตํางชาติที่ใช๎ภาษาจีนเป็นสื่อ
ร๎อยละ 80  เปอร์เซ็นต ์
3  ผู๎ปกครองและนักเรียนมเีจตคตทิี่ดีตํอการ
เรียนการสอนในโครงการห๎องเรยีนพิเศษ
ภาษาจีนร๎อยละ 80  เปอร์เซ็นต ์

1. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 2. นักเรียนลงมือปฏิบตัิกิจกรรม  
มีผลงานปรากฏ 

1.การเข๎ารํวมกจิกรรม 
2.แบบสอบถาม 
3.เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการ   เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม   ค่ายวิทยาศาสตร์ (สนุกกับสะเต็มศึกษา) 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จําเปน็ เข้าใจศาสนา รักษา
   สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณี 
   วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทํางานที่จําเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาดําเนินการ สิงหาคม 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

    1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
    2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
        และแก้ปัญหา 
    3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
    5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
    6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทํางาน 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรยีนการสอนในปัจจุบนัของสถานศึกษา ได๎มีจดักิจกรรมการเรยีนการสอนโดยยึดผู๎เรยีนเปน็สําคัญ เน๎น
ให๎นักเรียนได๎มีประสบการณ์ตรงและศึกษาหาความรูต๎ํางๆ ด๎วยตนเองจากศูนย์การเรยีนรู๎และแหลํงเรยีนรู๎ตํางๆ   ทั้งที่เป็นของ
ภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งให๎ศึกษาหาความรูจ๎ากการค๎นคว๎าในระบบอินเตอร์เน็ตอีกทางหนึ่งด๎วย  ซึ่งจะชํวยทําให๎นักเรียนได๎
ศึกษาหาความรูด๎๎วยตนเอง อันเป็นการชํวยให๎ไดร๎ับประสบการณต์รงของตัวนักเรียนเองได๎อยํางดียิ่ง  ดังนั้นกลุํมสาระการเรยีนรู๎
วิทยาศาสตร์  โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จึงได๎จดัทําโครงการ   คํายวทิยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนท่ีศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ม.1-6  โดยเน๎นให๎นักเรยีนได๎ใช๎สะเต็มศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบการเรยีนการสอนที่บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตรเ์ข้าด้วยกัน โดยเน้นการน าความรูไ้ปใช้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือ
ผลผลติใหม่ที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินชีวิตและการท างาน  และได้เรียนรูจ้ากกิจกรรมตามแนวทางสะเตม็ศึกษา  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎นักเรียนได๎รับประสบการณต์รงจากกิจกรรมสะเต็มศึกษา  
2. เพื่อให๎นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี รํวมกันทํางานเป็นทีม 
3. เพื่อให๎นักเรียนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน กล๎าแสดงออกและไดร๎ํวมแสดงกิจกรรมตํางๆ กับวิทยากรที่ให๎ความรู ๎

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ   
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ม.1-6  โรงเรยีนสรรพวิทยาคมทีส่นใจสมัคร จาํนวน  100  คน ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมคําย

วิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนจดัขึ้น 
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- ด้านเชิงคุณภาพ   นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษา ม.1-6  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได๎ใช๎สะเต็มศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนที่บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้
ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เปน็ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการท างาน  และได้เรยีนรู้
จากกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศกึษา 

 

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
4. ดําเนินการตามโครงการที่ได๎รับอนุมัต ิ

 
พ.ค. – ม.ิย.

2561 
 

 
- 

กลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร ์

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแตํงตั้งคณะทํางาน 
3. – ดําเนินการประชาสัมพันธ์ใหน๎ักเรียนท่ีสนใจสมัครเข๎า
รํวมโครงการ 
   – คัดเลือกนักเรียนแบํงออกเปน็ 2 กลุํม ได๎แกํนักเรียน  
ม.ต๎น จํานวน 50 คน และ ม.ปลาย จํานวน 50 คน 
   – จัดกิจกรรมอบรมสะเตม็ในชํวง วันท่ี 18 สิงหาคม 
(สัปดาห์วิทยาศาสตร์) 
4.ประเมินโครงการ 
5.รายงานผลการดําเนินการตํอผู๎บงัคับบัญชา 

ก.ค. 2561– 
ม.ค.2562 

 

24,860 กลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเรํงรัดการดําเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการ 

ก.พ. 2562 - กลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการและรายงาน
ผู๎บังคับบัญชา 

ก.พ. 2561 - กลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร ์

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ          -  บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   24,860  บาท 
ดังรายการดังตํอไปนี ้
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ

หนํวย 
หนํวย
นับ 

ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 คําอาหารวํางนักเรยีนที่เข๎ารํวมโครงการ 1 วัน 
จํานวน 100 คน 

50 คน 100 5,000 - - 

2 ชุดกิจกรรมอบรม STEM 
- ชุดสวํางไสวด๎วยสายน้ํา 
- ชุดถุงประคบร๎อน 

 
1,760 
1,550 

 
ชุด 
ชุด 

 
6 
6 

 
10,560 
9,300 

 
- 
- 

 
- 
- 

รวม 24,860 - 
รวมทั้งสิ้น 24,860 
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โครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  คณิตคิดเร็ว 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน         กลยุทธ์ที่ 3      ร ม    รรม   ผ   ร ยน ด พ ฒน ท    ท      ป น        ล     น   
                  ร       ภ พ ล       ดล  ม     ร  ม    รรมท      ย       บภ ม ปั     ล ปร  พณ 
           ฒนธรรม นท   ถ  น 
แผนงานโรงเรียนที่ 1       ร ม ล พ ฒน ท        ต ท      รท    นท      ป น 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระยะเวลาดําเนินการ   ภาคเรียนที่ 1/2561  
สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานที่  1    คุณภาพของผู้เรียน  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              ข้อที่ 1    ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
        ข้อที่ 2    ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

                          และแก้ปัญหา 
        ข้อที่ 4    ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        ข้อที่ 5    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
        ข้อที่ 6    ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทํางาน 

  
1. หลักการและเหตุผล 
  คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งตํอการพัฒนาความคิดมนุษย์ การจดัการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรยีนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรยีนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและใหส๎อดคล๎องกับความ
สนใจความถนัดและความแตกตาํงของผู๎เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิดการจดัการการเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ใช๎เพื่อ
แก๎ปัญหาให๎ผูเ๎รียนเรียนรู๎จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบตัิให๎ทําได๎และเกิดการใฝ่รู๎อยาํงตํอเนื่อง จึงจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องจัด
กิจกรรมเสริมทักษะในรูปแบบตํางๆทั้งในเวลาเรยีนและนอกเวลาเรยีนเพื่อให๎นักเรียนเรียนรู๎จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให๎
ทําได๎คิดเป็น ทําให๎มนุษย์มีความคดิสร๎างสรรค์ คิดอยํางมเีหตผุล เปน็ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ได๎อยํางถ่ีถ๎วนรอบคอบ ชํวยให๎คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก๎ปัญหา และนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชนต์ํอการดําเนินชีวิต ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น และสามารถอยูํรํวมกับผูอ๎ื่นได๎อยํางมีความสุข 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสํงเสรมิและพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
  2. เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด๎านการกระบวนการคดิ คิดอยํางมรีะบบ แบบแผนแก๎ปัญหา 
     และการนําความรู๎ไปใช๎ 
  3. เพื่อเสริมสร๎างเจตคติที่ดีตํอคณติศาสตร์ 
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3.  เป้าหมาย 
- ด้านคุณภาพ   

  นักเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการ มีความรู๎ ความสามารถในการแก๎ปัญหาและการนาํความรู๎ไปใช๎ รวมถึงมีเจตคติที่ดี

ตํอวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน 

- ด้านปริมาณ   
  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน  120 คน  

4. วิธีการดําเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมกลุํมสาระการเรียนรู๎คณติศาสตร์ 
2. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
4. ดําเนินการตามโครงการที่ได๎รับอนุมัต ิ

 
ม.ิย. 2561 

 
- 

กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร ์

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ดําเนินการจดักิจกรรมคณิตคดิเร็วตามกําหนดเวลา 
โดยวิทยากรภายนอก นายวสันต์ สิระใจ ครูโรงเรียนแมํ
กุวิทยาคม ,นางสาวอรณุศรี อ๎ายมาศน๎อย ครูโรงเรียน
บ๎านห๎วยบง จํานวน 2 วัน 

ก.ค. 2561 26,200 

กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การเรํงรัดการดําเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการ ก.ค. 2561 - 

กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการและรายงาน
ผู๎บังคับบัญชา ก.ค. 2561 

การจัดทํา
รูปเลมํ 

กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร ์

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………….-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี    ……………26,200…….…   บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการ 
ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1/2561 ภาคเรยีนที่ 2/2561 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 
1 คําอาหารกลางวัน  2 มื้อ  40 คน 120 9,600 - - 
2 คําอาหารวําง  4  มื้อ   25 คน 120 12,000 - - 
3 คําตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 300 

 6 ชม. 2 วัน 
1,800 คน 2 3,600 - - 

4 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน 1 1,000   
รวมแต่ละภาคเรียน - 26,200 - - 

รวมท้ังสิ้น 26,200 
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โครงการ   เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ค่ายคณิตศาสตร์  
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน         กลยุทธ์ที่ 3      ร ม    รรม   ผ   ร ยน ด พ ฒน ท    ท      ป น        ล     น   
         ร       ภ พ ล       ดล  ม     ร  ม    รรมท      ย       บภ ม ปั     ล ปร  พณ 
           ฒนธรรม นท   ถ  น 
แผนงานโรงเรียนที่ 1       ร ม ล พ ฒน ท        ต ท      รท    นท      ป น 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2561  
สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานที่  1    คุณภาพของผู้เรียน  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              ข้อที่ 1    ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
        ข้อที่ 2    ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

                          และแก้ปัญหา 
        ข้อที่ 4    ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        ข้อที่ 5    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
        ข้อที่ 6    ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทํางาน 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งตํอการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทําให๎มนุษย์มีความคดิสร๎างสรรค์ คิดอยํางมีเหตุผล เป็น
ระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณไ์ด๎อยํางถ่ีถ๎วนรอบคอบ ชํวยให๎คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก๎ปญัหา 
และนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม คณิตศาสตรจ์ึงมีประโยชน์ตํอการดาํเนินชีวิต ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดี
ขึ้น และสามารถอยูรํํวมกับผู๎อื่นไดอ๎ยํางมีความสุข 
    การจัดกิจกรรมคํายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียน  มีความกระตือรือร๎นที่จะเรียนคณิตศาสตร์  ทําให๎
วิชาคณิตศาสตร์ไมํนาํเบื่ออยํางท่ีคดิกิจกรรมนั้นๆ จะทําใหผ๎ู๎เรียนสนกุสนานไปพร๎อมๆ กับได๎ความรู๎และทักษะทางคณิตศาสตร์ 
เห็นประโยชน์ของการนําคณติศาสตรไ์ปใช๎  และกํอให๎เกิดเจตคติทีด่ีตํอคณติศาสตร ์
2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสํงเสรมิและพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
  2. เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด๎านการแก๎ปัญหาและการนําความรูไ๎ปใช๎การสื่อสารความรู๎
ความคิด     ทางคณิตศาสตร์และการเชื่อมโยงความรู ๎
  3. เพื่อเสริมสร๎างเจตคติที่ดีตํอคณติศาสตร์ 
3.  เป้าหมาย 

- ด้านคุณภาพ   
  นักเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการ มีความรู๎ ความสามารถในการแก๎ปัญหาและการนาํความรู๎ไปใช๎ รวมถึงมีเจตคติที่ดี

ตํอวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน 
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- ด้านปริมาณ   
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  จํานวน  100  คน   
 

4. วิธีการดําเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมกลุํมสาระการเรียนรู๎คณติศาสตร์ 
2. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
4. ดําเนินการตามโครงการที่ได๎รับอนุมัต ิ

พ.ย. 2561 
 

- กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร ์

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 
 

1.ดําเนินการจดักิจกรรมตามกําหนดเวลา 
- ดําเนินการจดักิจกรรมตามกําหนดเวลา 
จัดกิจกรรมเข๎าคํายคณิตศาสตร์ที่ โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม โดยมีการจดักิจกรรมให๎เรียนตามฐาน 
จํานวน 10 ฐาน จํานวน 2 วัน 

ธ.ค. 2561 27,000 กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การเรํงรัดการดําเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการ 

ม.ค. 2562 
 

- กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการและ
รายงานผู๎บังคับบญัชา 

ม.ค. 2562 การจัดทํารปูเลมํ กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร ์

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………….-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี    ……………27,000……….        บาท 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการ 
ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1/2561 ภาคเรยีนที่ 2/2561 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 
1 คําอาหารกลางวัน  4 มื้อ มื้อละ 40 บาท 160 คน - - 100 16,000 
2 คําอาหารวําง  4  มื้อ มื้อละ 25 บาท    100 คน - - 100 10,000 
3 คําป้ายไวนลิ 1,000 ผืน - - 1 1,000 

รวมแต่ละภาคเรียน - 27,000 
รวมท้ังสิ้น 27,000 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจําเป็น เข้าใจหลักศาสนา 

รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทํางานที่จําเป็น 
ผู้รับผิดชอบ   นายวินัย แขวนโพธิ์ 
ระยะเวลาดําเนินการ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
   ข้อที่ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรยีนทุกคนมีส่วนร่วม 

  ข้อที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบรบิทของชุมชนและท้องถิ่น 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ ได๎จดัการศึกษา โดยมุํงเน๎นใหผ๎ู๎เรยีนได๎มีการพฒันาการครบทุก
ด๎าน ไมํวําจะเป็นด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคมและสติ ปัญญา  โดยเฉพาะด๎านคณุธรรม จริยธรรม การรู๎จักตนเอง พ่ึงตนเอง และ
สนับสนุนสร๎างแรงจูงใจให๎ผูเ๎รียนให๎มีความมั่นใจ ดังนั้น กระทรวงศกึษาธิการจึงมุํงเน๎นให๎สถานศึกษาแตํละแหํง ได๎จัดทําแนวทาง
ในการสํงเสริมผู๎เรยีนอยํางเป็นรูปธรรมและเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นท่ียอมรับและเชื่อถือของสังคม และประกอบกับทางหนํวย
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ตาก ได๎วางแผนการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนตําง ๆ  ทุก ๆ ปี จะ
ดําเนินการฝึกภาคสนามระหวํางชํวงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี  โดยนักศึกษาวิชาทหารที่ต๎องรับการฝึกเป็นนักศึกษา
วิชาทหารชั้นปีท่ี 2 และ 3 ของทุกปีการศึกษา เข๎ารับการฝึกท่ี หนํวยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ตาก ซึ่งนักเรยีนที่เข๎า
รํวมการฝึกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  จึงมีคําใช๎จํายในการเดินทางเข๎ารับการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารดังกลําว 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนานักเรียนเพื่อการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร 

 

3. เป้าหมาย 
- ด้านคุณภาพ 

นักศึกษาวิชาทหารไดร๎ับการสนับสนุนสํงเสริมการเข๎ารับการฝึกวิชาการทหาร 
- ด้านปริมาณ 

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 2 และ 3 จํานวน 250 คน   
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4. วิธีการดําเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง
ดําเนินการตามโครงการที่อนุมตั ิ

ธ.ค. 2561 
 

 
- 

- ผกก.นศท. 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแตํงตั้งคณะทํางาน 
3. ดําเนินตามโครงการ โดยเบิกเปน็คําเดินทางของ
นักเรียนในการจา๎งเหมารถตู๎ ไปรบั – สํง ในการเข๎าฝึก
ภาคสนาม ท่ีหนํวยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัด
ทหารบกตาก ของนักเรียนท่ีเรียนเป็น นศท. ช้ันปีท่ี 2 
และ 3 จํานวน 250 คน  

ม.ค. 2562 
- 

ก.พ. 2562 
 
 

40,000 - ผกก.นศท. 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การเรํงรัดการดําเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการ 

 ก.พ. 2562  
- 

- ผกก.นศท. 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการและรายงาน
ผู๎บังคับบัญชา 

 ก.พ. 2562 การจัดทํารปูเลมํ 
 

- ผกก.นศท. 

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

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 2 และ 3 100 % ได๎รับการ
ฝึก 

1.จากการ สังเกต สอบถาม 
 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 

 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน 
ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวย
นับ 

ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 คําจ๎างเหมารถตู๎ ไปรับ-สํง  160 คน - - 250 40,000 
รวม - 40,000 

รวมทั้งสิ้น 40,000.- 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ค่ายสานฝัน 

ลักษณะโครงการ  โครงการพิเศษ 
กลยุทธ์ข้อที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจําเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทํางานที่จําเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนว 
ระยะเวลาดําเนินการ  มิถุนายน – สิงหาคม 2560 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทํางาน 

1. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับแตกตาํงไปจากเดมิอยําง
มาก ซึ่งถือเป็นเรื่องใหมํที่นักเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียนเทําจําเป็นจะต๎องศึกษาวิธีการรับสมัครใหเ๎ข๎าใจเพื่อ
ป้องกันไมํให๎เกิดความผิดพลาดและการเสียโอกาสในการสอบเข๎าศึกษาตํอ ในระดับอุดมศึกษา  อีกท้ังในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ํา
ทางด๎านโอกาสทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระหวํางนักเรยีนตํางจังหวัดกับนักเรียนในตัวเมอืง  เชํน กรุงเทพมหานคร 
หรือ เชียงใหมํ เป็นต๎น นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํานั้นถือได๎วําเป็นกลุํมทีอ่ยูํในชํวงหัวเลี้ยวหัวตํอท่ี
สําคัญจาํเป็น   ท่ีจะต๎องได๎รับการเอาใจใสํดูแลและมีแนวทางในการตัดสินใจหรือวางแผนการดําเนินชีวิตของตนเอง  กลุํมนักเรียน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2559  (รุํนท่ี34)  จึงได๎สานตํอโครงการจากรุํนพี่ เพื่อจัดทําโครงการการแนะแนวการศึกษาตํอ
ในระดับอุดมศึกษา คํายสานฝัน ครั้งท่ี 12 ขึ้น โดยมีความตั้งใจท่ีจะกลับมา  ตอบแทนโรงเรียน  สรรพวิทยาคมสถานท่ีอบรมและ
พัฒนานักเรียนให๎ได๎มีโอกาสไปศึกษาตํอยังมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสยีงของรัฐ    อีกท้ังต๎องการสร๎างโอกาสทางเลือก สร๎างขวัญ
กําลังใจในการอํานหนังสือ นําข๎อมูลขําวสารตําง ๆ มาประชาสัมพนัธ์ด๎วยการจดัสอนวิชาการระยะสัน้   โดยมุํงเน๎นในเรื่องของการ
แนะแนวทางในการอํานหนังสือ   เพื่อการเตรียมสอบ สรา๎งคํานิยมที่ดีในการเลือกเรียนในคณะสาขาวิชาที่ตนเองถนัดซึ่งการแนะ
แนวทางในครั้งนี้ จะทําให๎กลุํมนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน  สรรพวิทยาคมที่เข๎ารํวมโครงการเกิด
แนวความคิดหรือทางเลือกที่ถูกตอ๎งและเหมาะสมกับตนเองในการเลือกคณะเข๎าศึกษาตํอ ด๎วยความมุํงมั่นและเพียรพยายามที่จะ
บรรลเุป้าหมายของตนเอง อีกท้ังยังคาดหวังให๎โครงการดังกลําวนี้ มกีารสืบทอดเจตนารมณ์การดําเนนิโครงการอยํางตํอเนื่อง 

โครงการ การแนะแนวการศึกษาตอํในระดับอุดมศึกษา คํายสานฝัน ครั้งท่ี 12 จัดทําโดยกลุมํนิสตินักศกึษาศิษย์เกํา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รุํนที่ 34 โดยมีจดุประสงค์เพื่อกลับมาตอบแทนโรงเรียนและสร๎างแรงบันดาลใจ  สร๎างความมุํงมั่น  ความ
พากเพียรพยายามแนะนําแนวคดิ  การรู๎จักตนเองและกําหนดเป้าหมายในชีวิตตามความใฝฝ่ันรวมถึงการตระหนักถึงความสาํคัญ
ของ การสอบเข๎าศึกษาตํอระดับอุดมศึกษาด๎วยระบบรับกลาง หรือ Admission ให๎แกํนักเรียนกลุํมที่เข๎ารํวมตามโครงการ  อีกทั้ง
ยังมีความคาดหวังให๎โครงการดังกลําวเป็นลักษณะของโครงการตํอเนื่อง ท่ีมีการจัดขึ้นในทุกปีโดยมโีครงการแนะแนวการศึกษาตํอ
ในระดับอุดมศึกษา 
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2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อจุดประกายแนวทาง สร๎างแรงบันดาลใจในการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา ในด๎านของแนวคิดและแนวทางเลือก
ที่เหมาะสมกับตนเองในการเลือกคณะศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการแนะแนวคณะที่จัดทําของกลุํมนิสิต - นักศึกษา   
ศิษย์เกําโรงเรียนสรรพวิทยาคมปีการศึกษา 2559 (รุํนท่ี 34)  

2.  เพื่อสร๎างขวัญและกําลังใจให๎มีความขยันพากเพียรในการอํานหนังสือเพื่อเตรียมสอบเข๎าศึกษาตํอระดับอุดมศึกษา  
รวมถึงการฝึกฝนทักษะเฉพาะทางที่จะต๎องเข๎าทดสอบความสามารถ ในระบบการเข๎าศึกษาตํอระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

3.  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจของผู๎มีสํวนรํวมทุกคนในการที่จะกลับมาตอบแทนโรงเรียนอยํางเป็นรูปธรรม
และต๎องการให๎โครงการนี้มีการดําเนินการตํอไปในทุกๆปี เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และเป็นการสร๎างโอกาสให๎กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในรุํนตํอๆไป   
 

3.  เป้าหมาย 

 -  ด๎านปรมิาณ   
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรรพวิทยาคม 80  คน 

 นิสิต – นักศึกษา ศิษย์เกํารุํนที่ 34 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จากมหาวิทยาลัยตํางๆ 40 คน 
 -  ด๎านคณุภาพ  
  นักเรียนได๎รับแรงจูงใจในเรื่องของการตั้งเป้าหมายให๎แกํตนเอง เพื่อการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา ทําให๎เกิด
ความเพียรพยายามในการอํานหนงัสือและฝึกฝนตนเอง เพื่อสามารถสอบผํานเข๎าศึกษาตํอในคณะที่ตอ๎งการ 

 
4. วิธีการดําเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. จัดทําโครงการ และรวบรวมกลุํมบุคคลที่สนใจ
เป็นผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ 
3. นําเสนอโครงการ 

มิ.ย. 2561 - - อ.เพลินพิศ และคณะ 
- กลุํมนิสิตนักศึกษา
ศิษย์เกําโรงเรียนสรรพ-
วิทยาคม 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 
 

1. จัดเตรยีมอุปกรณ์/และเครื่องมอืในการจัด
กิจกรรมแลรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่สนใจ 
2. ดําเนินการจดัคํายกิจกรรม     
- สร๎างแรงบันดาลใจ 
- แนะนําสถาบันการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจาก
รุํนพี ่
- การติวและการเตรียมความพร๎อมสําหรับการสอบ 

มิ.ย. 2561 
 
 

   ก.ค. 2561 

40,800 -อ.เพลินพิศ และคณะ- 
กลุํมนิสตินักศึกษาศิษย์
เกําโรงเรียนสรรพ-
วิทยาคม 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินตาม
โครงการ 

ส.ค. 2561 - -อ.เพลินพิศ และคณะ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ ส.ค. 2561 - -อ.เพลินพิศ และคณะ 
- กลุํมนิสิตนักศึกษา
ศิษย์เกําโรงเรียนสรรพ-
วิทยาคม 
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5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 

เงินเรียนฟรี  15 ป ี         40,800  บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน 
ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 ภาคเรยีนที่ 2  ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 อาหารหลักและอาหารวําง  (4 คืน 5 วัน) 
12 มื้อ  

30 คน 80 28,800 
- - 

2 คําวิทยากร 5 รายวิชา ( 5 คน 4 วัน ) 
( 5 X 4 X 100 X 6วัน ) 

100 ชม 6 12,000 
- - 

รวม 40,800 - 
รวมทั้งสิ้น                    40,800 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

- ความพึงพอใจของนักเรียนตํอการจัดโครงการคํายสานฝัน 
- นักเรียนร๎อยละ 90 ที่เข๎ารํวมกิจกรรมสามารถสอบเข๎าศึกษา
ตํอในระดับอุดมศึกษาได๎   

- การประเมินโครงการ 
- สถิติการเข๎าศึกษาตํอของนักเรียน
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

แบบประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีแนวทางในการศึกษาตํอระดับอุดมศึกษา  มีคํานิยมที่ดี และสามารถเลือกคณะ ที่เหมาะสมกับ
ตนเอง สามารถนําข๎อมูลขําวสารและความรู๎ที่ได๎เผยแพรํให๎กับเพื่อนหรือผู๎ที่ไมํได๎เข๎ารํวมโครงการให๎ได๎รับขําวสาร  โอกาสเทํา
เทียมกัน 
 2. ผู๎เข๎ารํวมโครงการ มีขวัญและกําลังใจ มีความพยายาม และพากเพียรในการอํานหนังสือ เพื่อเตรียมสอบเข๎าศึกษาตํอ
ในระดับอุดมศึกษา  รวมถึงมีแรงกระตุ๎นในการหมั่นฝึกฝนทักษะเฉพาะทางที่จะต๎องเข๎าทดสอบความสามารถ  ในระบบการรับเข๎า 
ศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
   3. เพื่อปลูกฝังคํานิยมในการรักสถาบันของตนเองและสามารถเป็นแบบอยํางให๎กับรุํนน๎องได๎กลับมาทําสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ตอบแทนโรงเรียนและเพื่อเป็นการสร๎างโอกาสให๎กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในรุํนตํอ ๆ ไปด๎วย 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ทัศนศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จําเป็น เข้าใจหลักศาสนา 
   รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภูมิปัญญา และประเพณี
   วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
แผนงานโรงเรียนที่ 1     ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทํางานที่จําเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    คณะครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม 2561 – มกราคม 2562 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที ่1       คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้  1.2     คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อ 1  มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 ข้อ 2  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ข้อ 3 สุขภาวะทางทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาต ิปี พ.ศ. 2542 ได๎เน๎นให๎ผู๎เรียนไดพ๎ัฒนาการเรียนรู๎ในหลาย ๆ ด๎านการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนต๎องมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย หลากวิธี เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยาํงตํอเนื่อง มีทักษะ มีความคดิ ที่
สามารถนําไปแก๎ปัญหาและใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  ดังนั้นการนํานักเรยีนออกไปทัศนะศึกษานอกสถานท่ีนอกห๎องเรียน จึง
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุํงพัฒนานักเรียนได๎ศึกษาหาความรูด๎๎วยตนเอง รู๎จักตัดสินใจ แก๎ปญัหาเฉพาะหน๎าด๎วยตนเองได๎ 
เรียนรูจ๎ากประสบการณจ์ริง อีกท้ังเป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนไดม๎ีโลกทัศน์ท่ีกว๎างไกล  ทันตํอเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนสรรพวิทยาคม จึงไดต๎ระหนักและเล็งเห็นความสาํคัญของการพัฒนาผู๎เรยีนให๎เกิด
คุณสมบัติดังกลําว จึงไดจ๎ัดโครงการทัศนศึกษาขึ้นมา 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให๎นักเรียนไดร๎ับความรู๎และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากแหลํงเรยีนรู๎จริง 
2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู๎เรียนในทางสังคม การรํวมกจิกรรมแบบหมูคํณะ 

    3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
 นักเรียน จํานวน  455  คน    ครู  จํานวน  26  คน มคีวามภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทยยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบน

ความแตกตํางและหลากหลาย  มสีุขภาวะทางทางรํางกายและลักษณะจติสังคม 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความภมูิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย  มีสุข
ภาวะทางทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม 
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4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแตํงตั้งคณะทํางาน 

 
กค 61 

- นางสาวอุไรวรรณ  อินริราย 
และครูที่ปรึกษาทุกคน  

2. ดําเนินการ 
(Do) 

1. ดําเนินการทัศนแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น  
ณ วัดไทยพัฒนาราม วัดคอกช๎างเผือก และ
พระธาตุหินกิ่ว ตําบลทําสายลวด อําเภอแมํ
สอด จังหวัดตาก 

ธ.ค 61 86,175 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน 
2. ตรวจการบันทึกจากใบงาน 
2. ประเมินความพึงพอใจ 

ธ.ค. 61- 
ม.ค 62 

 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

2. รายงานผลการดําเนินการ  
    ตํอผู๎บังคับบัญชา 

ม.ค 62 - 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)              บาท 
 เงินนอกงบประมาณ          -        บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15   ปี   86,175           บาท 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร๎อยละ 90 ของนักเรียนท่ีได๎รับการเข๎ารํวมกิจกรรม
ทัศนศึกษา  

1.ประเมินจากความพึงพอใจ 1. แบบวัดการประเมินความพึง 
พอใจ 
 

 

 

 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวย
นับ 

ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 คําจ๎างเหมาทําอาหาร 45 คน - - 455 20,475 
2 คําป้ายไวนลิ 1,000 ผืน - - 1  1,000 
3 คําเหมารถโดยสาร 1,500 คัน - - 31 46,500 
4 อาหารวําง 2 มื้อ 20 คน - - 455 18,200 

รวม - 86,175 
รวมทั้งสิ้น 86,175 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม   การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษาที่จําเป็น เข้าใจหลักศาสนา 
   รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ 
   ประเพณีวัฒนธรรม ในท้องถิ่น 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทํางานที่จําเป็น 
ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม – มีนาคม   2561 
สถานที่ดําเนินการ หมู่บ้านพอเพียง ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก    
สนองมาตรฐานที ่1       คุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อที ่ 1.2      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อ 1  มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 ข้อ 2  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ข้อ 3 สุขภาวะทางทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาตปิี พ.ศ.2542 ได๎เน๎นให๎ผู๎เรยีนได๎พัฒนาการเรยีนรู๎ในหลายๆด๎านการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนต๎องมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายวิธี เพื่อให๎ผูเ๎รียนเกิดการเรียนรู๎อยาํงตํอเนื่อง มีทักษะ มีความคิด ที่สามารถนําไป
แก๎ปัญหาและใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ดังนั้นการนาํนักเรยีนออกไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีนอกห๎องเรียน จึงเป็นการจดัการ
เรียนการสอนที่มุํงพัฒนานักเรยีนได๎ศึกษาหาความรู๎ด๎วยตนเอง รู๎จักตัดสินใจ แก๎ปญัหาเฉพาะหน๎าด๎วยตนเองได๎ เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์จริง อีกท้ังเป็นการสงํเสริมใหผ๎ู๎เรียนได๎มีโลกทัศน์มี่กว๎างไกล ทันตํอเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีนสรรพวิทยาคมจึงได๎ตระหนักและเล็งเห็นความสาํคัญของการพัฒนาผู๎เรยีนให๎เกิด
คุณสมบัติดังกลําว จึงไดจ๎ัดโครงการทัศนศึกษาข้ึนมา 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎นักเรียนได๎รับความรู๎และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎จริง 

 2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู๎เรียนทางสังคม การรํวมกิจกรรมแบบหมูํคณะ 
 3..เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 459  คน 
2.  ครูจํานวน 20   คน 

 -  ด้านคุณภาพ  
 1.  ผู๎เรียนเป็นผู๎มีวิสัยทัศน์กว๎างไกล ทันตํอเหตุการณ์ ขําวสารตํางๆ 
 2.  ผู๎เรียนได๎เปลี่ยนบรรยากาศ ได๎ประสบการณ์ตรง 
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4. วิธีการดําเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมครู 
2. ครูสํารวจข๎อมูล 
3. เสนอโครงการ 

ธันวาคม 
 2560 

- หัวหน๎าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

2. ดําเนินการ 
(Do) 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแตํงตั้งคณะทํางาน 
3. ดําเนินการทัศนศึกษาแหลํงเรยีนรู๎ใน
ท๎องถิ่นหมูํบ๎านประชารัฐ ตําบลแมํกาษา 
อําเภอแมํสอด จังหวัดตาก 

มกราคม 2562    89,605 หัวหน๎าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. บันทึกความรู๎ 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน 

มกราคม กุมภาพันธ ์
2562 

- หัวหน๎าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. บันทึกความรู๎ 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน 

มกราคม กุมภาพันธ ์
2562 

- หัวหน๎าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………….……………....  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………………………..  บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   ............ 89,605..........  บาท 
 

มีรายละเอียดดังนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 คําอาหารกลางวัน  45 คน - - 459 20,655 
2 คําอาหารวําง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 50 คน - - 459 22,950 
3 คําพาหนะ   1,500 คัน - - 30 45,000  
4 ป้ายไวนิลโครงการ 1,000 ผืน - - 1 1,000 

รวม - 89,605 
รวมท้ังสิ้น 89,605 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ความรู๎ ความเข๎าใจ และความพึงพอใจของนักเรียน  
ตํอการจัดโครงการกจิกรรมการศกึษาแหลํงเรียนรู ๎

การประเมินโครงการ แบบประเมินผล 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 3   ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจําเป็น เข้าใจหลัก

ศาสนา รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา 
และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทํางานที่จําเป็น  
ระยะเวลาดําเนินการ  ธันวาคม  2561  มีนาคม 2562    
สถานที่ดําเนินการ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแม่ระมาด 
สนองมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    
  ข้อที่ 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ข้อที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ข้อที่ 3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี 
     ประสิทธิภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาต ิปี พ.ศ. 2542 ได๎เน๎นให๎ผู๎เรียนไดพ๎ัฒนาการเรียนรู๎ในหลายๆ  ด๎าน  การ
จัดรูปแบบการเรยีนการสอนต๎องมกีารจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  หลากวิธี  เพื่อให๎ผู๎เรียนเกดิการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  มีทักษะ  มี
ความคิด      
ที่สามารถนําไปแก๎ปัญหาและใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  ดังนั้นการนํานักเรยีนออกไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีนอกห๎องเรียน  จึง
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุํงพัฒนานักเรียนได๎ศึกษาหาความรูด๎๎วยตนเอง  รู๎จักตดัสินใจ  แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าด๎วยตนเองได๎  
เรียนรูจ๎ากประสบการณจ์ริง  อีกทั้งเป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎มโีลกทัศน์ท่ีกว๎างไกล  ทันตํอเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนสรรพวิทยาคม จึงไดต๎ระหนักและเล็งเห็นความสาํคัญของการพัฒนาผู๎เรยีนให๎
เกิดคุณสมบตัิดังกลําว  จึงได๎จัดโครงการทัศนศึกษาข้ึนมา 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให๎นักเรียนไดร๎ับความรู๎และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากแหลํงเรยีนรู๎จริง 

2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู๎เรียนในทางสังคม การรํวมกจิกรรมแบบหมูคํณะ 
    3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 จํานวน  381  คน 
 2. ครูจํานวน  22    คน 
- ด้านคุณภาพ 
 1. ผู๎เรียนเป็นผู๎มีวสิัยทัศน์กว๎างไกล ทันตํอเหตุการณ์ ขําวสารตําง ๆ  
 2. ผู๎เรียนได๎เปลี่ยนบรรยากาศ ไดป๎ระสบการณ์ตรง 
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4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

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

มนีาคม 2561 - หัวหน๎าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ  ดังนี้ 
- พานักเรียนไปศึกษาแหลํงเรยีนรูใ๎นศูนย์การ
เรียนรูเ๎ศรษฐกิจพอเพียงอําเภอแมรํะมาด ด๎าน
การทําเกษตรอินทรีย์  การผลิตไวน์มะเมํา 
การเลีย้งปลา  การทําแยมมะเมํา และการทํา
เต๎าเจีย้ว 

พฤศจิกายน
2561 

77,695 หัวหน๎าและครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1.บันทึกความรู ๎
2. ความพึงพอใจของนักเรียน 

 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 2561 

- หัวหน๎าและครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. บันทึกความรู๎ 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน 

 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 2561 

- หัวหน๎าและครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
  5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   …….…77,695………… บาท 

ดังรายการตํอไปนี้ 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 
1 คําอาหาร 45 มื้อ - - 381 17,145 

2 คําอาหารวําง 2 มื้อ 25 มื้อ - - 381 19,050 

3 คําป้ายไวนลิ 1,000 ผืน - - 1  1,000 

4 คําพาหนะ 1,500 คัน - - 26 39,000 

5 คําตอบแทนวิทยากรภายนอก 1  คน 300 ชม. - - 5  1,500 

รวม - 77,695 
รวมท้ังสิ้น 77,695 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 3   ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจําเป็น เข้าใจหลัก

ศาสนา รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา 
และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทํางานที่จําเป็น 
ระยะเวลาดําเนินการ  ธันวาคม 2561 
สถานที่ดําเนินการ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ,ม.ราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด , เส้นทางประวัติศาสตร์

ชายแดน ,วัดไทยสามัคคี  และwisdom feild 
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที ่ 1.2     คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อ 1  มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 ข้อ 2  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ข้อ 3 สุขภาวะทางทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาต ิปี พ.ศ. 2542 ได๎เน๎นให๎ผู๎เรียนไดพ๎ัฒนาการเรียนรู๎ในหลายๆด๎าน  การ
จัดรูปแบบการเรยีนการสอนต๎องมกีารจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  หลากวิธี  เพื่อให๎ผู๎เรียนเกดิการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  มีทักษะ  มี
ความคิดที่สามารถนําไปแก๎ปัญหาและใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  ดังนั้นการนํานักเรียนออกไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีนอก
ห๎องเรียน  จึงเป็นการจดัการเรียนการสอนที่มุํงพัฒนานักเรยีนได๎ศึกษาหาความรูด๎๎วยตนเอง  รู๎จักตัดสนิใจ  แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า
ด๎วยตนเองได๎  เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง  อีกทั้งเป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎มีโลกทัศน์ท่ีกว๎างไกล  ทันตํอเหตุการณ์ของสังคม
และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรยีนสรรพวิทยาคม จึงไดต๎ระหนักและเล็งเห็นความสาํคัญของการพัฒนาผู๎เรยีนให๎
เกิดคุณสมบตัิดังกลําว  จึงได๎จัดโครงการทัศนศึกษาข้ึนมา 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎นักเรียนไดร๎ับความรู๎และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากแหลํงเรยีนรู๎จริง 
2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู๎เรียนในทางสังคม การรํวมกจิกรรมแบบหมูคํณะ 

    3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4  จํานวน  400  คน 
2. ครูจํานวน  27   คน 
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- ด้านคุณภาพ 
1. ผู๎เรียนเป็นผู๎มีวสิัยทัศน์กว๎างไกล ทันตํอเหตุการณ์ ขําวสารตําง ๆ  
2. ผู๎เรียนได๎เปลี่ยนบรรยากาศ ไดป๎ระสบการณ์ตรง 
 

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

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

พ.ย. 2561 - หัวหน๎าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแตํงตั้งคณะทํางาน 
3. ดําเนินการตามโครงการทัศนศกึษาตามเส๎นทาง  

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ม.ราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด 
,เส๎นทางประวตัิศาสตร์ชายแดน ,วัดไทยสามัคคี   
และwisdom feild 

4. ประเมินโครงการ 
5. รายงานผลการดําเนินการตํอผูบ๎ังคับบัญชา 

ธันวาคม 2561 79,500 หัวหน๎าและครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. บันทึกความรู๎ 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน 

ธันวาคม 2561 - หัวหน๎าและครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. บันทึกความรู๎ 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน 

 

ธันวาคม 2561 - หัวหน๎าและครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 

  5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   ……………79,500……… บาท  
ดังรายการตํอไปนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 คําอาหาร 95 มื้อ - - 400 38,000 
2 คําพาหนะ 1,500 คัน - - 27 40,500 
3 คําป้ายไวนลิ 1,000 ผืน - - 1 1,000 

รวม - 79,500 
รวมท้ังสิ้น 79,500 
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โครงการ    เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้    
กิจกรรม  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามเส้นทางธรรมชาติ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจําเป็น เข้าใจหลักศาสนา  

รักษาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ
 ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทํางานที่จําเป็น 
ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าระดับและคณะครูมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ระยะเวลาดําเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม และแหล่งเรียนรู้ตามเส้นทางธรรมชาติอําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที ่1       คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้  1.2     คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อ 1  มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 ข้อ 2  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ข้อ 3 สุขภาวะทางทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 

1.หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได๎มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนไดเ๎รียนรู๎เรื่องราวตําง ๆ ตามสภาพแวดล๎อมท่ีเป็นจริงจากประสบการณ์

ของตนเอง โดยผสมผสานความรูต๎ําง ๆ อยํางสมดลุ มุํงเน๎นในเรื่องของความรู๎ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู๎และบูรณาการความรู๎
ตําง ๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให๎ผูเ๎รียนไดเ๎รียนรู๎จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู๎ในด๎านตําง ๆ 
อยํางได๎สดัสํวนและสมดลุกัน 

การศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่   เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางหนึ่งที่มีความสําคญั ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนไดม๎ี
โอกาสเรียนรูด๎๎วยตนเองทําให๎ได๎รบัความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องที่ศึกษาอยํางแท๎จริง ทั้งยังเป็นการเสรมิสร๎างประสบการณ์การเรียนรู๎
ให๎แกํผู๎เรียนอยํางสมบรูณม์ากยิ่งข้ึน เพราะการพาผู๎เรียนไปทัศนศึกษาน้ัน ถือวําเป็นวิธีการที่ทําให๎ผู๎เรยีนไดร๎ับประสบการณต์รงใน
การเรยีนรู๎และสามารถพัฒนาผู๎เรยีนในด๎านรํางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสรมิสร๎างความสามัคคีในหมูคํณะ 
ตลอดจนไดร๎ับการศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได๎จัดทําโครงการนี้ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสํงเสริมให๎เด็กไดเ๎รียนรู๎นวัตกรรม ขนบธรรมเนยีม และแหลํงเรยีนรู๎ทางธรรมชาติจากแหลํงเรียนรู๎นอกสถานท่ี  
2. เพื่อชํวยให๎เด็กเกิดการใฝ่รู๎อยาํงตอํเนื่องตลอดเวลา  
3. เพื่อให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎อยํางมคีวามสุข จากประสบการณ์และสถานท่ีจริง  
4. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในดา๎นการเรยีนรู๎แกํเด็กด๎วยกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

3. เป้าหมาย 
3.1   ด้านปริมาณ 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30 คน และนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม   จํานวน 506  คน    
 ได๎ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ตามเส๎นทางธรรมชาติ เชํนน้ําตกป่าหวาย นํ้าตกนางครวญ บํอน้ําพุร๎อนห๎วยน้ํานัก สวนดอกไม๎  

3.2  ด้านคุณภาพ    
ผู๎เรยีนทุกคนไดศ๎ึกษาแหลํงเรียนรูจ๎ากประสบการณ์ตรง และมคีวามสามัคคีในหมูํคณะ 
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4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1.ประชุมคณะครูในระดับชั้น 
2.แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
3.ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

 
ก.ย – ต.ค

2561 

 
- 

หัวหน๎าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 
 

 

1. ดําเนินการตามโครงการ 
    - ประสานงานอุทยานแหํงชาตนิ้ําตกพาเจรญิ  
ไรํเตรยาวรรณ ศูนย์การเรยีนรู๎ชาวเขาบ๎านเจดยี์โค๏ะ 
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
     - แจ๎งผู๎ปกครอง ทําการสํารวจนักเรียนในการเข๎า
รํวมกิจกรรม 
      - ดําเนินการตามแผนการที่วางไว๎  

 
พ.ย-ธ.ค. 
2561 

 

 
107,740 

หัวหน๎าระดับชั้น และ
คณะครูชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

 

1. การจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการ 
2. ประเมินโครงการ 

 
ม.ค. 2562 

 

 
- 

หัวหน๎าระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการและรายงาน
ผู๎บังคับบัญชา 

 
ก.พ. 2562 

 

 
การจัดทํา
รูปเลมํ 

หัวหน๎าระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………-………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………  -……………….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี    ……..107,740…………… บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

 
6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการของนักเรียน
และคร ู
2. ความสําเร็จของโครงการ 
 

1. นักเรียนตอบแบบสอบถาม 
2. การสังเกต 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวย
นับ 

ภาคเรยีนที ่1 ปี 2560 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2560 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 คําอาหารหลัก 40 คน - - 506 20,240 
2 คําอาหารรอง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 50 คน - - 506 25,300 
3 คําเชําเหมารถ 1,800 คัน - - 34 61,200 
4 คําป้ายไวนลิกิจกรรม 1,000 ป้าย - - 1 1,000 

รวม - 107,740 
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โครงการ    เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้    
กิจกรรม       ทัศนศึกษา “ ไหว้พระ เติมบุญ พัฒนาคุณธรรมและสร้างสํานึกความเป็นไทย” 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3      ร ม    รรม   ผ   ร ยน ด พ ฒน ท    ท      ป น        ล     น   

ร       ภ พ ล       ดล  ม     ร  ม    รรมท      ย       บภ ม ปั     
 ล ปร  พณ   ฒนธรรม นท   ถ  น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1      ร ม ล พ ฒน ท        ต ท      รท    นท      ป น 
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย แขวนโพธิ์ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม และแหล่งเรียนรู้ตามเส้นทางแม่น้ําเมย 
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
   สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
       ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนกรรสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

 ข้อ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

 ข้อ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนแลพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ข้อ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน 

     ข้อที ่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 

   วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

  ข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด๎วยภาวะปจัจุบันความเจรญิทางเทคโนโลยีและการสื่อสารกา๎วหน๎าไปอยํางไมหํยุดยั้งสํงผลตํอการพัฒนาเยาวชนไดร๎ับ

วัฒนธรรมตํางชาตไิมํทางตรงก็ทางอ๎อมและวัฒนธรรมเหลํานั้นเข๎าไปใน วิถีชีวิต ไมํวําจะเป็นการมีระเบียบวินัย ความอดทน ความ
รับผิดชอบ ความกตัญญู  และ จิตอาสา ท่ีจะปลูกฝังให๎เยาวชนมีความรับผิดชอบตํอสิ่งเหลํานี้  เพื่อความเจรญิมั่นคงและความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ  

ประกอบกับพระราชบัญญัติการศกึษา พุทธศักราช 2542 หมวด 1  บททั่วไป ความมุํงหมายและหลักการ มาตรา 6 การ
จัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปญัญา ความรู ๎และคณุธรรม มีจรยิธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข  หมวด 4 แนวการจัดการศกึษา มาตรา 23 การจัดการ
ศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต๎องเน๎นความสําคญัทัง้ความรู ๎คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู ๎และ บูรณาการตามความเหมาะสมของแตํละระดับการศึกษา รวมทั้งปลูกฝังคณุธรรม คํานิยมที่ดีงาม 
และคณุลักษณะอันพึงประสงค ์  
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จากหลักการและเหตผุลดังกลําว ซึ่งสอดคล๎องกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ  ให๎มีการจดักิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู๎เรยีน   คณะครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จึงเห็นความสําคัญ และดําเนินการจัดทําโครงการ “ไหว๎พระ 
เติมบุญ พัฒนาคุณธรรมและสร๎างสํานึกความเป็นไทย” เพื่อปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม และคาํนิยมที่ดใีห๎กับนักเรียน ตลอดจนรํวม
สืบทอดเจตนารมณ์ในการอนรุักษศ์ิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให๎คงอยูํตลอดไป และให๎นักเรียนได๎มีโอกาสเข๎าไปสักการะ บูชา
พระประธานในอุโบสถของวัดสําคญัตําง ๆ เพื่อเป็นสิริมงคลแกํชีวิต   ตลอดจนฝึกตนให๎เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี ประพฤติตนให๎เกดิ
ประโยชน์ในการทํานุบาํรุงศาสนา และธํารงพุทธศาสนาใหเ๎จรญิรุํงเรืองถาวรสืบตํอไป และยังเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกของนักเรียน
ให๎ตระหนักและเห็นคุณคําของวัฒนธรรมไทย และการที่นักเรยีนได๎เดินทางไปไหว๎พระ เตมิบุญ  จะชํวยให๎นักเรียนไดฝ๎ึกการใช๎
สมาธ ิเพื่อให๎มีสติในการดําเนินชีวติอยูํในสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ได๎อยํางมีความสุข และปลอดภยั  

2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อพัฒนาผู๎เรียนในด๎านสังคม การรํวมกิจกรรมแบบหมูํคณะ  
2. เพื่อให๎นักเรียนตระหนัก และเห็นคุณคําของการมคีุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย 
3. เพื่อให๎นักเรียนซาบซึ้งตํอคุณคําทางประวัติศาสตร์ และศลิปวัฒนธรรมของวัดและสถานท่ีตําง ๆ ที่ได๎ไปศึกษา 
4. เพื่อให๎นักเรียนตระหนักเห็นคณุคาํของการมีชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ 
5. เพื่อให๎นักเรียนเกดิความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  ชํวยกันทํานุบาํรุงพระพุทธศาสนา  
6. เพื่อให๎นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูํในสังคมอยํางมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  จัดกิจกรรม “ไว๎พระ เติมบญุ” ในพื้นที่อําเภอแมํสอด  ให๎กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   จํานวน  491  คน  
            ครูที่ปรึกษา  25  คน 
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได๎รับความรู๎และประสบการณต์รงจากการรํวมกิจกรรม มีความรักและภาคภูมิใจ ในท๎องถิ่นของตนมากขึ้น 
 

4.  วิธีดําเนินโครงการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. ประชุมคณะครูในระดับช้ัน 
2. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
4. ดําเนินการตามโครงการที่ได๎รับอนุมัต ิ

 
 ก.ย - ต.ค 

2561 
 

- หัวหน๎าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแตํงตั้งคณะทํางาน 
3. ดําเนินตามโครงการ  ไหว๎พระ ตามวัดใน  
อ.แมํสอด และ อ. ใกล๎เคียง ใช๎เวลาในการทํา
กิจกรรม จํานวน 1 วัน 

พ.ย - ธ.ค. 
2561 

 

102,520 หัวหน๎าระดับชั้น และ
คณะครูชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเรํงรัดการดําเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการ 

ธ.ค. 2561 - หัวหน๎าระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการและ
รายงานผู๎บังคับบญัชา 

ม.ค. 2562 
 

- หัวหน๎าระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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โครงการ  พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ 
กิจกรรม           พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ (เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3      ร ม    รรม   ผ   ร ยน ด พ ฒน ท    ท      ป น        ล     น  

ร       ภ พ ล       ดล  ม     ร  ม    รรมท      ย       บภ ม ปั     ล 
ปร  พณ   ฒนธรรม นท   ถ  น 

แผนงานโรงเรียนที่ 1       ร ม ล พ ฒน ท        ต ท      รท    นท      ป น 
ผู้รับผิดชอบ    นายบุญธรรม   บุญนายืน 
ระยะเวลาดําเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 3  ความสามรถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สนองมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ข้อที่ 2   การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ข้อ 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
  
1.  หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ของโรงเรยีนมีการใช๎งาน เพื่อบริหารงานโรงเรยีน การจัดการเรยีน การสอน 
โดยผํานระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ต ซึ่งการให๎บริการระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตต๎องใช๎สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว และ
ความเสถยีรสูง จึงควรที่จะเชําสญัญาณจากศูนย์บริการอินเทอรเ์น็ตที่มีความเร็ว และความเสถยีรมากที่สุด ในการให๎บริการ
สัญญาณอินเทอรเ์น็ตภายในทุกพื้นท่ีของโรงเรียน  

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎บริการสัญญาณอินเทอรเ์นต็ที่มีความเร็วสูงขึ้น และมีความเสถียรมากขึ้นด๎วย 
2. เพื่อพัฒนาระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ให๎สามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อตอบสนองบุคลากร นักเรียน และประชาชนท่ัวไป ในการค๎นควา๎ข๎อมูลการเรียน การสอน จากระบบเครือขําย

คอมพิวเตอร ์

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  

3.1.1 นักเรียน ครู และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง ร๎อยละ 100 สามารถค๎นคว๎าข๎อมูลจากระบบเครือขํายอนิเทอร์เน็ตใน
การจัดการเรยีน การสอน 

3.1.2 นักเรียน ครู ร๎อยละ 80 สามารถเข๎าใช๎งานระบบเครือขํายของโรงเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
          3.2 ด้านคุณภาพ  

3.2.1 นักเรียน ครู สามารถค๎นคว๎าข๎อมูลจากระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรยีน การสอน 
3.2.2 นักเรียน ครู สามารถเข๎าใช๎งานระบบเครือขํายของโรงเรยีนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู๎บริหารโรงเรียน   
2. จัดทําคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตาม
โครงการ  
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาํเนินงาน 

พ.ค. 2561 - ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

 
\ 

1.ปรับปรุงระบบ/ดูแล ระบบเครือขําย ICT 
2. ติดตํอประสานงาน หนํวยงานในการดูแลระบบ ICT 
3. ดูแลและอํานวยความสะดวกการใช๎งานของ
นักเรียน 

พ.ค. 2561 
 

540,000 นายบุญธรรม   
บุญนายืน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-การเรํงรดัการดาํเนินงานตามโครงการ และรายงาน
ผลการดําเนินโครงการ 

พ.ค. 2561 
 

- นายบุญธรรม   
บุญนายืน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ มี.ค. 2562 
 

- นายบุญธรรม   
บุญนายืน 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………-………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………-………….. บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี            ….....540,000.....…….. บาท 
 

ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอหนํวย หนํวยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1 ปี 2561 ภาคเรยีนที่ 2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 คําเชําสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 3BB WIFI 
โรงเรียน 

23,593.50 เดือน 6 141,561 6 141,561 

2 คําเชําสัญญาณอินเตอรเ์น็ต CAT 9,095 เดือน 6 54,570 6 54,570 
3 คําเชําสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 3BB 3,852 เดือน 6 23,112 6 23,112 
4 คําเชําสัญญาณอินเตอรเ์น็ต TOT 5,885 เดือน 6 35,310 6 35,310 
5 คําเชําสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 3BB (ห๎องโสต

ทัศนศึกษา)  
1,284 เดือน 6 7,704 6 7,704 

รวม 262,257 262,257 
รวมทั้งสิ้น 524,514 
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจําเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานที่ 2  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1  โครงการ TO BE NUMBER ONE 

 1.1 กิจกรรมสายลับจิ๋ว 16,080 มาตรฐานที่ 1 
ข๎อที่ 1.2  
(ข๎อที่ 1,3,4) 

ฝ่ายบริหารบุคคล 

- กลุํมงานปกครอง 

2 โครงการเสริมสร้างความมีสุนทรียภาพผู้เรียน 
 2.1 กิจกรรมสรรพวิทยาเกมส์ 80,000 มาตรฐานที่ 1 

ข๎อที่ 1.2  
(ข๎อที่ 1,2,3,4) 

ฝ่ายบริหารบุคคล 

- กลุํมงานปกครอง 

3 โครงการปลูกฝังจิตสํานึกในขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
 3.1 กิจกรรมคํายรักษ์สิ่งแวดล๎อม 30,200 มาตรฐานที่ 1 

ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อ 1,2,3,4) 

ฝ่ายบริหารบุคคล 

- กลุํมงานสภา
นักเรียน 

4. โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน 
 4.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะเยาวบุรุษ เยาวสตรี 39,520 มาตรฐานที่ 1 

ข๎อที่ 1.1 
(ข๎อ 1,2,3,4,5,6) 
ข๎อที่ 1.2 
(ข๎อ 1,2,3,4) 

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

 รวม 165,800   
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โครงการ  To  be Number One 
กิจกรรม  สายลับจิ๋ว 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จําเป็น เข้าใจหลัก 

          ศาสนา รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา 
          และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 2   ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา  การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวเดือนเพ็ญ  วงศ์จันทร์ 
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม – กันยายน 2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย  
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  จากสภาพการศึกษาในปัจจุบัน  การพัฒนาคุณภาพนักเรยีนให๎มีคณุธรรม  จรยิธรรม  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี และ
สํงเสริมให๎ผูเ๎รียนดํารงตนอยูํในสังคมอยํางมีคณุคํา จําต๎องได๎รับความรํวมมือจากทุกภาคสํวน อาทิเชํน ครูผู๎สอน  ผูป๎กครอง  
ชุมชน หนํวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการรํวมกันชํวยเหลือ สํงเสริม พัฒนานักเรียน  
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตระหนักถึงความสําคัญและถือเป็นหน๎าท่ี ท่ีโรงเรียนจะต๎องจัดกระบวนการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนให๎มีศักยภาพ จากสถานการณ์การแพรํระบาดของยาเสพตดิ ท้ังผู๎เสพ ผู๎จําหนาํย และผูผ๎ลติในปัจจุบัน ไดเ๎พิ่มทวีความรุํน
แรงข้ึน โดยรัฐบาลได๎มมีาตรการในการปราบปราม 
โดยประกาศสงคราม กับยาเสพตดิ ซึ่งการปราบปรามกไ็ดผ๎ลในระดับหนึ่ง แตํยาเสพติดกย็ังได๎แพรรํะบาดตํอไปอีก อยํางรวดเร็ว 
ตามสถานศึกษา สถานประกอบการ หนํวยงาน และชุมชนตํางๆ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ถือเป็นสถาบันทางการศึกษาของสังคมที่
ได๎รํวมผลักดันและสํงเสรมิให๎เยาวชนอันเป็นรากหญ๎าของประเทศชาติ ในการสร๎างภูมิคุม๎กันให๎กับเยาวชน  
  ดังนั้น โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได๎จัดโครงการ “สายลับจิ๋ว” ขึ้น โดยความรํวมมือกับ สถานตีํารวจภธูรแมํสอด โดย
มุํงเน๎นให๎นักเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการ ไดร๎ู๎ถึงพิษภัย และรู๎แนวทางในการที่จะป้องกัน หลีกเลี่ยง  หํางไกลจากยาเสพตดิ แหลํง
อบายมุข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตํางๆ ให๎เป็นคนท่ีมีประสิทธิภาพ  สมบูรณ์ทั้งทางรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์ และสามารถอยูรํํวมกัน
คนในสังคมได๎อยํางมีความสุข  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสรา๎งภูมิคุ๎มกันให๎กับเด็กและเยาวชน ได๎รูเ๎ทําทันและป้องกันจากภัยพิบัติของยาเสพตดิและเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์ํางๆ  
2.2 เพื่อแสวงหาความรํวมมือกับ เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ให๎หันมารํวมรณรงค์ตํอต๎านการระบาดของยาเสพติด 
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด แจ๎งเบาะแส ผูเ๎สพ ผู๎จําหนํายผู๎ผลิต รวมทั้งอาชญากรรมตํางๆ 
2.3 เพื่อสรา๎งความสมัพันธ์อันดีระหวํางเจ๎าหน๎าท่ีผู๎พิทักษ์สันติราษฎร์ กับเด็ก เยาวชนผู๎ปกครองและ ประชาชนท่ัวไป 
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3. เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

             ตัวแทนนักเรียนแกนนํา ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ห๎องเรยีนละ 2 คน รวมจํานวน 160 คน  
        -  ด้านคุณภาพ 

     นักเรียนท่ีรํวมกิจกรรม ได๎รู๎เทาํทันและมีแนวทางในการป้องกันจากภัยพิบัติของยาเสพตดิและเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์ํางๆ 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

4. วิธีการดําเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะกรรมการงานยาเสพติดเพื่อกําหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายให๎ผูร๎ับผดิชอบกําหนดวางแผนตามปฏิทิน 

ตุลาคม 60 
- 

กันยายน 61 

- 

- นางสาวเดือนเพ็ญ   
วงศ์จันทร์ 
- คณะกรรมการ 
ฝ่ายบรหิารบุคคล 

2. ดําเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติดําเนินการตามปฏิทิน 
2. ติดตํอประสานงานหนํวยงานทีเ่กี่ยวข๎อง  ประกอบด๎วย 
- เจ๎าหน๎าท่ีตํารวจ สภอ.แมํสอด  2  คน  
-  เจ๎าหน๎าท่ีจากโรงพยาบาลแมสํอด 
(หมอสุขภาพจติและเจ๎าที่ที่ประสานงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ของโรงพยาบาล แมํสอด 2  คน) 
- เจ๎าหน๎าท่ีจากสํานักงานคมุประพฤติแมํสอด 2 คน 

พฤษภาคม 61 - 
สิงหาคม 61 

16,080 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การสํารวจความพึงพอใจของนักเรียน 
2. แบบสรุปความพึงพอใจ 

มิถุนายน 61 
สิงหาคม 61  

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. จัดสรุปผลการดําเนินกิจกรรม กันยายน 61 - 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)        -             บาท 
 เงินนอกงบประมาณ          -               บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี                16,080            บาท 
ดังรายการตํอไปนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ ภาคเรียนที ่1 ปี 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน 1 1,000 - - 
2 คําตอบแทนวิทยากร  จํานวน 6 คนๆละ  300 บาท 300 คน 6 1,800 - - 
3 จ๎างเหมาทําอาหารกลางวัน 1 มื้อ 40 คน 160 6,400 - - 
4 จ๎างเหมาทําอาหารวําง 2 มื้อๆ ละ 20 บาท 40 คน 160 6,400 - - 
5 กระดาษเกยีรตบิัตร 120 หํอ 4 480 - - 

รวม 16,080 - 
รวมท้ังสิ้น 16,080 
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โครงการ  เสริมสร้างความมีสุนทรียภาพผู้เรียน 
กิจกรรม  สรรพวิทยาเกมส์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3      ร ม    รรม   ผ   ร ยน ด พ ฒน ท    ท      ป น        ล     น  
   ร       ภ พ ล       ดล  ม     ร  ม    รรมท      ย       บภ ม ปั     ล  
   ปร  พณ   ฒนธรรม นท   ถ  น 
แผนงานโรงเรียนที่ 2       ร ม    รรมต ม ล     น     รร       ภ พ ล       ดล  ม 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารบุคคล 
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม – พฤศจิกายน  2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย  
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การแขํงขันกีฬา/กรีฑาสีภายใน เป็นการจัดกิจกรรมที่มุํงหวังให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ถึงการทํางานเป็นทีม เป็นหมูํคณะ เป็น
การนําทักษะทางการกีฬาจากการเรียนรู๎ในห๎องเรยีนไปสูกํารแขํงขันเพื่อความเป็นเลศิ อันมีมาตรฐานกําหนดคือ มีน้ําใจนักกีฬา ซึ่ง
รวมเป็นกิจกรรมของคณะสี มุํงสูํการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมการแขํงขันกีฬา/กรีฑาสีภายใน 
 2.  เพื่อให๎นักเรียนทุกคนไดเ๎ข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันด๎วยความสนุกสนานและมีคณุภาพ 
 3.  เพื่อสํงเสริมความสามัคคีในหมูํคณะ และความมีน้ําใจนักกีฬา 
 4.  เพื่อให๎นักเรียนเกิดความตระหนักในการทํางานเป็นหมูํคณะ สูคํวามสําเร็จ 
 
  

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
   - นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จํานวน  2,700   คน   ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันกีฬา/กรีฑาสภีายใน 
 -  ด้านคุณภาพ   
  - นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคนเกิดความตระหนักในความสามัคคีในหมูํคณะ  
 และความมีน้ําใจนักกีฬา 
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4. วิธีการดําเนินการ 
 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมครูในโครงการ เพื่อจัดเตรียมการจัดทํา
โครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. เตรียมกจิกรรมในการแขํงขัน 

พฤษภาคม2561 - ฝ่ายบรหิารบุคคล 

2.ดําเนินการ 
(Do) 

1. จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ ในการจัดการแขํงขันกีฬา ครั้งท่ี 1 
2. จัดกิจกรรมการแขํงขันกีฬา ครัง้ที่ 2 

มิถุนายน – 
พฤศจิกายน 

2561 

80,000 ฝ่ายบรหิารบุคคล 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. รวบรวมผลกิจกรรมการแขํงขันกีฬา พฤศจิกายน 
2561 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. เขียนรายงานสรุปผลการจัดทํากิจกรรม 
2. เสนอรายงานผลการทํากิจกรรม 

พฤศจิกายน  
2561 

- 

 
5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)   - บาท 

เงินนอกงบประมาณ                    - บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี                        80,000     บาท 
ดังมีรายการตํอไปนี ้
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช๎เงิน ราคาตํอ
หนํวย 

หนํวยนับ ภาคเรยีนที ่1 ปี 2561 ภาคเรยีนที ่2 ปี 2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 ปูนขาว 20 ถุง 300 6,000 200 4,000 
2 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย 1 1,000 1 1,000 
3 กระดาษทําวุฒิบัตร 200 หํอ - - 10 2,000 
4 คําเชําชุดแตํงกายนักแสดง 300 ชุด - - 10 3,000 
5 คําเชําเครื่องเสียง 3,000 วง - - 1 3,000 
6 คําอาหารและเครื่องดื่ม 6 คณะส ี 10,000 ส ี - - 6 60,000 

รวม 7,000 73,000 
รวมทั้งสิ้น 80,000 

 
6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.ร๎อยละของนักเรยีนเข๎ารํวมกิจกรรมการ
แขํงขันด๎วยความสนุกสนานและมคีุณภาพ 
2.ร๎อยละของนักเรยีน มีน้ําใจนักกีฬาท่ีดีขึ้น 

1. นิเทศ ติดตาม  การจัดกิจกรรม 
2. สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก 

1. แบบประเมินผลการจัดกจิกรรม
ของนักเรียน 
2. แบบสัมภาษณ์การจดักิจกรรม 
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โครงการ  ปลูกฝังจิตสํานึกในขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม           ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจําเป็น เข้าใจหลักศาสนา 

รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ    คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระยะเวลาดําเนินการ  ธันวาคม 2561  
สถานที่ดําเนินการ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ําขุนห้วยแม่สอด 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
       ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน วิทยาการก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว จํานวนประชากรเพิม่ขึ้น อัตราการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติก็มคีวามต๎องการ
สูงขึ้น เพื่อนําไปใช๎ในการผลติเครือ่งอุปโภค บริโภค และที่อยูํอาศยั เป็นสาเหตุทําให๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมท่ีมีอยูํ
ลดลงอยํางรวดเร็ว อีกท้ังยังสํงผลกระทบทําให๎เกิดภาวะโลกร๎อนซึ่งเกิดจากก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขึน้ไปทําลายโอโซนในช้ัน
บรรยากาศ 
 ดั้งนั้น คณะกรรมการนักเรยีน ปีการศึกษา 2561  จึงจัดทําโครงการคํายรักษ์สิ่งแวดล๎อมขึ้นมา เพื่อให๎นักเรียนท่ีเข๎ารํวม
โครงการได๎เล็งเห็นคณุคําของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยการนํานักเรียนเข๎าคํายรักษ์สิ่งแวดล๎อม ณ  โรงเรยีนสรรพ
วิทยาคม อําเภอแมสํอด จังหวัดตาก 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให๎นักเรียนเล็งเห็นถึงความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2.2 เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกท่ีดีตํอทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2.3 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนชํวยกนัรักษาสิ่งแวดล๎อมภายในโรงเรยีน ชุมชน และประเทศ ให๎มสีภาพแวดล๎อมท่ีดี และสมบูรณ์ 

3. เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ 
  นักเรียนเข๎ารํวมโครงการจติอาสาพัฒนาสิ่งแวดล๎อม จํานวน 80 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

นักเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการจติอาสาพัฒนาสิ่งแวดล๎อม มจีิตสํานึกท่ีดตีํอการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
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4. วิธีการดําเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 
 
 

- เขียนโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนประจําปีการศึกษา  2561 
- แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทําโครงการ เพื่อตกลงรูปแบบ 
  ขั้นตอนและการดําเนินการ 
- กําหนดเรื่อง หน๎าที่ และเวลาดาํเนินการ 
- จัดเตรยีมเอกสารที่เกี่ยวข๎อง 

พ.ค. 2561 - - คณะกรรมการ 
  นักเรียน 
- ฝ่ายบริหารงาน 
 บุคคล 
 
 
 
 
 
 

2. ดําเนินการ 
(Do) 
 

- จัดทําตารางอบรมให๎ความรู๎  
- ประชาสัมพันธ์ 
- จัดกิจกรรม โดยวิทยากรเป็นผู๎ให๎ความรู๎เกีย่วกับความสําคัญ  
  วิธีการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   

ธ.ค. 2561 30,200 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- แจกแบบประเมินใหผ๎ู๎เข๎ารํวมการอบรม ธ.ค. 2561 
 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทํากจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ธ.ค. 2561  
- 
 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินอุดหนุน        -       บาท 
 เงินนอกงบประมาณ        -  บาท 
 เงินเรียนฟร ี 15 ปี   30,200  บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 2/2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

1 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน 1  1,000 - - 
2 คําอาหารหลัก 6 มื้อๆละ 40 บาท  40 คน 80 19,200 - - 
3 อาหารรอง 4 มื้อๆละ 25 บาท  25 คน 80  8,000 - - 
4 คําของที่ระลึกวิทยากร 400 คน 5  2,000 - - 

รวม 30,200 - 
รวมท้ังสิ้น 30,200 

 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร๎อยละ 90 ได๎ความรู๎จากวิทยากร 
2. นักเรียนร๎อยละ 90 เข๎าใจและปฏิบัติตามวัตถุประสงค ์
   ของโครงการได๎ถูกต๎อง 

แบบประเมิน 
แบบประเมิน 

 แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบประเมินหลังการทํากิจกรรม 
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โครงการ  ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน  
กิจกรรม  พัฒนาทักษะเยาวบุรุษ เยาวสตรี  
ลักษณะโครงการ  โครงการพิเศษ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษาที่จําเป็น เข้าใจหลักศาสนา  
   รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และ 
   ประเพณีวัฒนธรรม ในท้องถิ่น 
แผนงานโรงเรียนที่ 2    ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ    คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ระยะเวลาดําเนินการ  มิถุนายน 2561 – มีนาคม  2562 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านเขียนกรรสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

 ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

 ข้อ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

 ข้อ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนแลพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ข้อ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน 

ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
  วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

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

1. หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมพัฒนาทักษะเยาวบุรุษ เยาวสตรี เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให๎นักเรียนหญิงระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตระหนักถึง

ความสําคญัของการรักษาพรหมจรรยไ์ว๎จนถึงวันแตํงงาน คณะครูทีป่รึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จึงได๎ทํากิจกรรมพัฒนา
ทักษะเยาวบุรุษ เยาวสตรี ขึ้น เพื่อให๎ความรู๎แกํนักเรยีนหญิงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เนื่องจากเลง็เห็นวําพฤติกรรมในเรื่องเพศ
นักเรียนหญิงระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กําลังเปลี่ยนแปลงไปมาก การรักนวลสงวนตัว  การรูจ๎ักยับยั้งช่ังใจในเรื่องเพศ ซึ่งเคยเป็น
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยมานานนับศตวรรษกําลังเลือนหายไป พร๎อมกับคํานิยมใหมํๆที่กําลังไดร๎ับความนิยมในหมูํวยัรุํน เชํน 
การทดลองอยูํด๎วยกัน และการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแตํเป็นวัยรุํนอยูํ เปน็ต๎น  ซึ่งสิ่งเหลํานีเ้ป็นเหตุของปัญหาอีกหลายๆปญัหา เชํน  
การทําแท๎ง ปัญหาการท๎องนอกสมรส การเป็นพํอแมํทั้งๆที่ยังไมํมีความพร๎อม ปัญหาการมั่วสุมทางเพศ ซึ่งกํอให๎เกิดปัญหาเรื่อง
โรคตดิตํอทางเพศสมัพันธ์   ปัญหาโรคเอดส์   ปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมอื่นๆ จากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุํนที่มี
เพศสัมพันธ์เมื่ออายุยังน๎อย และมเีพศสัมพันธ์ที่ไมํได๎ป้องกัน สํงผลให๎ปัญหาในการตั้งครรภ์ในวัยรุํนเพิม่สูงขึ้น จากสถิตสิาธารณสุข
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พบวํา มีเด็กวัยรุํนอายุต่ํากวํา 20 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 370 คน และในอายุต่ํากวํา 15 ปี คลอดบตุรวันละ 10 คน โดยประเทศ
ไทยมีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุํนสงูที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับที่ 2 ของโลก 
 ด๎วยเหตุนี้ คณะครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตระหนักถึงความสําคญั จึงไดจ๎ัดทํากิจกรรมพฒันาเยาวบุรุษ  
เยาวสตรี  เพื่อนักเรียนหญิงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. ป้องกันไมํให๎นักเรียนชาย หญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีพฤติกรรมไมํเหมาะสมกับวัย 
2. เพื่อป้องกันไมํให๎นักเรียนหญิงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตั้งครรภ์ไมํพึงประสงค์ 

 3. เพื่อสร๎างความเข๎าใจเรื่องการท๎องในวัยรุํน “เข๎าถึงและเข๎าใจ การเป็นพํอ-แมํวัยเด็ก” 
 4. เพื่อให๎นักเรียนหญิงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะในการดํารงชีวิตโดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัย 
 5. เพื่อให๎นักเรียนหญิงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความรู๎ในเรื่องกฎหมายคุ๎มครองเด็กและสตรีและเยาวชน 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

-  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 
 -  ด้านคุณภาพ  

 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได๎เสริมสร๎างคํานิยมการยับยั้งช่ังใจและการละเว๎นการมีเพศสัมพันธ์ 
กํอนแตํงงาน  โดยตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของการมีลักษณะนิสัยทีด่ ีและมพีฤติกรรมเหมาะสมกับวยั 
 

4. วิธีการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

1. สํารวจสภาพปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษา  
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ และ
แบํงหน๎าท่ีความรับผดิชอบ 
3. นําเสนอโครงการ 

มิ.ย. 2561 - คณะครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 

2. ดําเนินการ 
(Do) 
 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการ 
2. ดําเนินการจดัโครงการโดยเชิญผู๎ปกครองนักเรยีนเข๎ารํวม
กิจกรรมและเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แม่และลูก 
- “คุณค่าและศักดิ์ศรคีวามเป็นสตรี” 
- “การรูจ้ักป้องกันตนทางเพศ (เจา้หน้าท่ีจากโรงพยาบาล) 
“กฎหมายคุม้ครองเด็กและสตรี(นักกฎหมาย) 
- ทักษะการป้องกันตัวเบื้องต้น (ตํารวจ) 
กิจกรรม บอกเล่าเรื่องลูก(โดยผู๎ปกครอง 

ก.ค. 2561 39,520 คณะครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินตามโครงการ ก.ย. 2561 - คณะครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 
4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ ก.ย. 2561 - คณะครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจําเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

แผนงานที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 1.1 กิจกรรมคํายคีตะ-นาฏลีลาไทย 15,400 มาตรฐานที่ 3 
ข๎อที่ 1,2 

กลุํมสาระศิลปะ 

 รวม 15,400   
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
กิจกรรม  ค่ายคีตะ - นาฏลีลาไทย 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จําเป็น  เข้าใจหลัก 
                             หลักศาสนา  รักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิ 
                             ปัญญาและประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
แผนงานโรงเรียนที่ 3   ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาและประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น   
   ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ                         
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน  -  ธันวาคม    2561 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
               ข้อที่ 1.  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ข้อที่ 2.  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
1.หลักการและเหตุผล 
            จากพระราชบัญญตัิการศึกษา  และหลักสตูรการศึกษาแกนกลางปี  2551  มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  
มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผดิชอบ  มีทักษะการปฏิบตัิงาน  มีจิตสํานึกรักในความเป็นไทย  เพื่อสนองตํอความ
ต๎องการของหลักสตูร  กลุํมสาระการเรยีนรู๎ศลิปะ จึงได๎จัดทําโครงการเสริมสร๎างบุคคลแหํงการเรียนรู๎  โดยจดักิจกรรมคํายคีตะ 
- นาฏลีลาไทย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู๎เรียนให๎เป็นไปตามที่หลักสูตรต๎องการ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
     2.1 สํงเสริม  สนับสนุนใหผ๎ู๎เรียนมีคณุธรรม  จริยธรรมทีสู่งขึ้น และสร๎างโอกาสใหผ๎ู๎เรียนมสีํวนรวํม 
      2.2 สํงเสริมใหผ๎ู๎เรยีนมีความตระหนัก  รู๎คณุคํา  และรํวมอนุรกัษ์ความเป็นไทย 
 

3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ    
 นักเรียนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมมีพัฒนาการด๎านคณุธรรม  จรยิธรรมที่สูงขึ้น 
     -  ด้านคุณภาพ   
        1. นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ  80  มีพัฒนาการด๎านคณุธรรม  จริยธรรมทีสู่งขึ้น 
        2. นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม  จํานวน  60  คน  มีพัฒนาการด๎านคุณธรรม  จริยธรรมที่สูงข้ึนมคีวามตระหนัก   รู๎คุณคํา 
และรํวมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมากข้ึน 
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4.ขั้นตอนการดําเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดําเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู๎รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุํมงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมครูเพื่อหาข๎อสรุปในการดําเนินกิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

กันยายน 
2561 

- นางกาญจนา  ชาญเชิง
พานิช 

2.ดําเนินการ 
( Do) 

ดําเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั
กิจกรรมคาํยคีตะ – นาฏลีลาไทย มีรายละเอียด
ของกิจกรรมดังนี ้
- จัดกิจกรรมรําไทยพ้ืนเมือง 1  วัน 
- จัดกิจกรรมรําไทยสร๎างสรรค์ 1 วัน 

พ.ย. - ธ.ค. 
2561 

15,400 นางกาญจนา  ชาญเชิง
พานิช 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ทดสอบความรู๎ความสามารถจากผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม พ.ย. - ธ.ค. 
2561 

- นางกาญจนา  ชาญเชิง
พานิช 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทําเอกสารสรุปการดําเนินกิจกรรมและรายงาน
ผล 

20 - 25  
ธ.ค. 2561 

- นางกาญจนา  ชาญเชิง
พานิช 

 
5. งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                     -       บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                     -        บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                              15,400      บาท        
ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคเรียนที่ 2/2561 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 
1 คําใช๎สอยจ๎างเหมาทําอาหารหลัก 2 วัน 2 มื้อ 40 คน - - 60 4,800 
2 คําใช๎สอยจ๎างเหมาทําอาหารวําง 2 วัน 4 มื้อ 25 คน - - 60 6,000 
3 คําตอบแทนวิทยากร 1 คน 2 วัน 

- กิจกรรมวันท่ี 1 สอนรําไทยพื้นเมือง 
- กิจกรรมวันท่ี 2 สอนรําไทยสร๎างสรรค ์

300 ชม. - - 6 3,600 

4 คําป้ายไวนลิ 1,000 ผืน - - 1     1,000 
รวม - 15,400 

รวมทั้งสิ้น 15,400 

 
6. วิธีการประเมิน 
          ตัวชี้วัดความสําเร็จ             วิธีการประเมิน               เครื่องมือที่ใช้ 
- นักเรียนร๎อยละ 80  ที่เข๎ารํวมกจิกรรมมีคุณธรรม  จริยธรรม 
มีความตระหนัก  รู๎คณุคํา และรํวมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมาก
ขึ้น 

- สังเกต    
- สอบถาม   
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
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กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสากล 

 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 - - -  

 รวม -   
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กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย 
ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 1  พัฒนา ระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 - - -  

 รวม -   
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กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย 
ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 2  เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชน และโรงเรียน เครือข่าย ทั้งภายในประเทศ  
และนอกประเทศ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 

 รวม -   
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กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย 
ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 3  พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียน 
การสอน และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - 

 รวม -   
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  

(เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ)  ประจําปกีารศึกษา 2561 

 
 แผนปฏิบัติการประจําปีเงินอุดหนุนคําใช๎จํายตั้งแตํระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา (เงินเรียนฟรี 15 ปี อยําง
มีคุณภาพ) ประจําปีการศึกษา 2561 เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อสํงเสริมผลผลิตและบริการทางการศึกษาที่
เชื่อมโยงสอดคล๎องกันนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในปีการศึกษา 2561  
จึงได๎กําหนดกระบวนการนําแผนสูํการปฏิบัติ และปัจจัยความสําเร็จ ดังนี้ 
5.1 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 1. โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได๎กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา พ.ศ.2561 
เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินการนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน๎นของโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม ซึ่งมีทั้งงบประมาณของฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่าย กลุํมสาระทั้ง 8 กลุํมสาระ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ระดับชั้น 
ทั้ง 6 ระดับชั้น และคณะสีทั้ง 6 คณะสี 
 2. งบประมาณสําหรับโรงเรียนสรรพวิทยาคมได๎จัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
  2.1 งบประมาณคําหนังสือเรียน โรงเรียนได๎ให๎ฝ่ายบริหารวิชาการสํารวจหนังสือเรียนจากกลุํม
สาระ จากนั้นได๎นํารายการหนังสือ เพื่อนําเสนอภาคี 4 ฝ่าย รับทราบและอนุญาตในการดําเนินการสอบราคา โดย
ผํานทางงานพัสดุของโรงเรียน 
  2.2 งบประมาณคําเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนได๎ดําเนินการจํายเงินให๎กับนักเรียนโดยตรง โดย
ทางฝ่ายบริหารธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ดําเนินการจํายผํานทางครูที่ปรึกษาในแตํละระดับชั้น ให๎ถึง
มือของนักเรียนตามลําดับ สําหรับนักเรียนที่ไมํประสงค์จะรับ จะมีการให๎นักเรียนกรอกแบบบริจาคให๎โรงเรียน
ตามระเบียบ 
  2.3 งบประมาณคําอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนได๎ดําเนินการจํายเงินให๎กับนักเรียนโดยตรง โดย
ทางฝ่ายบริหารธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ดําเนินการจํายผํานทางครูที่ปรึกษาในแตํละระดับชั้น ให๎ถึง
มือของนักเรียนตามลําดับ สําหรับนักเรียนที่ไมํประสงค์จะรับ จะมีการให๎นักเรียนกรอกแบบบริจาคให๎โรงเรียน
ตามระเบียบ 
  2.4 งบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน โรงเรียนได๎ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน อันประกอบด๎วยฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่าย หัวหน๎ากลุํมสาระ, หัวหน๎าระดับ,แมํสี ตัวแทนนักเรียนและ
ตัวแทนผู๎ปกครอง  โดยเน๎นการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ตามนโยบายอันประกอบด๎วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
   2.4.1 คํายคุณธรรม และลูกเสือ เนตรนารี 
   2.4.2 การพัฒนาระบบ ICT 
   2.4.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 
   2.4.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
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  โดยดําเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน๎นของโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ
กลุํมสาระการเรียนรู๎ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนระดับชั้น และทุกๆคณะสี โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของปีที่
ผํานมา 
5.2 ปฏิทินการบริหารแผนงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  
(เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) ประจําปีการศึกษา 2561  สู่การปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
เมษายน 2561 1. แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

2. ประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายจากผู๎บริหารและผลการดําเนินงาน
ของปีการศึกษาที่ผํานมา 
3. โรงเรียนแจ๎งยอดเงินที่คาดวําจะได๎รับจัดสรรในปีการศึกษา 2561 
4. โรงเรียนและคณะกรรมการดําเนินการวางแผน จัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปีการศึกษา 1 
5. ดําเนินการประชุมเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2561 
6. โรงเรียนแจ๎งกรอบวงเงิน/เงินงบประมาณให๎งาน/กลุํมสาระฯ/
ระดับชั้น/ฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่าย เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

พฤษภาคม 2561 1. โรงเรียนนําเสนอคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย คณะกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือขออนุมัติดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ เงินเรียนฟรี 
15 ปี อยํางมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 
2. โรงเรียนดําเนินการแก๎ไขปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการให๎
ข๎อเสนอแนะ 
3.งาน/กลุํมสาระฯ/ระดับชั้น/ฝ่ายตําง ๆ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การที่ได๎วางไว๎ 

ตุลาคม 2561 - รายงานผลการดําเนินงานครั้งที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 - รายงานผลการดําเนินงานครั้งที่ 2 

 

5.3 เงื่อนไขความสําเร็จ 
 1. หัวหน๎างาน/หัวหน๎าระดับชั้น/หัวหน๎ากลุํมสาระฯ/รองผู๎อํานวยการฝ่าย ให๎ความสําคัญในการบริหาร
จัดการ โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทํางานแบบมีสํวนรํวมที่เอ้ือตํอการพัฒนาความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
การปฏิบัติงานให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว๎ 
 2. กลุํมงาน/กลุํมสาระฯ/ระดับชั้น/ฝ่ายตําง ๆ ควรสํงเสริม การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน
อยํางเป็นระบบ 
 3. การบริหารจัดการต๎องเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมและยึดหลักธรรมาภิบาล และสํงเสริมให๎ทุก
ภาคสํวนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบตํอการจัดการศึกษา 
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 4. สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนให๎ครู/บุคลากร
ทางการศึกษา รับรู๎และเข๎าใจตรงกันอยํางทั่วถึง 
 5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให๎การนํากลยุทธ์สูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรมโดยติดตาม
ความก๎าวหน๎ารายภาคเรียน และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6. สร๎างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีสูํสาธารณชน
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 

 ทั้งนี้ในการบริหารงบประมาณให๎คํานึงถึงความค๎ุมคํา คุ๎มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ตํอผู๎เรียนสูงสุด 
สอดคล๎องกับกุลยุทธ์ จุดเน๎นของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยการดําเนินงานจัดสอดคล๎องถูกต๎องตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการ บริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
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         ร  ร ยน รรพ  ทย  ม 

ท   112/  61 
   ร        ต  ต    ณ  รรม  ร  ดท   ผนปฏ บ ต   รต ม  ร   ร น บ น น  ร  ด  ร     ต    ต ร ด บ

 น บ ล น บ  ร        นพ  นฐ น (   น ร ยนฟร  15 ปี)  ปี  ร      2561 
............................................................................. 

 ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เงินเรียนฟรี 15 ปี) ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 เพื่อให้การ
ด าเนินการมีประสิทธิภาพในการท างาน และเกิดประโยชน์กับโรงเรียนสูงสุด  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (1) และ (3)  แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้   
 

  ๑. นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
      2. นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา ครู คศ.2 ปฎิบัติหน้าที่ รองประธานกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการ 
  3. นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
  4  นายจิระพงษ์ สุริยา รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
  5. นางสาวจิราภรณ ์ เพชรปัญญา ครู คศ.4 ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ 
    รองผู้อ านวยการ 
  6. นายฉัตรชัย วิเทศน์ ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ 
    รองผู้อ านวยการ 
  7. นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง ครู คศ.๓ กรรมการ 
  8. นางสาวอุไรวรรณ อินริราย ครู คศ.3 กรรมการ 
  9. นางสาวจิตรา อยู่เจริญ ครู คศ.๓ กรรมการ 
  10. นางอ าไพ พรมมา ครู คศ.3 กรรมการ 
  11. นาวสาวจันแก้ว ชัยรัตน์ ครู คศ.3 กรรมการ 
   12. นางกาญจนา ชาญเชิงพานิช ครู คศ.๓ กรรมการ 
  13. นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ ครู คศ.๓ กรรมการ 
  14. นางพัชราภรณ์ ศรีดาเดช ครู คศ.๓ กรรมการ 
  15. นางนิตยา    เคลือบวัง ครู คศ.๓ กรรมการ 
  16. นายอ าพล ยาโนยะ ครู คศ.3 กรรมการ 
  17. นางกุลภาภร มีเงิน ครู คศ.3 กรรมการ 
  18. นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา ครู คศ.3 กรรมการ 
  19. นายเอกชัย พันธุลี ครู คศ.3 กรรมการ 
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  20. นายสมยศ จิรกุลธรวณิช ครู คศ.๒       กรรมการ 
  21. นายประเสริฐ แก้วมา ครู คศ.๒  กรรมการ 
  22. นายสมาน โตสิงห์ ครู คศ.2  กรรมการ 
  23. นางสาวฐานิตา อ่ิมวิมล ครู คศ.2  กรรมการ 
  24. นายธัญวุฒิ บัวหลวง ครู คศ.2  กรรมการ 
  25. นายพนัส รามสูต ครู คศ.2  กรรมการ 
  26 นายบุญธรรม บุญนายืน ครู คศ.๒  กรรมการ 
  27. นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ ครู คศ.๒  กรรมการ 
  28. นางสาวรัชนี นภาปทุม ครู คศ.2  กรรมการ 
  29. นางจรวยพร คงมี ครู คศ.2  กรรมการ 
  30  นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์ ครู คศ.2  กรรมการ 
  31. นางจริยา บุญนายืน ครู คศ.1  กรรมการ 
  32. นายวินัย แขวนโพธิ์ ครู คศ.1  กรรมการ 
  33. นางสาวนงคราญ ก้อนจะรา ครู คศ.1  กรรมการ 
  34. นางสาวสุทธิดา ค าภีระ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  35 นายศุภฤกษ์ พลังฤทธิ์ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  36. นางสาวสิริมนัส พุ่งโตมร พนักงานราชการ  กรรมการ 
  37. นายสุชาติ เขียวน้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ  กรรมการ 
   38. นางมาลัย   จันทร์นิล  คณะกรรมการ  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  39. นายประเสริฐ   ดีเดชา  คณะกรรมการ  กรรมการผู้แทนองค์ชุมชน 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  40 นายกุล   เครือวีระ คณะกรรมการ     กรรมการผู้แทนองค์กร  
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                           
  41. นางกรรณิการ์   แซ่โอว๊  คณะกรรมการ  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
  42. พระมหาธีรวัฒน์   ธีรวฑฺฒนเมธี  คณะกรรมการ  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   43. นายสุชาติ   ปู่มณี  คณะกรรมการ  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  44. นายสมนึก   ยุวพันธุ์  คณะกรรมการ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  45. นายสุชาติ   ตรีรัตน์วัฒนา  คณะกรรมการ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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  46. นายปรีชา เชษฐ์ตระกูล  คณะกรรมการ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  47. นายช านาญ   ซาโปร่ง  คณะกรรมการ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   48. นายไกรสร   กิจการ  คณะกรรมการ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   49. พ.ต.ท.สุพจน์   นวรัตนารมย์  คณะกรรมการ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  50. นายวรโชต ิ กะสิน ประธาน กรรมการ 
    คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2560  
  51. นางสาววิชชุดา คีรีอารักษ์ ประธาน กรรมการ 
    คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561  
  52. นายสัทพงศ์ ค าอ่อน คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ  
  53. นางสาวสุกานดา ปอมู คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 
  54. นายวินัย หาญพรม ครู คศ.3 กรรมการผู้แทนครู 
     กรรมการและเลขานุการ  
  55. นายวิวัฒน์ แสนค านาค ครู คศ.2 กรรมการ 
     และผู้ช่วยเลขานุการ 
       56. นางสาวโศรดา สร้างทรัพย์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน กรรมการ 
     และผู้ช่วยเลขานุการ  
  57. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่ส านักงาน กรรมการ 
     และผู้ช่วยเลขานุการ  
  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕61  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 
 สั่ง    ณ  วันที่  26  เมษายน  พ.ศ. 2561  
  
 
 
 ลงชื่อ                   
            ( นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ) 
                                                          ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

 

 


