
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ในแผนปฏิบัติการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประจำปีการศึกษา 2564 
................................................................................................ 

  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคม เมื่อวันที่  3  เดือนมิถุนายน            
พ.ศ. 2564   ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  
ประจำปกีารศึกษา 2564  ของโรงเรียนสรรพวิทยาคมแล้ว    
  

 (1)  เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณเรียนฟรี งบประมาณทั้งสิ้น   7,901,938  บาท                
 (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)  ดังนี้ 
 
1. ค่าหนังสือเรียน 
 ได้รับจัดสรร  2,889,358.- บาท 
 ฝ่ายวิชาการดำเนินการร่วมกับฝ่ายพัสดุ 
  

2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 ได้รับจัดสรร  1,300,800.- บาท 
 ฝ่ายการเงินได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับนักเรียน 
 

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน  
 ได้รับจัดสรร  1,205,160.- บาท 
 ฝ่ายการเงินได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับนักเรียน 
 

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ได้รับจัดสรร  4,417,961.97.- บาท  
         (รายละเอียดดังแนบ) 
 
 
 
 
 
 
 



 

การจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ภาคเรียน 1/2564 ภาคเรียน 
2/2564 

รวม 

1 

ค่ายคุณธรรม ม.1 ( 434 คน X 50 บาท ) 

      153,002.00    -      153,002.00  

ค่ายคุณธรรม ม.2 ( 474 คน X 50 บาท ) 

ค่ายคุณธรรม ม.3 ( 496 คน X 50 บาท ) 

ค่ายคุณธรรม ม.4 ( 408 คน X 50 บาท ) 

ค่ายคุณธรรม ม.5 ( 464 คน X 50 บาท ) 

ค่ายคุณธรรม ม.6 ( 466 คน X 50 บาท ) 

2 

นน ลส ม.1        ( 217 คน X 80 บาท ) 

- 

         18,160.00  

    152,810.00  

นน ลส ม.2        ( 271 คน X 110 บาท )          29,810.00  

นน ลส ม.3        ( 272 คน X 140 บาท )          38,080.00  

ยุวกาชาด ม.1     ( 217  คน X 80 บาท )          17,360.00  

ยุวกาชาด ม.2     ( 203 คน X 110 บาท )          18,040.00  

ยุวกาชาด ม.3     ( 224 คน X 140 บาท )          31,360.00  

3 

ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.1 -          47,230.00  

    330,530.00  

ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2 -          45,030.00  

ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3        20,000.00                    -    

ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.4        43,560.00                    -    

ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.5        46,480.00           50,080.00  

ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.6  -          78,150.00  

4 บริการ Internet (เดือนละ 45,000)       346,358.00         346,358.00      692,716.00  

5 

ทัศนศึกษา ม.1 (434 คน) 

- 

         79,785.00  

    580,040.00  

ทัศนศึกษา ม.2 (474 คน)          98,070.00  

ทัศนศึกษา ม.3 (496 คน)        105,445.00  

ทัศนศึกษา ม.4 (408 คน)          95,715.00  

ทัศนศึกษา ม.5 (464 คน)        111,725.00  

ทัศนศึกษา ม.6 (466 คน)          89,300.00  
รวม 609,400.00 1,299,698.00 1,909,098.00 

 



 

กิจกรรมอ่ืน ๆ (เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้)  
ที ่ กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 งบประมาณ

จัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมคณุภาพนักเรียนในการทำโครงงานบูรณา
การ 8 กลุ่มสาระฯ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

31,631 - 31,631 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

2 พัฒนาแกนนำนักเรียนโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรูโ้ดยใช้คณุลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

- 38,445 38,445 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

3 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 30,000 150,000 180,000 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

4 ประกาศกิตติคณุนักเรยีนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 
2564 

- 10,100 10,100 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

5 วันอาเซียน (ASEAN Day) 5,262 - 5,262 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

6 นำเสนอองค์ความรูบ้ริการสูส่ังคม - 9,380 9,380 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

7 จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) 

- 352,835.97 352,835.97 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

8 พัฒนาศักยภาพการจดัการเรียนรว่ม - - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 

9 ค่ายเครือข่ายยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 17,671 - 17,671 ห้องสมุด 

10 ขับข่ีปลอดภัยและวินัยจราจร - 15,300 15,300 ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

11 สายลบัจิ๋ว 16,914 - 16,914 ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

12 การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

36,850 55,100 91,950 ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

13 สรรพวิทยาเกมส ์ - 142,845 142,845 ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

14 การเยี่ยมบ้านนักเรียนในสถานการณ์ช่วงการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา่ 2019 

19,000 - 19,000 ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

15 ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม - 46,900 46,900 คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

16 Difference But Not Dissent : แตกต่างแต่ไม่
แตกแยก 

- 15,450 15,450 คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

17 ค่ายอบรมเครือข่ายภาวะความเปน็ผู้นำ ครั้งท่ี 19 - 33,600 33,600 คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

18 กิจกรรมศักยภาพก้าวหน้า พัฒนาอนุกรรมการ - 22,800 22,800 คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

19 ค่ายยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

- 29,800 29,800 กลุ่มสาระภาษาไทย 

20 ค่ายยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  

- 28,300 28,300 กลุ่มสาระภาษาไทย 



 

ที ่ กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 งบประมาณ
จัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ 

21 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณติศาสตร์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

- 55,600 55,600 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

22 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ใน
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรได้รับการพัฒนาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

- 75,200 75,200 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

23 ค่ายเสริมทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

- 29,600 29,600 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

24 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เครื่อง
คำนวณทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรยีน 

59,300 - 59,300 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

25 ค่ายวิทยาศาสตร์ (สนุกกับสะเต็มศึกษา) 25,050 - 25,050 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ฯ 

26 การสอนเสรมิความรู้ในมาตรฐานการเรยีนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ม.3 

- 22,840 22,840 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ฯ 

27 การสอนเสรมิความรู้ในมาตรฐานการเรยีนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ม.6 

- 47,680 47,680 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ฯ 

28 ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้าน
คอมพิวเตอร์ (กลุม่งานเทคโนโลยี) 

12,600 12,600 25,200 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ฯ     

- กลุ่มงานเทคโนโลย ี

29 ค่ายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน 21,518 - 21,518 กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

30 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิชาสังคมศึกษา - 43,280 43,280 กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

31 ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียน
วิถีพุทธ 

- 32,200 32,200 กลุม่สาระสังคมศึกษา 

32 ค่ายบูรณาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 24,500 - 24,500 กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

33 ค่ายคีตะ-นาฏลลีาไทย - 14,100 14,100 กลุ่มสาระศิลปะ 

34 ค่ายปรับพ้ืนฐานวงโยธวาทิต 32,200 - 32,200 กลุ่มสาระศิลปะ 

35 ค่ายสุนทรยีศิลป ์ 36,700 - 36,700 กลุม่สาระศิลปะ 

36 ค่ายฝึกซ้อมวงดนตรลีูกทุ่งเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีน 

49,750 - 49,750 กลุ่มสาระศิลปะ 

37 ค่ายฝึกซ่อมเครื่องดนตรสีากล 240,700 - 240,700 กลุ่มสาระศิลปะ 

38 ค่ายพัฒนานักกีฬาสรรพวิทยาคมสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

48,520 - 48,520 กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 

39 กีฬารวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ 51,427 - 51,427 กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 

40 สานฝันเยาวชนบาสเกตบอลสรรพวิทยาคม 13,500 - 13,500 กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 

41 ค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

- 31,840 31,840 กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

42 ค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

- 42,640 42,640 กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 



 

ที ่ กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 งบประมาณ
จัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ 

43 พัฒนาทักษะความสามารถในการปลูกผักไฮโดรโป
นิกส์และออร์แกนิค  

34,930 - 34,930 กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

44 พัฒนาทักษะความสามารถในงานผลิตภณัฑ์ช่าง
โลหะ 

55,695 - 55,695 กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

45 พัฒนาทักษะความสามารถในงานภาพประดับ
พลอย 

23,950 - 23,950 กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

46 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3 ปีการศึกษา 2564 

9,660 - 9,660 ยุวกาชาด 

47 ค่ายสานฝัน 40,800 - 40,800 แนะแนว 

48 อดเปรี้ยวไว้กินหวาน 34,810 - 34,810 แนะแนว 

49 เครือข่ายเพื่อนท่ีปรึกษากับการพฒันาทักษะชีวิต 21,980 - 21,980 แนะแนว 

50 พัฒนาทักษะแกนนำเพื่อนท่ีปรึกษา 5,750 - 5,750 แนะแนว 

51 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 24,960 - 24,960 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

52 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 24,000 - 24,000 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

53 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 24,960 - 24,960 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

54 การเยี่ยมบ้านนกัเรียน ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 24,960 - 24,960 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

55 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 25,920 - 25,920 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

56 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 24,960 - 24,960 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รวม 1,150,428 1358435.97 2,508,863.97 
 

 

 รวมทั้งหมด (1+2+3+4)   เป็นเงิน     9,813,279.97  บาท 
 ได้รับจัดสรร ปี 2564    เป็นเงิน     7,901,938   บาท  
 เงินเหลือจ่ายในปีการศึกษา 2563   เป็นเงิน     1,901,887    บาท 
 

(3)  เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง
มัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้  
 
 

(นายพันธ์  ทาอินทร์) 
ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

 
 
 
 



 

คำนำ 

  พระราชกฤษฎ ีกาว ่าด ้วยการบร ิหารก ิจการบ ้านเม ืองที่ ด ี  พ .ศ .  2546 ในมาตรา 13  
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พ ื ้ นฐานแห ่ ง ร ั ฐตามบทบ ัญญ ัต ิ ของร ั ฐ ธ รรมน ูญแห ่ ง ร าช อาณาจ ั กร ไทยและแผนพ ัฒนาประ เ ทศ 
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นิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้น หรือกฎหมายที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือ
ยกเลิกให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนี้ในมาตรา 16 ก็ยังได้กำหนดเพ่ิมเติมให้ส่วนราชการ
ต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการนั้น โดยจัดทำแผน 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งจะต้อ งให้มีการสอดคล้อง
กับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งการจัดทำรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการประจำปี 

  โรงเรียนสรรพวิทยาคมในฐานะที่เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนปฏิบัติราชการ ของ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จักได้
ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบ ให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป 
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ส่วนที่ 1   
บทนำ 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

- งานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน 

- งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู ้

- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- งานนิเทศการเรียนการสอน 

- งานพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 

- งานส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และนิทรรศการวิชาการ 

- งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- งานส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนพิการเรียนร่วม 
กลุ่มงานทะเบยีนและวดัผล 

- งานทะเบียนนักเรียน 

- งานการเทียบโอนผลการเรียน 

- งานวัดผลประเมินผลนักเรียน 

- งานพัฒนานวัตกรรมการวัดผลประเมินผลด้วย 
ระบบ I-Student 

- งานการรับนักเรียน 

- งานการจัดชั้นเรียนนักเรียน 

- งานประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลุ่มงานพัฒนาและขบัเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

- งานปกครองระดับชั้น 

- งานพัฒนานวัตกรรมครอบครัว 
สรรพวิทยาคม 

- งานพัฒนาระบบ I – Student 

- งานระเบียบวินยัและงานปกครอง
นักเรียน 

- งานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- งานป้องกันและแก้ไขคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

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

กลุ่มงานบริการ 

- งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 

- งานโภชนาการโรงเรียน 

- งานอนามัยโรงเรียน 

- งานสัมพันธ์ชุมชน 

- งานสวัสดิการโรงเรียน 
กลุ่มงานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 

- งานพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิง่แวดล้อมโรงเรียน 

- งานตกแต่งอาคารสถานที ่ 
และภูมิทัศน ์

- งานบ้านพักครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- งานบริหารงานลูกจ้างประจำ /ลกูจ้าง
ชั่วคราว 

- งานโรงเรียนปลอดขยะ 

- งานระบบจราจรโรงเรียน 

- งานระบบสาธารณูปโภคโรงเรียน 

 
 

 

กลุ่มงานการจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร  

- งานเสรมิสร้างประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 

- งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโรงเรียน 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานโครงการพิเศษตามนโยบาย  

- งานบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพ 

- งานพัฒนาตามคำรับรองการ
ปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหาร 
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กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษ โปรแกรม 
พหุภาษา (MP) 

- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษ โปรแกรม MEP 

- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (SMAT)  

- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษกลุ่มวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และห้องเรียนเตรียม
วิศวกรรม และสถาปัตยกรรม (ISM) 

- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษห้องเรียนอาชพี 
(BMBA) 

- งานพัฒนาห้องเรียนภาษาจีน (Gifted 
Chinese Language) 

- งานพัฒนาห้องเรียนภาษาเมียนมา (Gifted 
Myanmar Language) 
 

 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลุ่มงานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 

- งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- งาน To be number one 

- งานสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและ
อบายมขุ 

- งานห้องเรียนสีขาว 

- งานให้คำปรึกษา และเพื่อนทีป่รึกษา 
(YC)  

- งานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหา           
ยาเสพติด 

- งานตำรวจประสานโรงเรียน  
๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน 

- งานเวรประจำวันครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

- งานกองทุนเพื่อการศึกษา 

- งานยามรักษาความปลอดภยั 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ 

- งานธุรการ และสารบรรณโรงเรียน 

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

-  งานระบบสำรองข้อมูลทางธุรการ 
-  งานบรกิารยานพาหนะ 
กลุ่มงานการเงินและบญัช ี

- งานการบริหารการเงินโรงเรียน 

- งานการบริหารการบัญชีโรงเรียน 

- งานสรุปรายงานผลการพัฒนาโรงเรียน 
- งานหนว่ยเบิกโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 
- งานกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสรมินวัตกรรมทาง
การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

- งานพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ  
ระบบไอที เว๊บไซต์โรงเรียน และอื่นๆ 

- งานสารสนเทศโรงเรียน 

- งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียน 

- งานประชาสัมพันธโ์รงเรียน 

- งานวารสารโรงเรียน/ คู่มือครู 
นักเรียน  ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

 
 
 

 

กลุ่มงานบุคคล  

- งานการวางแผนอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่ง   

- งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และการออก
จากราชการ 

- งานวินัย และการรักษาวินัย  

- งานทะเบียนประวัตบิุคลากร 

- งานเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- งานวิทยฐานะ และใบประกอบวิชาชพี 

- งานการจัดทำหลกัฐานการปฏิบัติ
ราชการ 

- งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 

- งานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (HCEC) 

- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 

ชมรมครเูก่า “สรรพวิทยาคม” 
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กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
แหล่งเรยีนรู้ 

- งานพัฒนาเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการ
เรียนการสอน 

- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการ
เรียนการสอน 

- งานพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์

- งานพัฒนาศูนย์การเรียนรูภ้าษาต่างประเทศที่ 
๒ 

- งานพัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC) 

- งานพัฒนาศูนย์เมียนมา สพฐ. 

- งานพัฒนาศูนย์สะเต็มศึกษา สพฐ. 

- งานพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา 

- งานพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย จ.ตาก 

- งานพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ จ.ตาก 

 
 
 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน 

- งานสภานักเรียนและส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

- งานชุมชนสัมพันธ์นักเรียน 
 

กลุ่มงานสำนักงานฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

- งานจัดตั้งและจัดการเครือข่ายผู้ปกครอง 

- งานแผนงาน และพัสดุฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

- งานสารสนเทศฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

- งานสรุปงานและประเมินผลฝ่ายบริหาร
กิจการนกัเรียน 

- งานการเงิน และบัญชี ฝา่ยบรหิาร
กิจการนกัเรียน 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

 กลุ่มงานบริหารสำนักงานบริหารทั่วไป 

- งานแผนงานและพัสดุฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

- งานธุรการและสารบรรณฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

- งานการเงิน-บัญชี ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

- งานสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป 

- งานประกันอุบัติเหตุโรงเรียน 

- งานจัดหารายได้โรงเรียน 

- งานธนาคารโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 

 

กลุ่มงานบุคคล  

- งานบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ 

- งานเล่ือนเงินเดือน 

- งานเวรยามครูรักษาความปลอดภัย 
 
กลุ่มงานการประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา  

- งานประสานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- งานประสานเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 

- งานประสานศิษย์เก่า 

- งานประสานครูและบุคลากรเก่า 

- งานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตาก 

- งานอื่น ๆ ตามตำแหน่งผู้อำนวยการ 
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กลุ่มงานสำนักบริหารวชิาการ 

- งานธุรการฝ่ายบริหารวิชาการ 

- งานการเงิน - พัสดุฝ่ายบริหารวิชาการ 

- งานแผนงานและสารสนเทศวิชาการ 

- งานบริการวิชาการแก่บุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชน  

- งานบริการการจัดสอบทางการศึกษาจาก
หน่วยงานราชการอื่น ๆ 

- งานบริการเอกสารและสิ่งพิมพ์การเรียนการ
สอน 

- งานประชาสัมพันธ์ฝา่ยบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน และงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม/ 

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

สมาคมศิษย์เก่าแม่สอด-สรรพ

มูลนิธิแมส่อด “สรรพวิทยาคม” 

  
 

 
 
 

 

กลุ่มงานสำนักงานฝ่ายสำนัก
อำนวยการ 

- งานแผนงาน การเงิน และพัสดุฝ่าย
สำนักอำนวยการ 

- งานธุรการ สารบรรณฝ่ายสำนัก
อำนวยการ 

- งานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศฝ่าย
สำนักอำนวยการ 

- งานเลขานุการผู้บริหาร 

- งานปฏิคมต้อนรับแขกผูบ้ริหาร 

- งานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพฝ่าย
สำนักอำนวยการ 

 
 

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

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

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

ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 

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

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

 2562 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

1.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสรรพวิทยาคมชุดที่ 4 (2560-2564) 
 

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

   
 

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

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
สำนักงาน 

ลูกจ้างประจำ อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา 
2563 

5 137 3 25 23 3 4 

 

 

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ  วันที่ 25 มีนาคม 2564 
 
 
 

หมวดวิชา/งานที่ปฏิบัต ิ
จำนวน 

รวม
(คน) 

วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง 
ครู

ผู้ช่วย 
ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 ค.ศ.4 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
 ป.ตรี 

บริหาร 1 4  5  -  -  2 3 - - - 5 
ภาษาไทย 1  12 13  - 2 5 6 - - 4 9 
ภาษาต่างประเทศ  7  15 22 - 10 6 6 - - 13 9 

คณิตศาสตร ์ 7 14 21 1 2 9 9 - - 6 15 
วิทยาศาสตร ์ 8 19 27 - 9 8 10 - - 16 11 

เทคโนโลย ี 4 5 9 - 4 2 3 - - 5 4 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 10 20 2 6 7 5 - - 8 12 

ศิลปะ 4 1 5 - 2 1 2 - - 4 1 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6 1 3 2 - - - 3 3 

การงานอาชีพ 3 5 8 - 5 5 1 - - 6 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนว) 

2 3 5 - 1 2 2 - - 2 3 

รวมครูประจำการ 51 90 141 18 33 46 48 - - 67 74 
พนักงานราชการ 1 2 3 - - - - - - 3 - 
อัตราจ้าง (ไทย) 5 7 12 - - - - - - 8 - 

อัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) 6 7 13 - - - - - - 12 1 

ลูกจ้างประจำ 3 - 3 - - - - - 2 1 - 

เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน 13 11 24 - - - - - 1 22 - 

วิทยากรท้องถิ่น 1 2 3 - - - - - 0 2 1 

รวม 29 29 58      3 48 2 

รวมท้ังหมด 80 119 199      3 115 76 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 
จำนวนคร้ัง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ปี 

ครั้ง วัน ชม. 

1 นางสุภัทร  เงินด ี 58 35 
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ 

ค.ม. การบริหารการศึกษา 4 6 30 

2 นางนารินทร์  โทนปั่น 51 36 
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ 

ศษ.ม. - การบริหารการศึกษา 2 2 9 

3 
นางสาวทิพยรัตน์  
ส่งประเสริฐ 

46 
26 

รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ 

ศษ.ม. - การบริหารการศึกษา 
6 6 24 

4 
นางพัทธนันท์   
จิรเลศิธนานนท์ 

41 
12 

รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ 

ศษ.ม. - การบริหารการศึกษา 
2 2 12 

5 
นายปกรณ์   
เกตนานนท์ 

41 12 
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ 

ศษ.ม. - การบริหารการศึกษา 2 2 12 

เฉลี่ย 47 24  3 4 17 

 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ป ี

ครั้ง วัน ชม. 

1 นางสาวจิตรา  อยู่เจริญ 60 37 คศ.3 ศษ.บ. สังคมศึกษา - ท้องถิ่นของเรา ม.
1 

- ประวัติสังคม ม.2 

1 1 6 

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

-หลักสูตรและการ
สอน 

--ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.6 6 10 21 

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

การแนะแนว 
ศิลปศึกษา 

ทัศนศิลป์ ม.1,3 1 1 6 

4 นางอำไพ    พรมมา 59 34 คศ.3 กศ.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.5 1 1 6 

5 นายชัยสวัสดิ์   ทองประวิทย ์ 59 33 คศ.2 กศ.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) เคมี ม.4-6 1 1 6 

6 นางสุจิตรา   เนตรใส 59 34 คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.1 1 1 6 

7 นางสาวจันแก้ว   ชยัรัตน์ 59 34 คศ.3 - วท.บ. 
- กศ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- จิตวิทยาการแนะแนว 

คณิตศาสตร์ ม.1 1 10 16 

8 นางนวลจันทร ์  โคตะม ี 59 36 คศ.3 -ศษ.ม. 
-ค.บ. 

-บริหารการศึกษา 
-คหกรรมศาสตร์ 

- การงานอาชีพ 
ม.4 

- วิชาเลือก 
คหกรรม 

  ม.ต้น – ปลาย 

1 1 6 

9 นายประเสริฐศักดิ์  
วาดเอ้ยวงศ์ 

58 25 คศ.2 กศ.ม. จิตวิทยาการ 
แนะแนว 

สังคมศึกษา ม.6 1 1 6 

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

ครูประจำการ 

ผู้บริหาร 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ป ี

ครั้ง วัน ชม. 

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

คอมพิวเตอร์ ม.4 1 1 6 

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

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

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

-บริหารการศึกษา 
-ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.5 3 3 15 

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

16 นายสมยศ    จิรกุลธรวณิช 56 32 คศ.2 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 3 5 38 
17 นายพนัส    รามสูต 56 34 คศ.2 วท.บ. สัตวบาล - การงานอาชีพ  

ม.2 
- วิชาเลือกงาน
เกษตร ม. ต้น 

1 1 6 

18 นายบัญชา    กรรขำ 56 24 คศ.3 ค.บ. ดนตรีสากล ดนตรีสากล ม.4-6 2 2 12 
19 นายนิรันดร์  รสสุขุมาลชาต ิ 56 29 คศ.3 ศศ.ม. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.3 1 1 6 

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

-ภาษาไทย 
-ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.5 5 6 30 

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

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

-ภาษาไทย 
-ภาษาไทย 

ภาษาไทย  ม.6 6 6 24 

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

ภาษาอังกฤษ  
ม.3 

1 1 6 

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

25 นางสาวดวงเนตร  ฤทธิ์
ประเสริฐ 

55 32 คศ.3 - ศษ.บ. 
- กศ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- การสอน

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.4 4 6 54 

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

ภาษาอังกฤษ ม.5 2 2 12 

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

-จิตวิทยาการแนะ
แนว 

-ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.3 2 2 12 

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

- ศษ.บ. 
- การคลัง 

- คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ม.3 4 9 54 

30 นางนิตยา   เคลือบวัง 53 28 คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.2 2 3 26 

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

- คณิตศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.5 2 3 22 

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



13 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
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ครั้ง วัน ชม. 

37 นางสาวจินตนา อิ่มประ
เกียนธรรม 

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

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

คอมพิวเตอร์ ม.6 1 1 6 

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

3 3 22 

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

- คณิตศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.4 1 1 6 

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

- จิตวิทยาการแนะ
แนว 

- คณิตศาสตร์ 

แนะแนว ม.4, 5 1 1 6 

42 นางสาวสโรชา  หลา้ยอด
น้อย 

48 23 คศ.3 - กศ.ม. 
- กศ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.2 2 3 16 

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

- กศ.ม. 
- คณิตศาสตร์ 

- บริหารการศึกษา 
คณิตศาสตร์ ม.3 2 3 18 

46 นางสาวแสงเดือน  กองยอด 47 25 คศ.3 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.6 1 1 6 

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

- เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

- ศิลปศึกษา 

ทัศนศิลป์ ม.2,5,6 2 3 18 

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

-การบริหาร
การศึกษา 
-ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.3 2 5 26 

49 นางสาวทองแข หมื่นพิลม
ทอง 

45 21 คศ.3 - ค.บ. 
- กศ.ม. 

ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.5 2 2 6 

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

ฟิสิกส์ ม.4-6 7 7 52 

51 นายณรงค์ศักดิ์  สวนใต้ 45 8 คศ.2 ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

- การงานอาชีพ  ม.
6 

-วิชาเลือกงานช่าง  
ม.ต้น – ปลาย 

2 4 26 

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

ภาษาอังกฤษ 
การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ม.5 2 3 6 

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

- สังคมศึกษา 
- บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา ม.3 4 12 46 

54 นางนลินี    ผาแสนเถิน 44 13 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ ม.2 5 10 47 

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

- สังคมศึกษา 
- ภูมิศาสตร์ 

สังคมศึกษา ม.6 1 1 6 

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

57 นายวิชยั    ใจยาสุนา 43 15 คศ.2 ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ม.2 1 1 6 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

(ปี) 
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ครั้ง วัน ชม. 

58 นางสาวนวรัตน์ เหลอืศรี
จันทร์ 

42 8 คศ.2 - ค.บ. 
- ศษ.ม. 

- สังคมศึกษา 
- บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา ม.5 2 4 26 

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

- คณิตศาสตร์ 
- การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 

คณิตศาสตร์  ม.5 4 9 54 

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

- บริหารการศึกษา 
- บรรณารักษ์ศาสตร์ 

การใช้ห้องสมุด ม.
ต้น/ปลาย 

2 2 12 

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

สังคมศึกษา ม.5 1 1 6 

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

คอมพิวเตอร์ ม.5 3 7 46 

63 นางสุทธิวรรณ 
กฤติโอภาสพงศ์ 

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

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

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

- กศ.ม. 

-การจัดการหลักสูตร 
และการเรียนรู ้

-บริหารการศึกษา 

- สุขศึกษา ม.1 
- พลนามยั ม.6 

3 2 22 

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

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

- คณิตศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.6 3 7 38 

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

ภาษาอังกฤษ ม.3 3 5 32 

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

ม.5, 6 
- กระบวนการ

จัดทำบัญชี ม.5, 6 

15 12 51 

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

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

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.1 3 7 38 

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

73 นางจรวยพร    คงมี 39 15 คศ.2 -ศษ.ม. 
-ค.บ. 

-การบริหาร
การศึกษา 
-ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.4 2 2 12 

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

- สังคมศึกษา 
- บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา ม.3 1 1 6 

75 นางพรวรินทร์   
วรโชคชัยรัตน์ 

39 7 คศ.2 - ค.บ. 
- กศ.ม. 

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.5 4 10 54 

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

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

แนะแนว ม.3, 5 1 1 6 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
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ครั้ง วัน ชม. 

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

- การงานอาชีพ  
ม.1 

- วิชาเลือก 
คหกรรม 

ม.ต้น –ม.ปลาย 

2 4 26 

79 นายฐาปนะพงษ์    ทะนัน
ชัย 

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

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

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.2 4 10 54 

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

- รัฐประศาสนศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

ประวัติศาสตร์  
ม.2 

1 1 6 

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

- บริหารการศึกษา 
- เคมีศึกษา 

เคมี ม.4,6 8 10 48 

83 นางสาวเสาวลกัษณ์ 
หน่อคาสุก 

36 11 คศ.3 - วท.บ. 
- กศ.ม. 

- ฟิสิกส ์
- วจิัยและการ

ประเมินผลการศึกษา 

-ดาราศาสตร์ ม.4, 
6 

-ธรณีวิทยา ม.4, 5 
-ฟิสิกส์ ม.4, 6 

10 25 78 

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

85 นางสาวกฤษณ์ชรินทร์     
คงกล่อม 

36 8 คศ.2 - ศษ.ม. 
- ค.บ. 

- การบริหาร
การศึกษา 
- ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.2 8 12 56 

86 นางกนกวรรณ     สวนใต้ 36 4 คศ.1 คศ.บ. คหกรรมศาสตร์
ศึกษา 

- การงานอาชีพ  
ม.1 

- วิชาเลือก 
คหกรรม 

ม.ต้น –ม.ปลาย 

2 4 26 

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

วิทยาศาสตร์  
ม.1 - 3 

6 25 65 

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

1 1 6 

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

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.4 3 8 38 

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

- คณิตศาสตร์ 
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.3 4 9 54 

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

- พลศึกษา 
- บริหารการศึกษา 

- สุขศึกษา ม.2 
- พลานามัย ม.5 

2 2 14 

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

การจัดการทั่วไปพม่า
ศึกษา 

ภาษาพม่า  
ม.4,5,6 

2 4 26 

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

2 4 26 

94 นางสาววรยิา พิเชฐเกียรติ
กุล 

33 8 คศ.2 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2 4 9 54 
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(ปี) 
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ครั้ง วัน ชม. 

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

บริหารการศึกษา 
ภาษาจีน 

ภาษาจีน  
ม.4,5,6 

2 4 26 

96 นายฎิชมากรณ์  ยศวงค์
เรือน 

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

6 12 64 

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

- วิทยาศาสตร์สถิต ิ
- บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม. 6 13 13 66 

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

200 

99 นางสาวกมลวรรณ 
ศิริโภคานันท์ 

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

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

- คณิตศาสตร์ 
- การสอน

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.6 2 7 46 

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

- สังคมศึกษา 
- บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา ม.2 1 1 6 

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

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

2 2 12 

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

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

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

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

108 ว่าที่ ร.ต.ปรเวศน์ มงคลวรา
จารย ์

29 3 คศ.1 ค.บ. จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

แนะแนว ม.2, 5 2 3 18 

109 นายธานินทร์  ศรีมหาดไทย 28 4 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.1 1 1 6 

110 นางสาวเบญจมาศ  ไชยศรีย ์ 28 3 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  ม.2 3 6 32 

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

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

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

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

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

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

3 6 35 

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

3 6 35 

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

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

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

3 9 54 

121 นายธิตกิร  ปยินุสรณ์ 28 2 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ ม.2,3 2 2 12 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ป ี

ครั้ง วัน ชม. 

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

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

2 3 21 

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

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

ชีววิทยา ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ 

2 3 18 

126 นายสันติ์  แสงท้าว 27 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.6 3 9 46 

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

- วิชาเลือกงานช่าง  
ม.ต้น – ม.ปลาย 

1 1 6 

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

1 1 6 

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

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

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

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

133 นางสาวกานต์ธีรา พนาศรี
งาม 

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

134 นายธาราวุฒ ิ  สวุรรณใจ 25 1 ครูผูช้่วย - ค.บ. 
- ร.บ. 

- สังคมศึกษา 
- การเมืองการ

ปกครอง 

ประวัติศาสตร์ ม.5 1 1 6 

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

3 8 44 

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

ม.ต้น – ปลาย 

2 2 12 

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

เฉลี่ย 40 14  3 8 28 

 
 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวทิพวรรณ   อินริราย 39 14 บธ.บ. และ 
ศศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
และ ศึกษาศาสตร์
วัดผลประเมินผล 

ท้องถิ่น ม.1 งบประมาณ 

2 นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร 38 15 คศ.บ. คหกรรรมศาสตร์ การงานอาชพี ม.3 งบประมาณ 
3 นายกษิดิศ  เลิศรัตนพันธุ ์ 35 4 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ ม.1 งบประมาณ 
 เฉลี่ย 37 11  

พนักงานราชการ 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 Ms. Juvy Ariola Roque 56 8 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.3 รายได้สถานศึกษา 
2 Mr. Richard Tud Isorena 52 4 ศศ.บ. รัฐศาสตร์ สังคมศึกษา ม.1-6 รายได้สถานศึกษา 
3 Miss Lim Hyea 52 5 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1 รายได้สถานศึกษา 
4 Miss Abelisa Cruz Vicente 47 10 ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.1-3 รายได้สถานศึกษา 
5 Mrs. Alpheda Casinillo Isorena 42 3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1-3 รายได้สถานศึกษา 
6 Miss MA. Fabie M. Elimanco 37 8 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.6 รายได้สถานศึกษา 
7 Mr. Nwokocha Ifeanyi Simon 37 2 วท.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ม.1-6 รายได้สถานศึกษา 
8 Mr. Mbah Kingsley Tangne 36 4 วท.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.4-5 รายได้สถานศึกษา 
9 Mr. Simon Martel 36 2 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1-6 รายได้สถานศึกษา 
10 Mr. Bernardo Baluan Malanum  34 6 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.2 รายได้สถานศึกษา 

11 
Ms. Beatriz Liliana Carrillo 
Campos 

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

12 Ms. A kary Htay 26 3 ค.บ. คณิตศาสตร์ ภาษาเมยีนมา ม.1-6 รายได้สถานศึกษา 
13 Mr. Kim Pangilinan 24 2 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1-6 รายได้สถานศึกษา 

เฉลี่ย 39 5  

 
 
 
 

 
 
ที่ 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางสุดารัตน์   ล้านคำ 28 4 ค.บ. สังคมศึกษา อาเซียน ม.4 รายได้สถานศึกษา 
2 นางสาวปณิศา    อินอุดอ่อน 28 1 ศศ.บ. วิทยาศาสตร์ แนะแนว รายได้สถานศึกษา 
3 นางสาวทิพวรรณ หล้ามะโน 27 1 ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.1 รายได้สถานศึกษา 
4 นางสาวพรพิมล บุญมาก 26 2 ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย ม.4 รายได้สถานศึกษา 
5 นายอภิชิต    คล้ามทุ่ง 26 1 ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป์ ม.1,6 รายได้สถานศึกษา 
6 นายวินจิ บุญกระจา่ง  26 1 คบ. ภาษาจีน ภาษาจีน รายได้สถานศึกษา 
7 นายจันทร์จรินทร์ เอีย่มละออ 25 1 ค.บ. นาฎศิลป ์ นาฎศิลป์ ม.2 รายได้สถานศึกษา 
8 นายภวูดล    ดำนงค์ 25 1 ค.บ. ดนตรีสากล ดนตรี  รายได้สถานศึกษา 
9 นางสาวเบญจพร   บุตรแก้ว 25 1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ รายได้สถานศึกษา 
10 นางสาวเบญจวรรณ  นฤภยั 25 1 กศ.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ม.3 รายได้สถานศึกษา 
11 นางสาวกัณฐิกา ปู่มณ ี 24 1 ค.บ. ฟิสิกส์ IS ม.2, 5 รายได้สถานศึกษา 
12 นายปกรณ์ แสงกระจ่าง  23 1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.3 รายได้สถานศึกษา 

เฉลี่ย 26 1  

ครูอัตราจ้าง 

ครูอัตราจ้าง (ต่างชาต)ิ 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
ทำงาน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก 
ปฏิบตัิหน้าที ่

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

ธนาคาร 
เจ้าหน้าที่โรเนียว วิชาการ 

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

แผนและ
งบประมาณ 

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

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

นักเรียน 
6 นายชีวิน  ตาทพิย ์ 35 6 วทบ. เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

พนักงานขับรถ บริหารทั่วไป 

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

ทรัพยากรมนุษย ์
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

ห้องสมุด 
วิชาการ 

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

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

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

แผนและ
งบประมาณ 

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

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

สิ่งแวดล้อม 
- เจ้าหนา้ที่

ห้องปฎิบัติการ 
  วิทยาศาสตร์ 

- เจ้าหนา้ที่สำนกังาน 

- วิชาการ 
- สำนัก

อำนวยการ 

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

งบประมาณ 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
ทำงาน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก 
ปฏิบตัิหน้าที ่

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

แผนและ
งบประมาณ 

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

ชีววิทยา เจ้าหน้าทีว่ิชาการ วิชาการ 

19 นายทรงเกียรต ิ ทะนันชัย 29 3 ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์
สากล 

เจ้าหน้าที่สำนกังาน สำนักอำนวยการ 

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

ภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที ่
กลุ่มงานบุคคล 

บุคคล 

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

คอมพิวเตอร์ 
เจ้าหน้าที่โสตฯ บริหารทั่วไป 

23 นายสายัณห์  ภัทรเกียรติทวี 26 2 วท.บ. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าที่โสตฯ บริหารทั่วไป 

เฉลี่ย 31 4  

 
 

 
ที่ ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) ตำแหน่ง 
1 นายมนัส  เกิดถมยา 59 ช่างไม้ ระดับ ช.3 
2 นายวโิรจน์  ตาทิพย ์ 58 ช่างปูน ระดับ ช.3 
3 นายสุชาติ  เขียวน้อย 52 ผู้สอนงานช่าง ระดับ ช.2 

เฉลี่ย 56  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
   

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) ตำแหน่ง 
1 นายสัญชัย  คงต๊ะ 57 นักการภารโรง 
2 นายประเสริฐ  แก้วใจยา 55 นักการภารโรง 
3 นายทรงยศ  จันดารัตน์ 55 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 
4 นายบุญยงค์  หัสแดง 39 นักการภารโรง 

เฉลี่ย 52  

ลูกจ้างประจำ 

ลูกจ้างชัว่คราว 
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2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  

สาขาวิชา 
จำนวน  
(คน) 

พนักงานราชการ/ 
อัตราจ้าง 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
ของครู 1 คน 
(ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 5 - - 
2. คณิตศาสตร์ 21 1 17 

3. วิทยาศาสตร์ 27 2 19 

   เทคโนโลย ี 9 1 17 
4. ภาษาไทย 13 1 17 

5. ภาษาต่างประเทศ 23 1 16 

6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 2 17 
7. การงานอาชีพ 7 1 19 

8. ศิลปะ 5 2 20 

9. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 19 
10. แนะแนว 5 1 13 

                   รวม (เฉลี่ย)  141 11 19 
 
2.4) ข้อมูลนักเรียน  
  1) จำนวนนักเรียน ในปีการศึกษา 2563  (ณ วันที่ 3  กรกฎาคม 2563) 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 2,802 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 13 209 267 476 37 

ม.2 13 208 291 499 38 

ม.3 13 218 221 439 34 

รวม ม.ต้น 39 636 784 1,420 36 

ม.4 13 171 302 473 36 

ม.5 13 156 316 472 36 

ม.6 13 153 290 443 34 

รวม ม.ปลาย 39 480 908 1,388 36 

รวมทั้งหมด 78 1,115 1,687 2,802   
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3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับดี ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2563   

  

  

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลี่ย  ภาคเรียนที่ 1   เท่ากับ  77.32        

         ภาคเรียนที่ 2   เท่ากับ  77.89 

เฉลี่ยรวม  ปีการศึกษา 2562  เท่ากับ 77.60 

 
ที่มา : ข้อมูลจากงานวัดผลโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
   1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 
 

                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วิชา 
การจำแนกระดับค่าสถิติ 

ระดับ 
โรงเรียน 

ขนาด 
โรงเรียน 

ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
เขตพื้นที ่

ระดับ 
สังกัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 60.76 60.75 52 58.49 55.18 54.29 

ภาษาอังกฤษ 41.49 42.2 31.34 36.55 34.14 34.38 

คณิตศาสตร ์ 33.55 32.04 23.21 28.43 25.82 25.46 

วิทยาศาสตร์ 33.03 33.19 28.76 31.33 30.17 28.89 

 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา ของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 พบว่า 

              - วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่า ขนาดโรงเรียน จังหวัด  

เขตพ้ืนที่ สังกัด และประเทศ 

              - วิชาภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่า จังหวัด เขตพ้ืนที่ 

สังกัด และประเทศ ทั้งสองวิชา แต่ ต่ำกว่า ขนาดโรงเรียนทั้งสองวิชา 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา 
การจำแนกระดับค่าสถิติ 

ระดับ
โรงเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
เขตพื้นที่ 

ระดับ
สังกัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 47 49.34 41.58 43.5 45.22 44.36 

สังคมศึกษา 37.25 38.23 34.72 35.5 36.32 35.93 

ภาษาอังกฤษ 31.55 34.82 26.47 27.21 29.73 29.94 

คณิตศาสตร ์ 29.42 30.59 22.88 24.24 26.33 26.04 

วิทยาศาสตร์ 35.91 35.98 31.04 32.23 33.04 32.68 
 

 

        
 

         

        

        

        

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 พบว่า 

              - วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์  

มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่า  จังหวัด เขตพ้ืนที่ สังกัด และประเทศ แต่ ต่ำกว่า ขนาดโรงเรียน   

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

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
เฉลี่ยรวมทุกวิชา 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ระดับโรงเรียน 45.36 40.72 42.21 

ขนาดโรงเรียน 42.92 41.54 42.05 

ระดับจังหวัด 35.36 34.13 33.83 

ระดับเขตพื้นที่ 38.24 36.91 38.7 

ระดับสังกัด 37.71 36.52 36.33 

ระดับประเทศ 37.5 36.3 35.76 
 

 
 
 

        

        

        

        

        

        

        

หมายเหตุ :  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 3 ปีการศึกษา 2563 พบว่า 

   - เฉลี่ยรวมทุกวิชาของโรงเรียนปีการศึกษา 2563 สูงกว่า ขนาดโรงเรียน ระดับจังหวัด  

     เขตพ้ืนที่ สังกัด และประเทศ 

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

 
เฉลี่ยรวมทุกวิชา 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ระดับโรงเรียน 37.11 34.62 36.23 

ขนาดโรงเรียน 39.54 36.28 37.79 

ระดับจังหวัด 32.22 29.65 31.34 

ระดับเขตพื้นที่ 33.55 30.87 32.54 

ระดับสังกัด 35.32 32.62 34.13 

ระดับประเทศ 35.02 32.34 33.79 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จำนวน  8  ห้อง 

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

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

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

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

 
5) แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

               สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถศึกษา 
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ได้ แต่ให้นักเรียนศึกษาโดยผ่านสื่อมัลติมิเดีย และแอปพลิเคชันต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
1. ห้องสมุดโรงเรียน 30,600 
2. สวนพฤกษศาสตร์ 1,237 
3. ห้องศูนย์ภาษาไทย 1,500 
4. ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 1,500 
5. ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ 1,500 
6. ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ 1,400 
7. ห้องจริยธรรม 1,400 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1,400 
9. ห้องศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา 6,000 
10. ห้องศูนย์ศิลปะและดนตรี 4,200 
11. ห้องแนะแนว 2,525 
12. ห้อง  Education Hub 1,775 
13. ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3,800 
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7. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
  7.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
       โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ.2550  
มีผลการประเมิน  ดังนี้ 
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      7.2  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับการประเมินประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 
พ.ศ.2555 มีผลการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๗ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์  ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรยีนมคีวามใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๘๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเปน็ ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๐๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๑.๒๘ พอใช ้

ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียน   
         เป็นสำคัญ 

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสทิธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันา 
         สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย 
         สถานศึกษาและตน้สังกดั 

๕.๐๐ ๔.๖๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    

ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน   พันธกิจ  
       และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้น 
                 เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มมาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนนิงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
          ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ  
                  มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพฒันา เพื่อให้ 
                  สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๗.๙๑ ดี 

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

 

 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 51 ถนนประสาทวิถี  ตำบลแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
63110  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์ 0 5553 1094  โทรสาร 0 5553 4861 
Email : sappha@hotmail.com  Website : www.sappha.ac.th 
  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 200 คน  จำแนกเป็น  
สายบริหาร จำนวน  5 คน  ครูประจำการ 137 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 25 คน และบุคลากรอ่ืน 
ๆ  จำนวน 30 คน  บริหารงานโดย นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
   ขั้นพื้นฐานดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ยอดเยี่ยม (ระดับ 5 ) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   ยอดเยี่ยม (ระดับ 5 ) 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ยอดเยี่ยม (ระดับ 5 ) 

 

2. ระบุวิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมิน 
    ตนเองรายมาตรฐาน 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย  จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสดงออก
ทางด้านสมรรถนะสำคัญ ทักษะต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงาน   บูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียง  เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงหรือจากสถานการณ์ต่าง ๆ  ส่งเสริมการ
เปิดห้องเรียนพิเศษท่ีเพ่ิมคุณภาพทางการศึกษา ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทาง
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นทางเลือกให้นักเรียนอย่าง
หลากหลาย  ตามความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยบูรณา
การเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ เพื่อรองรับรองรับการส่งเสริมและพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นักเรียน
สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา โดยเน้นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางและภาษาอาเซียน  คุณครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้  โดยใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย มีการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อทราบทุกภาคเรียน ทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา 
และพ่อครู แม่ครู ให้คำปรึกษา จนจบช่วงชั้น  โดยได้จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ  ใน

mailto:sappha@hotmail.com
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ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  ให้นักเรียนได้ประพฤติ  ปฏิบัติตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  โดยมีโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาและ
ประเพณีของท้องถิ่นร่วมกับชุมชน  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  มีสมุดบันทึกความดีสำหรับนักเรียนทุกคน  
ส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีมีน้ำใจ  เสริมสร้างวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม  ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
  ด้านการบริหารจัดการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดการบริหารคุณภาพด้วยวงจรคุณภาพในทุกระดับ  
การจัดกิจกรรม /โครงการต่าง ๆ ตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง จัดการวิเคราะห์องค์กรโดยใช้ SWOT Analysis มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารโรงเรียน  
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  ตัวแทนชุมชน  และ
คณะกรรมการนักเรียน  ดำเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาองค์กรที่จะขับเคลื่อนทุกครั้ง  เพ่ือปรับให้สอดคล้องกับนโยบาย
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการนำผลสรุปจากข้อคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง    

   ด้านกระบวนการจัดการเรยีนรู้  ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ได้
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) โดย
จัดรูปแบบการเรียนการสอน Onsite  Online และ On-Hand  ปรับการเรียนการสอนตามแนวการจัดทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ แก่ผู้เรียนในอนาคต  โดยเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมอาชีพ
หลากหลาย ให้นักเรียนเลือกเรียน  ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และฝึกทักษะกระบวนการทำงานอาชีพ และได้
เรียนวิชาเพ่ิมเติมอาชีพ ลักษณะ Shopping course และ Block course  รวมถึงมีห้องเรียนพิเศษเฉพาะให้เลือก
เรียน  มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดทำหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง มีเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย มีการรายงานผลการเรียน
ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบทุกภาคเรียน นอกจากนั้นยังทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา และพ่อครู แม่ครู ที่ต้อง
ดูแลนักเรียน  ให้คำปรึกษาจนจบช่วงชั้น  โดยได้จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ   
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    2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
          2.2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 1 รายการ  เหรียญทอง 16 เหรียญ เหรียญเงิน  18 เหรียญ  เหรียญ 
ทองแดง 10 เหรียญ และรางวัล Performance Award ในแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World 
Robot Games online edition  ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 

2. เกียรติบัตร นักเรียนผู้ประกอบคุณงามความดี และมีจิตอาสาทำคลอดฉุกเฉินให้กับหญิง 
ชาวกะเหรี่ยง จากกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ชนะเลิศเหรียญทอง ประกวดคลิปวีดีโอ การพูดสุนทรพจน์ภาษาเมียนมา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. รางวัล วัฒนคุณาธร  จากกระทรวงวัฒนธรรม 
5. รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่า เพ่ือส่งเสริม

วัฒนธรรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
จากวุฒิสภา 

6. ได้รับคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดและระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2563 
7. รางวัลชนะเลิศ ชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 

ประจำปี 2564 ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด คณะสงฆ์ภาค 5 
8. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดตาก การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 

NUMBER ONE IDOL TAK 2021 
9. ผ่านการสอบคัดเลือกได้เป็นผู้แทนศูนย์โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563  
เพ่ือเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับประเทศ (ค่าย 3 ) 

10. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 17   
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11. ชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 5 จัดโดยกรมการศาสนา 
12. ชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2563 ภาคกลาง  

ครั้งที่ 2 , 3 , 5 ,6 
13. ชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความตามโครงการ สำนักอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น

ประจำปี 2563 จากสำนักอัยการจังหวัดตาก 
14.  เกียรติบัตร นักเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนคนดี ศรีสังคม  จากสำนักงานอธิบดี 

ผู้พิพากษาภาค 6 
                     

 
 
 
 



38 

 2.2.2 ด้านบริหารจัดการ  ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
1. รางวัลนักประชาสัมพันธ์ ระดับดีเยี่ยม ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไหว

กิจกรรมของโรงเรียนสม่ำเสมอ  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ( 1 ตำบล  1 
โรงเรียนคุณภาพ)  จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

3. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับภูมิภาค  ภาคเหนือ  จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. รางวัลชนะเลิศ ชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 
ประเภททีมโรงเรียน ระดับภาคคณะสงฆ์ 

5. รางวัลระดับทอง  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษา
มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับเขตตรวจราชการที่ 17 

6. โล่รางวัล ระดับทอง  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภท
สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 

7. รางวัลยอดเยี่ยม สถานศึกษาที่มีผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563  
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

8. รางวัลโรงเรียนปลอดขยะดีเด่น (Zero Waste School) ประจำปี 2563 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

9. รางวัลชนะเลิศ ชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 
ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด 

10. รางวัลชนะเลิศ ชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 
ประเภททีม ๕ คน ระดับจังหวัด 
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2.2.3  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

1. นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
- ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดตาก ประจำปี 2563 จังหวัดตาก 
- ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนดีเด่น ในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  
  ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด 
- ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนดีเด่น ในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  
  ประเภททีมโรงเรียน ระดับภาคคณะสงฆ์ 

2. นางสาวอ้อมทิพย์ ระรีธง ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมฟุลไบร์ท (Fulbright Association) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ได้รับทุนฟุลไบร์ท "2020-21 Fulbright Teaching Excellence  
and Achievement Program (Fulbright TEA)" 

3. นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ  ชนะเลิศ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสื่อการสอนทาง
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์  โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2563  
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม   
ประจำปีการศึกษา 2563  จาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 

6. นายวินัย หาญพรม  รางวัลพฤหัสบดี ระดับ จังหวัดตาก ประจำปี 2563 จากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  จังหวัดตาก 

7. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงกล่อม ได้รับคัดเลือกครูดีของแผ่นดิน ระดับจังหวัดตาก 
8. นางสุวรรณีย์  ทองเกตุ ได้รับคัดเลือกครูดีของแผ่นดิน ระดับจังหวัดตาก 
9. นางอรทัย ยาโนยะ  ได้รับคัดเลือกครูดีของแผ่นดิน ระดับจังหวัดตาก 
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3. ระบุจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

   

  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าเฉลี่ย สูงกว่า 

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ และ
ระดับประเทศ 

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

3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมได้รับคำชมเชยและรางวัล 
เกียรติบัตรมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน 

4. ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน  
มีแนวทางในการเลือก ตัดสินใจด้านการศึกษาต่อ
และอาชีพได้  ตามความถนัดและความสนใจ 

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

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถ 

ทำให้บริหารการจัดการด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ 
2. การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร

จัดการ ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ทำให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

3. ผู้บริหารส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนา
ตนเอง ส่งผลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

4. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

5. ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล   

 
 
 

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

การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
2. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ

เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการคิด  

ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย 

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

  
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ  โดยจัดทำบันทึก

ข้อตกลง และกำกับ ติดตามผลการพัฒนา 
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  การพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดทำ

แผนพัฒนาบุคลากร  และการนิเทศกำกับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะ นักเรียนในศตวรรษท่ี 21  ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรม  
กระบวนการสะเต็มศึกษา  
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                    ผลงานดีเด่น 

                   ด้านสถานศึกษา 

                   ด้านครู 

                   ด้านนักเรียน 
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1. รางวัลนักประชาสัมพันธ์ ระดับดีเยี่ยม ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ  
 โรงเรียนสม่ำเสมอ  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ( 1 ตำบล  1 โรงเรียนคุณภาพ)  จาก    
 สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
3. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ

นำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับภูมิภาค  
ภาคเหนือ  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. รางวัลชนะเลิศ ชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม
โรงเรียน ระดับภาคคณะสงฆ์ 

5. รางวัลระดับทอง  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษา ขนาด
ใหญ่ ระดับเขตตรวจราชการที่ 17 

6. โล่รางวัล ระดับทอง  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษา
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

7. รางวัลยอดเยี่ยม สถานศึกษาที่มีผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563  
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

8. รางวัลโรงเรียนปลอดขยะดีเด่น (Zero Waste School) ประจำปี 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

9. รางวัลชนะเลิศ ชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม
โรงเรียน ระดับจังหวัด 

10. รางวัลชนะเลิศ ชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน 
ระดับจังหวัด 

11. รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับเขตพ้ืนที่ ประเภท 
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนาสถานศึกษา 

ผลงานล้ำเลิศ  เชดิชูสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 
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ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา 
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ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา 
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ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา 
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1. นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
- ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดตาก ประจำปี 2563 จังหวัดตาก 
- ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนดีเด่น ในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  
  ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด 
- ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนดีเด่น ในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  
  ประเภททีมโรงเรียน ระดับภาคคณะสงฆ์ 

- รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที ่10 ประจำปีการศึกษา    
   2563 ระดับเขตพ้ืนที่ ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ระดับมัธยมศึกษา ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

2. นางสาวอ้อมทิพย์ ระรีธง ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมฟุลไบร์ท (Fulbright Association) 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ได้รับทุนฟุลไบร์ท "2020-21 Fulbright Teaching Excellence and   
 Achievement Program (Fulbright TEA)" 

3. นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ  ชนะเลิศ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา   
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์   
  โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC    AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563  
  ระดับเขตพ้ืนที่ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 

5. นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล  
- เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563  จาก สำนักงานเขต 
  พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 
- รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC    AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา   
  2563 ระดับเขตพ้ืนที่ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ 

6. นายวินัย หาญพรม  รางวัลพฤหัสบดี ระดับ จังหวัดตาก ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  จังหวัดตาก 

7. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงกล่อม ได้รับคัดเลือกครูดีของแผ่นดิน ระดับจังหวัดตาก 
8. นางสุวรรณีย์  ทองเกตุ ได้รับคัดเลือกครูดีของแผ่นดิน ระดับจังหวัดตาก 

ผลงานล้ำเลิศ  เชิดชูสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนาครูและบุคลากร 
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9. นางอรทัย ยาโนยะ  ได้รับคัดเลือกครูดีของแผ่นดิน ระดับจังหวัดตาก 
10. นางสาวทองแข  หมื่นพิลมทอง  รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

11. นางสาวกรรณิการ์  ดิษชกรร   รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา  

12. 2563 ระดับเขตพ้ืนที่ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

13. นายสารินทร์  แก้วกลม  รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 10 
ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 
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ผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาบุคลากร 
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1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 1 รายการ  เหรียญทอง 16 เหรียญ เหรียญเงิน  18 เหรียญ  เหรียญทองแดง 10 
เหรียญ และรางวัล Performance Award ในแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games online 
edition  ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 

2. เกียรติบัตร นักเรียนผู้ประกอบคุณงามความดี และมีจิตอาสาทำคลอดฉุกเฉินให้กับหญิงชาวกะเหรี่ยง 
จากกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ชนะเลิศเหรียญทอง ประกวดคลิปวีดีโอ การพูดสุนทรพจน์ภาษาเมียนมา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. รางวัล วัฒนคุณาธร  จากกระทรวงวัฒนธรรม 
5. รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่า เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการเมือง 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วุฒิสภา 
6. ได้รับคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดและระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2563 
7. รางวัลชนะเลิศ ชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 

2564 ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด คณะสงฆ์ภาค 5 
8. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดตาก การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

IDOL TAK 2021 
9. ผ่านการสอบคัดเลือกได้เป็นผู้แทนศูนย์โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์   

คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 เพ่ือเป็นตัวแทนร่วมแข่งขัน 
ในระดับประเทศ (ค่าย 3 ) 

10. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 17  ณ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

11. ชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 5 จัดโดยกรมการศาสนา 
12. ชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2563 ภาคกลาง ครั้งที่ 2 , 3 , 5 ,6  
13. ชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความตามโครงการ สำนักอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี 

2563 จากสำนักอัยการจังหวัดตาก  
14.  เกียรติบัตร นักเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนคนดี ศรีสังคม จากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 

 
 

 

ผลงานล้ำเลิศ  เชดิชูสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 

ผลงานเด่นด้านการพัฒนานกัเรียน 
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   ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 1 รายการ  เหรียญทอง 16 เหรียญ เหรียญเงิน  18 เหรียญ  เหรียญทองแดง  
   10 เหรียญ และรางวัล Performance Award ในแข่งขันหุ่นยนตน์านาชาติ World Robot Games 
   online edition  ณ ประเทศฟิลิปปนิส ์
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นายวรินทร  สิริพงษ์ณภัทร นำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 
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ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

จาก สทศ. 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

   ปีการศึกษา 2563 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

   ปีการศึกษา 2563 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

   ปีการศึกษา 2563 



66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

   ปีการศึกษา 2563 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

   ปีการศึกษา 2563 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

   ปีการศึกษา 2563 
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ผลการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

(O-NET) ระดับชั้น ม.3 

จาก สพม.เขต 38 
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ผลการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

(O-NET) ระดับชั้น ม.6 

จาก สพม.เขต 38 
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ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

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

    ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

            
             

 
 
 
 
 

 
 

 

 

(นายพันธ์   ทาอินทร์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 

 

 

 

(นางสุภัทร   เงินดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

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

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
               

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

(นายพันธ์   ทาอินทร์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 

(นางสุภัทร   เงินดี)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓         

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

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

75 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 85 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 85 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 85 

ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ประกอบด้วย  4 ประเด็นพิจารณา 

 

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

ดีเลิศ 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ดีเลิศ 

  2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ      ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

80 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 80 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 80 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

80 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

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

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

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

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓       

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

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

 

        1.2 ผู้เรียน ร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

 

        1.3 ผู้เรียน ร้อยละ 75 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
อยู่ในระดับดี  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

        1.4 ผู้เรียน ร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดี  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

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

 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

75 

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

 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 85 

     3.1 ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม  
ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

     3.2 ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีผลงาน จากการทำโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์  และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 85 

     4.1 ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

        4.2 ผู้เรียน ร้อยละ 90 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75 

     5.1 ผู้เรียน ร้อยละ 75 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.2 ผู้เรียน ร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.3 ผู้เรียน ร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.4 ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

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

 

     5.7 ผู้เรียน ร้อยละ 80  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.8 ผู้เรียน ร้อยละ 65  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป          

 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 85 

    6.1 ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ในระดับต่อไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

    6.2 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 85 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

    6.3 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 85 มีความพร้อมในการทำงาน และ
ประกอบอาชีพ 

 

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



78 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

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

 

      2.3 ผู้เรียนร้อยละ 90   ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

 

      2.4 ผู้เรียนร้อยละ 90   มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจ 
ในความเป็นไทย  

 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 95 
     3.1 ผู้เรียนร้อยละ 95 ยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความ
คิดเห็นที่แตกต่าง 
     3.2 ผู้เรียนร้อยละ 95  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่
ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 85 
    4.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

 

    4.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

 

    4.3 นักเรียน ร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

 

    4.4 นักเรียนร้อยละ 90  ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
        2.1.1 สถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้อง
กับแผนการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่
สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

         2.1.2 สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณา
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน กำหนด
ผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ จน
นำไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       2.1.3 สถานศึกษา มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐานและ
กำหนดค่าเป้าหมายในประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
ตามบริบทของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
        2.1.4 สถานศึกษาจัดทำประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วย
วิธีการหลากหลาย 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
       2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้  
       2.2.2 สถานศึกษามีและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูบุคลากรของ
โรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
       2.2.3 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย 
      2.2.4 สถานศึกษากำหนดวิธีการดำเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุก
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการทำงานที่มีระบบสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาและดำเนินการในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนา
บุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วม 

ดีเลิศ 
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      2.2.5 สถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลา
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและ
กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด
รับทราบ 
       2.2.6 สถานศึกษามีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่สำคัญและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด      
           2.2.7 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      2.2.8 สถานศึกษากำหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษา
ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการ
บริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการ
ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ 
        2.2.9 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ครบถ้วน เกินร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนด โดยร้อยละ 
80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณและทรัพยากร
อย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป พึงพอใจการดำเนินงาน 
        2.2.10 สถานศึกษาสถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี
วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม และมีการจัดทำรายงานตามหลักวิชาการ เป็นปัจจุบัน 
        2.2.11 สถานศึกษา มีการติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการเป็น
แบบอย่าง  ที่ดี และนำผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา      
  2.2.12 สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัด
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การศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
  2.2.13 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มี 
ความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่กำหนด และนำข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  2.2.14 สถานศึกษามีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่  และ
นำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไป 
อย่างต่อเนื่อง      
2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
        2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
        2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ 
        2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
        2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และครูในระดับชั้น มีการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง  
        2.4.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา ให้สามารถจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ดีเลิศ 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
       2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอน 
      2.5.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 

ดีเลิศ 
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  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 
        2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
       2.6.2 สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาระบบและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ      ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

80 

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

 

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

 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 80 

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

 

      3.2.3 ครู ร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน  
และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

 

      3.2.4  ครู ร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ
เทคโนโลยีการศึกษาอย่างหลากหลาย   

 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก  
ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

80 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

      3.4.2 ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของ
การเรียนรู้ 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
      ครู ร้อยละ 80  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

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

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

3. การกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  หรือเป็นร้อยละ   
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

1. การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
    1.1 “ศาสตร์พระราชา” ตำราแห่งชีวิต 

 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ดังนี้ “ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
พระราชทาน พระบรมราชวโรกาส ให้รัฐมนตรี ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ที่นั่งอัมพรสถาน 
พระราชวังดุสิต 
 ในโอกาสนี้ผมขออันเชิญกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร อันมีใจความสำคัญ เป็นสิริมงคลแก่คณะรัฐมนตรี และปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผมเห็นว่าพวกเราทุกคน
ควรได้ระลึกและรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ สรุปใจความได้ว่า  
 “...ขอให้น้อมนำศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 
โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชดำริและแนวทางพระราชทานนานัปการ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา รวมทั้ง
พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาสำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบกิจการและการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ รวมทั้งยืดถือเป็นแบบอย่างท่ีดีในกิจวัตรประจำวัน อันจะเป็นสิริมงคล เป็น
พระคุ้มครองและเป็น “แสงสว่างนำทาง”ให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดไป เพ่ือสนองพระราชปณิธาน และเพ่ือ
ประโบชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งปวง อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานใด ๆ ย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค ก็ขอให้
ปรึกษากัน หาข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ทันกาล เหมาะสมกับสถานการณ์และมีเหตุผล ทั้งนี้ 
ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั ้น นอกจากเป็นเสมือน “บททดสอบ บทเรียน” แล้ว ยังเป็นสิ ่งที ่ช ่วย “เพิ ่ม” 
ความสามารถให้กับเราทุกคนด้วย  ดังนั้น ต้องมีความตั้งใจ มีขันติ มีความอดทน ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่
จะศึกษาปัญหาและแก้ไขให้รอบคอบ ก็จะได้ผลต่อประเทศและเป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองด้วย ...” นะครับ 
 “ ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ตำราแห่งชชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์ จากการทรงงาน ที่ทำ
ให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้ทุกมิติ ผมขอชื่นชมสื่อทุกแขนงที่ ได้นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ 
สู่สายตาประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ให้รับรู้เข้าใจได้ลึกซึ้งและถ่องแท้มากยิ่ งขึ้นเพื่อสามารถน้อมนำไปสู่การ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
    1.2  23 หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที ่นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็น
พระราชาที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการทำงานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด้วย 
ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุด
มิได้ ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความน่าสนใจที่สมควรนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตการ
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ทำงานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลลาท ท่านสามารถนำหลักการทรงงานของ
พระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  ดังนี้ 
1. จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
    ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ 
นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพ่ือนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 
2. ระเบิดจากภายใน 
    จะทำการใดๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจและ
อยากทำ ไม่ใช่การสั่งให้ทำ คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทำก็เป็นได้ ในการทำงานนั้นอาจจะต้องคุยหรือประชุมกับ
ลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป 
3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
    ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้าม แล้วเริ่ม
แก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสียก่อน เมื่อสำเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเรื ่อยๆ ทีละจุด เราสามารถเอามา
ประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือทำจากจุดเล็กๆ ก่อน 
ค่อยๆ ทำ ค่อยๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุลวงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็
ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ทำให้เราปวดหัวให้ ได้เสียก่อน เพื่อจะให้อยู่
ในสภาพทีด่ีได้…” 
4. ทำตามลำดับขั้น 
    เริ่มต้นจากการลงมือทำในสิ่งที่จำเป็นก่อน เมื่อสำเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จำเป็นลำดับต่อไป ด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวัง ถ้าทำตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสำเร็จได้โดยง่าย… ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทร งเริ่มต้นจากสิ่งที่
จำเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และ
สิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น 
ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่
ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้า งเสริม
ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป…” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 
18 กรกฎาคม 2517 
5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
        การพัฒนาใด ๆ ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับ
ลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน “การพัฒนาจะต้องเป็นไป
ตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา จะไป
บังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนำ เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริง ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจ
หลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง” 
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6. ทำงานแบบองค์รวม 
    ใช้วิธีคิดเพื่อการทำงาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทุกสิ่งทุก
อย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
7. ไม่ติดตำรา 
    เมื่อเราจะทำการใดนั้น ควรทำงานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้นๆ  ไม่ใช่การยึดติดอยู่กับแค่ใน
ตำราวิชาการ เพราะบางท่ีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนทำอะไรไม่ได้เลย 
สิ่งที่เราทำบางครัง้ต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย 
8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
    ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่ายและ
ประหยัด ราษฎรสามารถทำได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไข ปรับปรุง โดยไม่
ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “…ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดย
ปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…” 
9. ทำให้ง่าย 
    ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและที่สำคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม “ทำให้
ง่าย” 
10. การมีส่วนร่วม 
     ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มา ร่วมแสดง
ความคิดเห็น “สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู ้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความ
วิพากษ์วิจารณ์จากผู ้อื ่นอย่างฉลาดนั ้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาละประสบการณ์อันหลากหลายมา
อำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 
11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 
     ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “…ใครต่อใคร
บอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจรำคาญด้วยซ้ำว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น 
มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพ่ือตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้…” 
12. บริการที่จุดเดียว 
    ทรงมีพระราชดำริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้หลักการ “การ
บริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วย
การปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติ
เข้าช่วยเหลือเราด้วย 
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14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
     ทรงนำความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบำบัดน้ำเน่าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่งมีตาม
ธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำ 
15. ปลูกป่าในใจคน 
     การจะทำการใดสำเร็จต้องปลูกจิตสำนึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะทำ…. 
“เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะ
รักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 
16. ขาดทุนคือกำไร 
     หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การเสียสละ” เป็น
การกระทำอันมีผลเป็นกำไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 
17. การพึ่งพาตนเอง 
     การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพ่ือการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือให้มีความ
แข็งแรงพอที ่จะดำรงชีว ิตได้ต่อไป แล้วขั ้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ ในสังคมได้ตาม
สภาพแวดล้อมและสามารถ พ่ึงตนเองได้ในที่สุด 
18. พออยู่พอกิน 
     ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้า
ต่อไป 
19. เศรษฐกิจพอเพียง 
     เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต ให้ดำเนินไปบน 
“ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน 
20. ความซ่ือสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
     ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้
มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 
21. ทำงานอย่างมีความสุข 
     ทำงานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทำอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ สนุกกับการ
ทำงานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะทำงานโดยคำนึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อ่ืนก็
สามารถทำได้ “…ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทำประโยชน์ให้กับ
ผู้อื่น…” 
22. ความเพียร 
     การเริม่ตน้ทำงานหรือทำสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น ดังเช่นพระ
ราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ำต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตก
เป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ำ 
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23. รู้ รัก สามัคคี 
     รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 
     รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือทำ ลงมือแก้ไขปัญหานั้น 
     สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือทำคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน 
 

2. พระปฐมบรมราชโองการ  รัชกาลที่ 10 
 

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 

 
 พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรวชิรางกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 
 

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

1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
1.2 ยึดมั่นในศาสนา  
1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  
1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

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

     3.  มีงานทำ – มีอาชีพ ประกอบด้วย  
3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน 

สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ  
3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำ 

ในที่สุด  
3.3 ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

     4. เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย  
4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน  
4.2 ครอบครัว– สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี  
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4.3 การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญ
ประโยชน์งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอ้ืออาทร 
4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 

โดยท ี ่ ร ั ฐธรรมน ูญแห ่ งราชอาณาจ ักรไทย มาตรา 65 ก ํ าหนดให ้ร ั ฐพ ึ งจ ัดให ้ม ีย ุทธศาสตร ์ชาติ   
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป ตามที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ การจัดทํายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกําหนดให้มี การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิธีการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํารา่ง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ ประเมินผล รวมทั้งกําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ย ุทธศาสตร ์ ช าต ิ  20  ป ี  (พ .ศ .  2561 -2580 )  เป ็ นย ุทธศาสตร ์ ช าต ิ ฉบ ับแรกของประ เทศไทย  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย … “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
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ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความม่ันคงในทุก
มิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีทีอ่ยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ 
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอื้ออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 
เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการ
ดําเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด 
   1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความ
มั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

2. การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี

เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
4. การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปัญหาความม่ันคงท่ีสําคญั 

   2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
1. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
2. การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
3. การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 

   3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
1. การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบ 
และทุกระดับ 

3. การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ให้มีประสิทธิภาพ 
   4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

1. การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
2. การเสริมสร้างและธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
3. การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร ภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 

   5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 
1. การพัฒนากลไกให้พร้อมสําหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง    

   แบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
2. การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
3. การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับ 
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ี
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต 
ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้าง
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ อนาคต  
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้
ในคราวเดียวกัน 
   1. การเกษตรสร้างมูลค่า 

1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
2. เกษตรปลอดภัย 
3. เกษตรชีวภาพ 
4. เกษตรแปรรูป 
5. เกษตรอัจฉริยะ 

 



93 

   2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
1. อุตสาหกรรมชีวภาพ 
2. อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
3. อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
4. อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
5. อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

   3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
1. ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
2. ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
3. ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
4. ท่องเที่ยวสําราญทางน้ำ 
5. ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

   4. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
1. เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
2. สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3. เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
5. รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

   5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
1. สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
2. สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
3. สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
4. สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
5. ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สําคัญ 
เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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   1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
1. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
2. การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ เรียนการสอนในสถานศึกษา 
3. การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
4. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
5. การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
6. การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
7. การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

   2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1. ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
2. ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
3. ช่วงวัยแรงงาน 
4. ช่วงวัยผูสู้งอายุ 

   3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
1. การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 
2. การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
4. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ การวางตําแหน่งของ 

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
6. การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
7. การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

   4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
1. การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
2. การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสําหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
3. การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ ในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
   5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
2. การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
4. การพฒันาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
5. การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
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   6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
2. การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและ
3. ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
4. การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

   7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
1. การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
2. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
3. การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
4. การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทํา เพื่อส่วนรวม การ
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
   1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

1. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
2. ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
3. กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
4. เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ และความริเริ่มสร้างสรรค์  

มีความปลอดภัยในการทํางาน 
5. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทกุช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
6. ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
7. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผู้มีรายได้น้อย

และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
8. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

   2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
1. พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
2. กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
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3. จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

4. ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวาง ระบบและกลไกการ
บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 

5. สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
6. การพัฒนากําลังแรงงานในพ้ืนที่ 

   3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
1. สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
2. การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา สังคมและภาคประชาชน 
4. ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
5. สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
6. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ สังคมยุคดิจิทัล 

   4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ จัดการตนเอง 
1. ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน การจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 

ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
2. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
3. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
4. สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สําคัญเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล 
และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
ในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็น การดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่าง
แท้จริง 
   1. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

1. เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิด 
3. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลําคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
4. รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
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   2. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
1. เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
2. ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข ทั้งระบบ และมีนโยบายการ 
3. จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
4. พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   3. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
2. มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน 
4. พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําที่เกิด จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

   4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น เมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจัดทําแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่
อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็น เอกภาพ 

1. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี การบริหารจัดการตามแผนผัง  
    ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

2. จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม  
    มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 

3. สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก ทางสถาปัตยกรรมและ  
   ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐาน วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

4. พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของ 
   ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

5. เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ ความสามารถในการป้องกันโรค  
    อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
   5. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำ ของประเทศ 
2. เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำ 

    ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
3. พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
5. พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา 

    และการเข้าถึงอาหาร 
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   6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 
1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
2. พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม 
3. จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ 

    สิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ 
4. พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคต ประเทศ ด้านทรัพยากร  

    ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ
เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการ
ให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและ
เปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ 
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกใน
การปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา 
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม 
   1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง สะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส 

1. การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ แนวหน้าของภูมิภาค 
2. ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

   2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาในทุกระดับ 
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 

1. ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
2. ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
3. ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกระดับ 

   3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
1. ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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3. ส่งเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
   4. ภาครัฐมีความทันสมัย 

1. องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

   5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และ
เป็นมืออาชีพ 

1. ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
2. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง

ความกา้วหน้าในอาชีพ 
   6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
2. บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
3. การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4. การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ แบบบูรณาการ 

   7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จําเป็น 
1. ภาครฐัจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
2. มีกฎหมายเท่าที่จําเป็น 
3. การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

   8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
1. บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรี 
2. ความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
3. ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอน ของการค้นหาความจริง 
4. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 

ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
5. พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

 
 

 
 

 
 

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

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9-
11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
               ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs)  รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่ม
อาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันกำหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ฉบับนี้
ประกอบด้วย 5 ส่วนได้แก่ 
ส่วนที่ 1  ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
               ส่วนที่ 2  การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
                                – สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 
                                – สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
               ส่วนที่ 3  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
               ส่วนที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

http://plan.bru.ac.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9e-%e0%b8%a8-2561-2580/
http://plan.bru.ac.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9e-%e0%b8%a8-2561-2580/
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                                 ยทุธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ 
                                                      ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
                                                      และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
               ส่วนที่ 5  การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12    
 
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 

ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ
มาโดยตลอดและเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสดุลง 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศ
ทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
          กระบวนการจัดทำเน้นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและ
การยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยทำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากทุกภาคส่วนมาปรับปรุงแก้ไข และได้นำเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา และได้ปรับแก้เอกสารตามความเห็นของที่ประชุม โดยได้ปรับเป็น 
“(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579” เป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 14 
มีนาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้
เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
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เป้าหมายที่ 1 : การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
เป้าหมายที่ 2 : ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
เป้าหมายที่ 3 : คุณภาพการศึกษา (Quality) 
เป้าหมายที่ 4 : ประสิทธภิาพ (Efficiency) 
เป้าหมายที่ 5 : การตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ  
ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

เป้าหมายที่ 2: คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ  
ได้รับการศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
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7. นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายหลัก 12 ด้าน 

นโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอกย้ำอยู่เสมอ คือ ประเทศไทยต้องหลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และต้องลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างคนจนและคนรวย 
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้นการสานต่อความมุ่งมั่นดังกล่าวจึงกลายเป็นที่มาของการกำหนดวิสัยทัศน์ของ
รัฐบาลชุดนี้ มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี 21 โดยรัฐบาลได้กําหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผ่นดิน สำหรับนโยบายในช่วง 4 ปีถัดไป ด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายรัฐบาล ที่เกี่ยวกับการศึกษา ( ข้อ 8 ) 
1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

1.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม 

ศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพื่อส่ง
ต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คำนึงถึงศักยภาพของ
ครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื ่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี ้ยงดู  
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

1.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที ่เชื ่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 

1.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
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1.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับ 
ศตวรรษที ่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู ้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ 
สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็ กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความ
คิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

1.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน 
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็น
ผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

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

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

1.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
1.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ยกระดับ 

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

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

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

1.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
1.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครูเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด 

การศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึงความจำเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง 
พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่ สะท้อนความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้
สำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้ าสู่สังคม 
สูงวัย 

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

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

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

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

นโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา ข้อที่ ๗ 
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุง

รูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ 
และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพในทุกตำบลส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์
ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจสร้างนักวิจัยใหม่
และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี
ด ิจ ิท ัล สื ่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพื ่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงส ังคม  
ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการ
ดำเนินชีวิต 
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8. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม  
 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

เป้าประสงค์ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการ

พัฒนาประเทศในอนาคต 
2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
--------------------------------------------------- 

เพ่ือให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แล ะมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึง
ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ 
โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งม่ันดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 
2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมี
ความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงาน
ภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ
และประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจ 
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้ง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/ 
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการ
จัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยมุ ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั ้งพัฒน าสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด 
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
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จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ 

เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการ 

จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผา่น
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครูให้มากข้ึน 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ  
อาท ิการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 

(English for All) 
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูง

วัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับ
ตำบล 

- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู ้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน 

- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) เพื่อให้มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจัดหลักสูตรการพฒันา
แบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
รองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่ว
ประเทศ 
 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ 

เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที ่เก ิดขึ ้นกับผู ้ เร ียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 

อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
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- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาท่ี
สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
ใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย

เครื่องมือปฏิบัติที ่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู ้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน

สิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้าง

รายได ้
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจ

ใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ

ผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูป

องค์การ 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและ

มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอก

บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ 

แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งด
ดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัด
อบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มี
ความซ้ำซ้อน 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ 
ปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจ
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธ ิการ และคณะกรรมการต ิดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลการจ ัดการศ ึกษาของ
กระทรวงศกึษาธิการ ทราบตามลำดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ 
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 

อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่  
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กำหนด หากมีความ
สอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
เช่นกัน 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) 
             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 

21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ให้มี

สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ใด้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วย
ภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทาง
การศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลฝานแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่าน
ระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษ าให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัย
อำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึง
การจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและ
คล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร ทาง
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการ
ผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาที่
สามารถอ้างอิงอาเซียนได ้

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็น
กรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
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9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่
มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

วาระที่ 1 เรื ่องความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

วาระที่ 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวม
การศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง 

วาระท่ี 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตาม
บริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

วาระท่ี 7 การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทยีม
กับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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9. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ 

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

วิสัยทัศน์ 
  สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน  

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ ๒๑  

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม  

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  

6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
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3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึด
หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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10. แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
 เนื่องจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้จัดตั้งสำนักงานเขตข้ึนมาใหม่ จึงขอใช้แนว
ทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (เขต 38 เดิม) โดยกำหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษา  ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เป็นองค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ 

3. สร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 

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

เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs, 2030) 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มี
อาชีพ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

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

4. ผู้บริหาร มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้

ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
6. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานของ

สมรรถนะหลัก (Core competency) และสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) 
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7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและ
บริหารเชิงบูรณาการด้วยนวัตกรรม ใช้ข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา ในการขับเคลื่อนคุณภาพ มีการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
ค่านิยม (Core Value) 
 “ ทำงานเป็นทีม บริหารว่องไว ได้มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมภิบาล” 
 1. Good Team 
 2. Good Service 
 3. Good Standard 
 4. Good Governance 
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
 ทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร มีความรู้สึกเป็นพี่น้องกัน “We are family” 
นโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

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

 

 จุดเน้น 
 1. น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ 

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

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4. มีระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการ

คุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
5. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
7. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (SCQA , OBECQA) 
8. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
9. จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  
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11. ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหว่างปี  2562 – 2565 
วิสัยทัศน์ 
สรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ  
 1)  จัดการศึกษามัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2)  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย 
 3)  พัฒนาทักษะสำคัญของผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก 

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

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

กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ 

และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เอกลักษณ์  วิชาการเด่น 

อัตลักษณ์โรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม 

คุณธรรมอัตลักษณ์ รับผิดชอบ มีวินัย จิตอาสา 

วัฒนธรรมองค์กร (Culture Organization) 

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

วาระเร่งด่วนของโรงเรียน  (Agenda) 
 1. การบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน 
 

12.  กลยุทธ์และแผนงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 – 2565 
 

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

                            กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ  
                 ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

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

                            และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 
แผนงานที่ 2 บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู 

กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 
แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

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

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนสรรพวิทยาคม  

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

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

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

S2 : ด้านบริการและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้เรียน 
Service and 
Product  
 

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

1. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยไม่ได้สรุปผล 
    การประเมินวิเคราะห์ มีข้อดี ข้อเสีย  
    อย่างไร 
2. กิจกรรมทีจ่ัดให้ผู้เรียนมีจำนวนมากเกินไป 
    ทำให้ผู้เรียนไม่มีเวลาทำกิจกรรมอ่ืนๆ 
3. กิจกรรมที่จัดให้กับผู้เรียนขาด 
    การบูรณาการร่วมกันทำให้เกิด 
    ความซ้ำซ้อน 
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
4. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของ 
    ผู้เรียนแต่ละโปรแกรมการเรียน/หลักสูตร 
5. หลักสูตรมีความโดดเด่น ทั้งด้านภาษา 
    และวิชาการ 

M1 : ด้านบุคลากร  
Man 

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

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

M2 : ด้านการเงิน  
Money 
 

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

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

M3 : ด้านวัสดุ
อุปกรณ์  Materials 
 

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

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

 
 

M4 : ด้านการบริหาร
จัดการ 
Management 
 

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

1. โรงเรียนไม่มีระบบการประเมินครูผู้สอน 
    โดยนักเรียนและผู้ปกครอง 
2. การจัดสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ 
    และไม่เป็นปัจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนสรรพวิทยาคม  

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

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

1. โรงเรียนอยู่ใกล้ชายแดนทำให้เสี่ยง 
    ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ชุมชนมีแหล่งอบายมุข สถานบันเทิง  
    ร้านเกมส์และการแพร่ระบาด 
    ของสารเสพติด  
 

T : ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี 
Technological 
Factor 
 

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

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

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

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

P : ปัจจัยด้าน
การเมืองและ
กฎหมาย  
Political and 
legal Factor 
 

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

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

กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 
โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กรอบในการพัฒนา หมายเหตุ 
256

2 
256

3 
256

4 
256

5 
 

กลยุทธ์ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนสู่
มาตรฐานสากล 

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

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

1.1 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อหลักสูตรการศึกษา
พื้นฐาน 

100 100 100 100  

1.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีสามารถสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

70 73 75 80  

1.3 จำนวนนักเรียนท่ีสอบได้รับทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ 2 4 6 10  
1.4 จำนวนนักเรียนได้เข้าร่วมเวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดบั
นานาชาติ 

20 25 30 35  

1.5 จำนวนหลักสูตรการเรียนเพิ่มขึ้นและมีความเข้มข้นเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

1 1 1 1  

1.6 ร้อยละความพึงพอใจด้านหลกัสูตรและกระบวนการจัดการเรยีนการ
สอนของผู้เรียน 

80 83 85 90  

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

2. ส่งเสรมิและพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนตาม
สมรรถนะของผู้เรียนให้
เหมาะสมกับการเป็น
พลงเมืองไทยและพล
โลก 

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

2.1 ร้อยละของนักเรียนมีการสื่อสารและใช้ภาษาที่ 2 เพิ่มขึ้น 3 3 3 3  
2.2 ร้อยละของนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและเป็นเครื่องมอืใน
การเรยีนรู ้

80 85 90 95  

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

มี มี มี มี  

2.5 โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นความสามารถที่
หลากหลายของผู้เรียนเป็นสำคญั 

มี มี มี มี  
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กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 
โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กรอบในการพัฒนา หมายเหตุ 
256

2 
256

3 
256

4 
256

5 
 

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

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
2. โครงการพัฒนาระบบ 
พ่อครู -แม่คร ู

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

70 75 80 85  

3.4 ร้อยละของครูสามารถให้ความดูแล/ตดิตามในระบบพ่อครูแม่ครูได้
หลากหลายช่องทาง 

100 100 100 100  

3.5 โรงเรียนมรีะบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและเปน็
แบบอย่างได ้

มี มี มี มี  

กลยุทธ์ที่ 2  
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบ
วินัย และมีจติสำนึก
ความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 

1. ปลูกฝังเอกลักษณ์  
และคณุธรรมอัตลักษณ ์
ของนักเรียนสรรพ
วิทยาคม 

1. โครงการรับนักเรียนใหม ่
2. โครงการส่งเสรมิระเบียบวินัย
นักเรียน 

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

100 100 100 100  

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

มี มี มี มี  

2. เสริมสร้างทักษะ 
จิตสำนึกในการดำเนิน
ชีวิตของการเป็น
พลเมืองไทย และพล
โลก 
โดยยดึหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา 
2. โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

2.1 ร้อยละของครูที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใน
การจัดการเรยีนรู ้

100 100 100 100  

2.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการเรียน 

100 100 100 100  

2.3 ร้อยละของนักเรียนมีการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียน 70 73 78 80  
2.4 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

80 83 86 89  
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กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 
โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กรอบในการพัฒนา หมายเหตุ 
256

2 
256

3 
256

4 
256

5 
 

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

2.5 ร้อยละของนักเรียนในการพัฒนานวัตกรรม 3 5 8 10  

3. ส่งเสรมิกิจกรรมตาม
หลักของศาสนา ภมูิ
ปัญญา ประเพณี 
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
และรักษาสุขภาพกาย
และใจของผู้เรียน 

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

3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภมูปิัญญา 
ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นและรักษาสุขภาพกายและใจของผูเ้รียน 

100 100 100 100  

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



138 

กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 
โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กรอบในการพัฒนา หมายเหตุ 
256

2 
256

3 
256

4 
256

5 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ ให้เป็น
ครูมืออาชีพมี
สมรรถนะเหมาะสม
กับการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นบุคคลมือ
อาชีพ 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาครูและบลุากรสูม่ือ
อาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก 

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

มี มี มี มี  

1.2 ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ด้านบุคลากร 

80 83 86 89  

1.3 จำนวนครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ,วุฒิการศึกษา ,รางวัลครูดีเด่นและครู
อาวุโสดีเด่นของโรงเรียน,รางวลัจากองค์กรภายนอก 

5 5 5 5  

1.4  ร้อยละของครูที่เข้ารับการพฒันาปีละไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง 85 87 89 90  
1.5 จำนวนบทความและงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เผยแพร่ในวารสารหรือเว็บไซต ์

5 5 5 5  

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

1. โครงการเสริมสรา้งขวัญและ
กำลังใจบุคลากร 

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

10 10 10 10  

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

กลยุทธ์ที่ 4 บริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานตามหลักธรร
มาภิบาล ด้วยระบบ
คุณภาพ - 
และยดึหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. พัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศด้วยระบบ
คุณภาพโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 

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

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

90 92 94 96  

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

ยุทธ์ 
โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กรอบในการพัฒนา หมายเหตุ 
256

2 
256

3 
256

4 
256

5 
 

 2. พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
โดยยดึหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

2.1 ร้อยละของแหล่งเรยีนรู้ที่เปดิบริการดา้นวิชาการให้แก่นักเรยีน ครู 
บุคลากรและชุมชน 

90 93 95 97  

2.2 ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการของสนามกีฬา ห้อง
ปฏิบัติการฯ  
ที่ตอบสนองความต้องการของหลกัสูตรการจัดการเรียนการสอน 

80 83 
 

87 90  

2.3 จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ไดร้ับการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 2 2 2 2  
2.4 จำนวนกิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอก
เพิ่มขึ้น 

3 3 3 3  

3. เสริมสร้าง และ
ประสานความร่วมมือ
กับชุมชนและเครือข่าย
ของโรงเรียน 
 
 
 
 

1. โครงการเสริมสรา้งความร่วมมอื
ของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรยีน 

3.1 จำนวนเงินระดมทรัพยากร/เงนิบริจาคของโรงเรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว ้

เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว ้

 

3.2 จำนวนครั้งท่ีชุมชน/องค์กรเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของ
โรงเรียน 

20 20 20 20  

3.3 จำนวนโรงเรียนที่มาศึกษาดูงาน/ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการจัด
การศึกษาและอื่น ๆ 

10 10 10 10  

3.4 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนในด้านการศึกษาและอื่น ๆ 5 5 5 5  
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กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ 
โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กรอบในการพัฒนา หมายเหตุ 
256

2 
256

3 
256

4 
256

5 
 

4. พัฒนางานประกัน
คุณภาพและระบบสาร
สานเทศให้เป็นปจัจุบันท
ทันสมัยพร้อมใช้และ
ทั่วถึง 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
2. โครงการพัฒนาระบบการให้บรกิาร
ทางการศึกษา 
3. โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4.1 พัฒนางานประกันคุณภาพในที่เข้มแข็งและมรีะบบสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบันทันสมัยพร้อมใช้และทั่วถึง 

มี มี มี มี  

4.2 โรงเรียนผา่นการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีเยี่ยมขึ้นไป ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
4.3 ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สรรพวิทยาคม 

90 91 92 93  

4.4 จำนวนครั้งในการรายงานผลการตรวจสอบข้อมลูในหน้าเว็บไซต์
โรงเรียนหรือฐานข้อมลูสำคญัตามภารกิจของหน่วยงานว่ามีการอัพเดต
ข้อมูลที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที เพื่อการใช้งานร่วมกันอย่าง
เป็นปัจจุบัน 

มีการอัพเดตข้อมูลที่จำเป็น
อย่างสม่ำเสมอทันท่วงทีและ

เป็นปัจจุบัน 

 

4.5 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรยีนในระดับ
ดีมาก 

90 91 92 93  

4.6 จำนวนวารสารโรงเรยีน, รายงานประจำปี,จำนวนครั้งท่ีประกาศ 
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่แก่ผูเ้กี่ยวขอ้ง 

2 2 2 2  
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(เงินเรียนฟรี)  ประจำปีการศึกษา 2564 
3.1 งบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถงึมัธยมศึกษา 

(เงินเรียนฟรี)  ประจำปีการศึกษา 2564 

สรุปงบประมาณการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  
(เงินเรียนฟรี) ประจำปีการศึกษา 2564 

โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน  วันที่  24 มิถุนายน 2564 
 

1. รายการหนังสือเรียน/คน/ภาคเรียน 
ม.1 ×    458 = 458 × 808   = 370,064 
ม.2 ×    471 = 471 × 921   = 433,791 
ม.3 ×    490 = 490 × 996   = 488,040 
ม.4 x    452 = 452 × 1,384   = 625,568 
ม.5 ×    454 = 454 × 1,326   = 602,004 
ม.6 ×    462 = 462 × 1,164   = 537,768 
    รวมทั้งหมด         3,057,235.- 
งานพัสดุ ดำเนินการในการสอบราคา หาหนังสือ ตามที่ครูผู้สอนต้องการ 
 

2. รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน/คน/ปีการศึกษา 
ม.ต้น ×    450   = 1,419 × 450   =  638,550.- 
ม.ปลาย ×    500   = 1,368 × 500   =  684,000.- 
    รวมทั้งหมด         1,322,550.- 
 

งานการเงิน ดำเนินการแจกนักเรียนหลังจากได้ รับแจ้งการโอนเงิน 
 

3. รายการค่าอุปกรณ์การเรียน/คน/ภาคเรียน 
ม.ต้น ×    210   = 1,419 × 210   =   297,990.- 
ม.ปลาย ×    230   = 1,368 × 230   =   314,640.- 
    รวมทั้งหมด            612,630.- 
ตลอดปีงบประมาณ 2564  รวมทั้งหมด × 2   = 1,225,260.- 

งานการเงิน ดำเนินการแจกนักเรียนหลังจากได้ รับแจ้งการโอนเงิน 
 
 
 



142 
 

4. รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน /คน/ภาคเรียน 
ม.ต้น ×   440      = 1,419 × 440   =   624,360.- 
ม.ปลาย ×   475    = 1,368 × 475   =   649,800.- 
    รวมทั้งหมด          1,274,160.- 
ตลอดปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งหมด  × 2  = 2,548,320.- 
 

3.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  

(เงินเรียนฟรี)  ประจำปีการศกึษา 2564 
การจัดสรรงบประมาณปี 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานงบประมาณในการพัฒนาจำแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วิธีการ และ
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เงินเรียนสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เงินเรียนฟรี)  ใน
ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม  4,417,961.97.-  โดยจำแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนดังนี้ 

 

ลำดับที่ กลยุทธ์ งบประมาณ (บาท) 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 2,800,734 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

571,676 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมี
สมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

- 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ
คุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1,045,551.97 

รวม 4,417,961.97 
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3.3 กรอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามกลยุทธ์/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ แผนงาน งานและโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564  ดังแสดงในตาราง 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ   
   ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1.3 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
1.4 การพัฒนาออกแบบจัดการเรียนรู้บูรณาการ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานพฒันาหลักสูตร 
   - งานพฒันาการเรียนการสอน 

2. โครงการพัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานวัดผลและประเมนิผล 

3. โครงการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้สู่การเปน็
พลโลก 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
   - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 

4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

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

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

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
โครงการ (ต่อ) กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 4.6 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตาม 
     มาตรฐาน/ตัวชีว้ัดในรายวชิา 
4.7 จัดสอบ Pre O-Net/สอบ TOP TEST/ 
     สอบ สอวน./สอบ TDED 
4.8 กิจกรรมการสอนเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษา 
4.9 กิจกรรมค่ายยกระดับผลสมฤทธิ์ของนักเรียนที่ 
     มีผลการเรียนในระดบัปานกลาง ค่ายตดิตามงาน  
     ส่งงานเพื่อป้องกันการติด 0 ร มส ของนักเรียน 
     กลุ่มเสี่ยง  

 

5. โครงการส่งเสริมนิสัย 
  รักการอ่าน 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   - งานพฒันาการเรียนการสอน 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
   - งานห้องสมุด 

6. โครงการโรงเรียน 
   แกนนำเรียนร่วม 

6.1 การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่บกพร่อง 
     ทางการเรียนรู ้  
6.2 การจัดสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 
     สำหรับเด็กที่บกพร่อง 
6.3 กิจกรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร่วม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานส่งเสริมการเรียนรู้ 
     นักเรียนพิการเรียนร่วม 
 

7. โครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

7.1 อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม  

กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

1.1 การสอนเสริมความรู้ทางวิชาการ 
1.2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
1.3 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของกลุ่มสาระ
ฯ (ดนตรี,นาฏศิลป์,ศิลปะ,กีฬา,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย
,ภาษาต่างประเทศ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   - งานอาเซียน 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทกัษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทย 

และพลโลก 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

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

3. สำนักผู้อำนวยการ 

2. โครงการเสริมสร้างบุคคล
แห่งการเรียนรู้ 

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

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

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

กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3. โครงการเสริมสร้างทักษะ
การดำรงชีวิต 

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

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

 
 

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

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 

1.1 การเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 % 
1.2 การคัดกรองนักเรียน 
1.3 การกำกับ ติดตาม และป้องกันความเสี่ยง 
1.4 การให้คำปรึกษาและแนะแนว 
1.5 เครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
1.6 การคุม้ครองสิทธิเด็ก 
1.7 กิจกรรม YC  
1.8 กิจกรรมเพื่อการป้องกันและช่วยเหลือแก้ไข   
     พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1.9 กิจกรรมพัฒนาทักษะเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา 
1.10 กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษากบัเพศศึกษารอบด้าน 
1.11 เสริมสร้างพัฒนาเข้าใจลูกรัก 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - งานแนะแนว 

2. โครงการพัฒนาระบบ 
พ่อคร ู-แม่ครู 

2.1 กิจกรรมเตรียมปัจจัยพื้นฐาน และสิง่อำนวย 
     ความสะดวกเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.2 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.3 กิจกรรมเสริมประสบการณแ์ก่ผู้เรียนที่เป็นบุตรหลาน 
2.4 กิจกรรมประเมินพัฒนาการของผู้เรียน 
2.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
2.6 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศตามความถนัด 
     และความสนใจ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
3. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
   -งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ  
                    ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 2.7 กิจกรรมซ่อมเสริมในสมรรถนะนักเรียนที่ยังไม่ 

     ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
2.8 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงาน  
     ของเครือข่ายผู้ปกครอง 

 

 
กลยุทธ์ที่ 2   เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 1   ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการส่งเสริมระเบียบ
วินัยนักเรียน 

1.1 คนดีศรีสรรพ 
1.2 การพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน 
1.3 กิจกรรมสมุดบันทึกความด ี
1.4 กิจกรรมการโฮมรูม 
1.5 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

2. โครงการพัฒนาจติสำนึก 
ในการรักษากฎระเบียบของ
โรงเรียน 

2.1 กิจกรรมการพัฒนาระเบียบวินัย 
2.2 กิจกรรมอบรมส่งเสริม สร้างสรรค์ ปลูกฝังคา่นิยม 
2.3 โซนพื้นที่ (Zoning) 
 
 

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

3. โครงการรับนักเรียนใหม่ 3.1 รับนักเรียนใหม่ 
3.2 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่/นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

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

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการเสริมสร้างการ
น้อมนำหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

1.1 กิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

2. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

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

3. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
3.2 การอบรมธรรมาภิบาล 
3.3 การคัดเลือกผู้นำเยาวชนในระดับอำเภอและจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
   - งานคณะกรรมการนักเรียน 

4. โครงการเด็กไทยมีจิตอาสา 
พัฒนาสานสัมพนัธ์เครือข่าย 
สร้างสังคมไทยไร้ขยะ 
School 

4.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนแกนนำ Zero 
Waste 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

5. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา 

5.1 ค่ายคุณธรรม 
5.2 การสอบธรรมสนามหลวง 
5.3 เทศน์มหาชาติพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ  
     ค่านิยม 12 ประการ 

1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 - กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา 

1.1 รณรงค์การแต่งกายชุดพื้นเมือง 
1.2 ประกวดมารยาท 
1.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
1.4 อนุรักษ์สืบสานศลิปวฒันธรรมและภูมิปัญญา  
   เช่น    

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

และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

         - ประเพณีลอยกระทง 
        - การทำบุญตักบาตรทุกวันพระ 
        - ประเพณีสงกรานต ์
1.5 กิจกรรมพัฒนาดนตรีสากล และนาฏศิลปไ์ทย  
     และพื้นเมือง 
1.6 พิธีไหว้คร/ูพิธีไหว้ครูศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
1.7 กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day) 
1.8 กิจกรรมแล้อุป๊ะตะก่า 
1.9 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
 - วันสดุดี/สถาปนาลูกเสือ 
   - การรณรงค์ด้านค่านิยม และจิตสำนึกความเป็นไทย 

   - กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
   - วันภาษาไทยแห่งชาต ิ

 

2. โครงการปลูกฝังค่านิยม
และจิตสำนึกความเป็นไทย 

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

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

3. โครงการปลูกฝังจิตสำนึก 
ในขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 

3.1 กิจกรรมจิตอาสา 
3.3 การบำเพ็ญประโยชน ์
3.4 ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
- งานคณะกรรมการสภานักเรียน 

4. โครงการส่งเสริมสุขนิสัย 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตของ
ผู้เรียน 

4.1 การตรวจวัดสมรรถภาพทางกายประจำปี 
4.2 การวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนกัประจำปี 
4.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ ์
4.4 การจัดทำสารสนเทศด้านสขุภาพของผู้เรียน 
4.5 การรณรงค์ป้องกันยาเสพย์ติด ความรุนแรง  
     โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  
4.6 การพัฒนาสุขาภบิาลโรงอาหาร/จุดดื่มน้ำสะอาด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
- ระดับชัน้ 
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 
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กลยุทธ์ที่ 2(ต่อ) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 4.7 การคุ้มครองผู้บริโภค 
4.8 การบริการตรวจสุขภาพ 
4.9 กิจกรรมพัฒนาทักษะเยาวสตรี (แม่วัยใส) 

 

5. โครงการเสริมสร้างความมี
สุนทรียภาพผู้เรียน 

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

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

6. โครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
- งาน TO BE NUMBER ONE 

 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับ

การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรสู่มืออาชีพและมี
ศักยภาพเป็นพลโลก 

1.1 อบรมครูกับเจ้าของภาษาตา่งประเทศ 
1.2 ศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศ 
1.3 อบรมทักษะการใช้สื่อ ตำราเรียนภาษาต่างประเทศ 
     ของครูกลุ่มวิทย์-คณิต 
1.4 จัดซื้อจัดหาหนังสือ ตำราและสื่อภาษาต่างประเทศ  
     ในการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มวิทย์-คณิต 
1.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับนานาชาติ 
1.6 อบรมทักษะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ในการจัดการ  
     เรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเผยแพร่ผลงาน 
     ทั้ง ระบบออนไลน์และออฟไลน ์
1.7 อบรมทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.8 ส่งเสริมและสนบัสนนุการจดัทำผลงานทางวิชาการ 
1.9 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ครูเข้ารับการประชุม/  
     อบรม/สัมมนาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

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

แผนงานที่ 1  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพ 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 1.10 อบรมครูให้ใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา 
      ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
1.11 อบรมความรู้และพัฒนาทกัษะการปฏิบัตงิานที่ 
      รับผิดชอบ เชน่ งานวัดผล งานพสัดุ งานสารบรรณ  
      งานสารสนเทศ งานเจ้าหนา้ที่บริการ  
      (นักการ,แม่บ้าน) 
1.12 การปฐมนิเทศและให้ความรู้ครูใหม่ / 
       ครูอัตราจ้างใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร
ผู้บริหารระดับกลางของ
โรงเรียน 

2.1 อบรมให้ความรู้ และพัฒนาทักษะ 
     การบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
2. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 

3. โครงการนิเทศการเรียน
การสอน 

3.1 ครูคู่นิเทศ 
3.2 พัฒนาเครื่องมือนิเทศภายในด้านการเรียนการสอน 
      

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ฝ่ายสำนักอำนวยการ 

 

 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสม 

กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2  บริการ ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการเสริมสร้างขวัญ
และกำลังใจบุคลากร 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. ฝ่ายสำนักอำนวยการ 
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กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 1  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัต ิ

1.1 การจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลัก  
     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 การอบรมความรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
1.3 การบูรณาการการเรียนการสอนและจัด 
     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.4 การจัดทำข้อมูลการสนเทศเชื่อมโยงโรงเรียน 
     เครือข่ายโดยผ่านเว็บไซด์ 
1.5 การจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
1.6 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธผ์ลงานโดยนิทรรศการ   
     เอกสาร ข่าว 

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

2. โครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   - งานห้องเรียนพิเศษ 

3. โครงการส่งเสริมการ
บริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน 

3.1 ปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและ  
     งบประมาณตามค่าใช้จา่ยรายหัวนักเรียน 
3.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ/  
     งบประมาณประจำป ี

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายธุรการ นโยบาย แผน  
   และงบประมาณ  
   - งานแผนงาน  
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กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2. โครงการพัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการที่ด ี

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

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

3. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- งานศนูย์การเรียนรู้ 
- งานพฒันาการเรียนการสอน 
- งานห้องสมุด 
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 4 (ต่อ) บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลัก 
                    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการ
อาคารสถานที ่

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

5. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการ
สาธารณปูโภค 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

6. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 3  เสริมสร้าง และประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายของโรงเรียน 

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมอืของภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนาโรงเรียน 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
2. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 
 

2. โครงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา 

2.1 การจัดแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
2.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน   
      พิเศษ (MEP) 
2.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพหุภาษา 
      (MP) 

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

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 2.4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน   

      - SMAT  
      - วิทย์- คณิต เข้มข้น 
      - ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 
      - ห้องเรียนพิเศษภาษาพมา่ 
2.5 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS 
2.6 พัฒนาระบบเครือข่าย  ICT  ภายใน 
2.7 ส่งเสริมงานประชาสัมพันธว์ารสารโรงเรียน 
2.8 การหาทุนจากผู้อุปถัมภ ์

2.9 การทำชุดพลศึกษา ชุดพืน้เมือง กระเป๋านักเรียน 

4. ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 

 

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

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการสื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานประชาสัมพนัธ ์
 

2. โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการทางการศึกษา 

2.1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
2.2 พัฒนาระบบนวัตกรรม I - Student 
2.3 การทำบัตรประจำตัวนักเรียน 
2.4 การประกันอุบัติเหตุ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ 

3. โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

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

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

โครงการ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
4. โครงการนิเทศเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและการสรปุผล
พัฒนาโรงเรียน 

4.1 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนนิงานการพฒันา 
     คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
4.3 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สื่อมวลชน 
4.4 การเผยแพร่ผลงานโรงเรียน 

     

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
2. กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
   - 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
   - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
   - งานประชาสัมพนัธ ์
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564  

จำแนกตามกลยุทธ์และแผนงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ  

และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
 1.1 พัฒนาแกนนำนักเรียนโครงงานบูรณาการ 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้คุณลกัษณะอยูอย่าง
พอเพียง 

38,445 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(2,3) ,1.2(1,2,3) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 1 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.1 ค่ายยกระดับเพื่อผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาไทย 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
29,800 มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.1(5)  
กลุ่มสาระภาษาไทย 

 2.2 ค่ายยกระดับเพื่อผลสัมฤทธิว์ิชาภาษาไทย 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

28,300 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(5)  

กลุ่มสาระภาษาไทย 

 2.3 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรได้รับ
การพัฒนาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

55,600 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(2,4,5,6) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1  

กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

 2.4 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรได้รับ
การพัฒนาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 

75,200 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(2,4,5,6) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1  

กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

 2.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์วชิาสังคมศึกษา 43,280 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(1,2,3,4,5,6) 

กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 

 2.6 ค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิา
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

31,840 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(1,2,3,4,5,6)  

กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

 2.7 ค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิา
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 

42,640 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(1,2,3,4,5,6)  

กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศที่ 1 

 2.8 สอนเสริมเติมเต็ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

47,230 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(1,2,3,4,5,6) 

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

และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 2.9 ค้นหาพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 45,030 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(1,2,3,4,5,6) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
2 

 2.10 พัฒนาการจัดการเรียนเพือ่ช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มพิเศษ 

20,000 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(1,2,3,4,5,6) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
3 

 2.11 ค่ายฝึกปฏิบัติการเรียนรู้โดยใช้สติและ
สมาธิเปน็ฐาน  

43,560 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(1,2,3,4,5,6) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
4 

 2.12 พัฒนาการเรียนการสอนนกัเรียนที่มีปัญหา
ในการเรียน 

50,080 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(1,2,3,4,5,6) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
5 

 2.13 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 

78,150 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(1,2,3) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
6 

3 โครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
 3.1 การสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้

วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 
22,840 มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.1(1,2,3,4,5,6) 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 

 3.2 การสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 

47,680 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(1,2,3,4,5,6) 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 

4 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 4.1 ค่ายเครือข่ายยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  17,671 มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.1 (1,2,5) 
ข้อที่ 1.2 (1) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 
- กลุ่มงานห้องสมุด 

5 โครงการโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม 
 5.1 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร่วม - มาตรฐานที่ 1 

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

 รวม 717,346   
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โครงการ                   พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเป็นพลโลก 
กิจกรรม พัฒนาแกนนำนักเรียนโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โดยใช้คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ระยะเวลาดำเนินการ      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ หอประชุมอาคารสรรพการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
    ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ข้อที ่1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 โรงเรียนสรรพวิทยาคมเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย การทำโครงงานบูรณาการเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาหรือทำโครงงานตามความสนใจ 
และตามความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในเรื่องเดียวกันมาใช้ในการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ที ่เป็น “องค์รวม” ผ่าน
กระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือมีความเช่ือถือได้ โดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีผู้สอนเป็นผู้ ให้ คำปรึกษา 
รวมทั ้งผลของการศึกษาต้องเป็นข้อค้นพบใหม่และมีการเผยแพร่ความรู ้นั ้น ต่อสาธารณะ ผู ้เรียนสามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ดังนั้นงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงได้จัดการพัฒนา
นักเรียนแกนนำโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเป็นการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นด้านความรู้และทักษะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตแลการศึกษาต่อในอนาคต ช่วยให้นักเรียนได้แสดงออกตาม
ความสามารถ และความสนใจของตนเอง 

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้ นพื้นฐานของ
สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะการทำโครงงานบูรณาการของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยการฝึกจากการปฏิบัติจริง  
2.2 พัฒนาผู้เรียนแกนนำเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อเป็นตัวอย่างของนักเรียนในโรงเรียน 

  2.2 เพื่อให้โรงเรียนได้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ อันเกิดจากองค์ความรู้ของนักเรียน 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.6  ปีการศึกษา 2564  ห้องละ 4 คน  จำนวนทั้งสิ้น 320 คน 
3.1.2 นักเรียนแกนนำ ม.2, 3, 5, 6 โดยไดร้ับการคัดเลือกจากหัวหน้าระดับชั้น 

                   ระดับชั้นละ 1 ห้อง ห้องละ 5 คน จำนวน 20 คน 
3.1.3 นักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 15 คน 
3.1.4 คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 จำนวน 28 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        3.2.1 นักเรียนแกนนำมี ความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับโครงงานบูรณาการสามารถขยายผล และเผยแพร่สู่
นักเรียนคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียน และชุมชน  

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

- เขียนโครงการเสนอผู้บรหิารโรงเรยีน 
- ประชุมวางแผนจดัทำหลักสูตรการอบรมและ

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 

มี.ค. – ก.ค.
2564 

- ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/คำสั่ง 
- จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์เอกสารการอบรม 
- ดำเนินการอบรมดังนี ้

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงงานและวิธกีาร
ถอดรหัสตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจำวัน 

2. เสนอตัวอย่างโครงงานท่ีด ี
3. นักเรียนคิดโครงงานและนำเสนอโดยมี

วิทยากรแกนนำช่วยให้ความรู้ ทุกกลุ่ม 

ธ.ค. 2564 
–  

เม.ย. 2565 

38,445 ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ประเมินความพึงพอใจ 
- นักเรียนได้แนวทางในการดำเนินการโครงการ 

เม.ย. 2565 - คณะกรรมการ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เม.ย. 2565 - นายคุณอนันต์และคณะ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินอุดหนุน  …………………………  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  …………………………  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี  ........38,445.......…  บาท 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  ค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                              กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางอรทัย  ยาโนยะ 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนธันวาคม 2564 - เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 จากยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) ข้อที่ 1 กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ 
เรียนรู้ การวัดผลประเมินผล โดยมีผลผลิต/ผลลัพธ์ คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้นมีทักษะการเรียนรู้ที่ครอบคลุม 
ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิตและสุขภาวะที่ดีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นได้  โดยนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2564 ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ข้อ 1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณจ์ำลองผ่านการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น  
และ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.1 
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลัก ให้สูงตามเกณฑ์
เป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยบรรลุตามวัตถุประสงค์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้ดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ขึ้นโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเสริมจากวิทยากรภายนอก ตลอดจนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 
การอ่าน การฟัง   การพูด และการเขียน อย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยให้สูงขึ้นและเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ใน
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น 

      2.2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้สูงข้ึน 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
                  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  จำนวน 496 คน 
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 -  ด้านคุณภาพ  
      - ผลสัมฤทธ์ิผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงข้ึน 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและวางแผนงาน
โครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  

พ.ค.2564 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1.ประสานงานกับฝ่ายที่เกีย่วข้อเพื่อขออนุมัติดำเนินกิจกรรม 
2. ประสานงานวิทยากร 
3. ส่งหนังสือเชิญพร้อมแบบตอบรบั 
4. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และครู
ที่ปรึกษาเตรยีมความพร้อมนักเรียน 

ธ.ค. 64 - มี.ค. 
65 

29,800 ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามโครงการ 

เม.ย. 2565 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ เม.ย.2565 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………………-…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………29,800………….. บาท 
ดังรายการ  ต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่1/2564 ภาคเรยีนที ่2/2564 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร ชม. ละ 600 บาท วันละ 6 ชม.  600 ชม - - 6 3,600 
2 ค่าอาหารว่าง  2  มื้อ ๆ ละ 25 บาท  50 คน - - 496 24,800 
3 ค่าที่พัก 500 คืน - - 1 500 
4 ค่าเดินทาง รถโดยสารประจำทาง                

กรุงเทพ – แม่สอด ไป – กลับ 
450 ใบ - - 2 900 

รวม - 29,800 แผ่น 
รวมทั้งสิ้น 29,800 300 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  ค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                              กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางอรทัย  ยาโนยะ 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนธันวาคม 2564 - เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
        ข้อ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 จากยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) ข้อที่ 1 กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ 
เรียนรู้ การวัดผลประเมินผล โดยมีผลผลิต/ผลลัพธ์ คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้นมีทักษะการเรียนรู้ที่ครอบคลุม 
ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิตและสุขภาวะที่ดีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นได้  โดยนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2564 ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ข้อ 1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หนา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณจ์ำลองผ่านการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น  
และ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน ข้อ ๑.๑ 
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลัก ให้สูงตามเกณฑ์
เป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยบรรลุตามวัตถุประสงค์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้ดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ขึ้นโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเสริมจากวิทยากรภายนอก ตลอดจนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 
การอ่าน การฟัง   การพูด และการเขียน อย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยให้สูงขึ้นและเพื่ อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ใน
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  2.1  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น 

                  2.2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้สูงข้ึน 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 จำนวน 466 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

              - ผลสัมฤทธ์ิผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  สูงขึ้น 

 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและวางแผนงาน
โครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
 2..แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  

พ.ค.2564 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1.ประสานงานกับฝ่ายที่เกีย่วข้อเพื่อขออนุมัติดำเนินกิจกรรม 
2. ประสานงานวิทยากร 
3. ส่งหนังสือเชิญพร้อมแบบตอบรบั 
4. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และครู
ที่ปรึกษาเตรยีมความพร้อมนักเรียน 

ธ.ค. 66 - มี.ค. 
65 

28,300 ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1.  1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามโครงการ 

เม.ย. 2565 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

5. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ เม.ย.2565 - ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………………-…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………28,300………….. บาท 
ดังรายการ  ต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่1/2564 ภาคเรยีนที ่2/2564 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร ชม. ละ 600 บาท วันละ 6 ชม.  600 ชม - - 6 3,600 
2 ค่าอาหารว่าง  2  มื้อ ๆ ละ 25 บาท  50 คน - - 466 23,300 
3 ค่าที่พัก 500 คืน - - 1 500 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ 
   ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                  ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายโกฎ์ธิวิชญ์  สุเมธนัศวีกุล 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   ตัวบ่งชี้  1.1    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   ข้อ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน 
สนองมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  ตัวบ่งชี้  3.1    การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
  จากมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1 ท่ีเกี่ยวกับด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน กล่าวคือ ผลการเรียนรู้ทีเ่ป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ประกอบด้วย
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคดิคำนวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางรา่งกายและจติสังคมนั้น และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กำหนดไว้ว่า “การจดัการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญทีสุ่ดกระบวนการจดั
การศึกษาต้องส่งเสริม ใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ศักยภาพ” และการจดัการศึกษาเพื่อให้ผู้เรยีนมีคณุภาพนั้น 
นอกจากผู้เรยีนต้องมีคณุธรรมและจริยธรรมทีด่ีงามแล้วนั้น ความรูก้็คือสิ่งที่สถานศึกษาตระหนักและให้ความสำคญัในการช่วย
พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ มีพัฒนาการความก้าวหน้าทางระดับสติปัญญา ฉะนั้นครูผูส้อนจำเป็นตอ้งสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทำให้ผู้เรียนไดร้ับทักษะที่จำเป็นทัง้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปญัหา ความคดิสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม การเรียนและ
การทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้ และเหน็ภาพในภาวะผู้นำ การสื่อสาร การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 

ต่าง ๆ เพื่อช่วยดึงและสร้างให้นักเรียนมีคณุภาพ ศักยภาพตามมาตรฐานคุณภาพของผูเ้รียนใหเ้กิดขึ้นจงได้        
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การจัดกิจกรรมสอนเสริม ในมาตรฐานการเรยีนรู้ที่ควรไดร้ับการแกไ้ข นักเรียนเกิดความคุ้นชินกับรูปแบบของการ
ทดสอบ ตลอดจนสร้างความความเข้าใจ ให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคญั ประโยชน์ในการทดสอบ จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ทางคณติศาสตรเ์พื่อยกระดับคุณภาพผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้ทบทวน 
เพิ่มพูนความรู้ และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อส่งเสรมิและเตรียมความพร้อมในการทดสอบที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง และให้คุ้นชินกับวิชาคณิตศาสตร์ 
ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้นักเรยีนตระหนักถึงความสำคญั และประโยชน์ของคณติศาสตร์ 
  2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงข้ึน 
 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี  3  จำนวน  496  คน ได้แก ่
    นักเรียนกลุม่ที่ 1  ม.3/1,3,5,7,9,11    จำนวน  242  คน  
    นักเรียนกลุม่ที่ 2    ม.3/2,4,6,8,10,12,13 จำนวน  254  คน 

ด้านคุณภาพ  
  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้  เกิดความคุ้นชินกับวิชาคณติศาสตร์ มีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ 
ประโยชน์ของคณติศาสตร์ และพฒันาศักยภาพในมาตรฐานการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ที่ควรได้รับการแก้ไขให้สูงขึ้น 

  

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พ.ย. 2564 
 

- คณะครูกลุม่สาระฯ 
คณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - จำแนกนักเรียนช้ัน ม.3  จำนวน 496 คน เป็น 3 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุม่ปานกลาง และกลุ่มอ่อน  
    - จัดกิจกรรมสอนเสรมิตามมาตรฐานท่ีควรปรับปรุง
แก้ไข โดยแยกเป็น 3 ระดับ จดัใหก้ับนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม 
โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็น
ผู้สอน จำนวน 3 คน โดยจดักิจกรรมในวันปกติ จำนวน 
2 วัน 

ธ.ค. 2564 
- 

ม.ค. 2565 

55,600 คณะครูกลุม่สาระฯ 
คณิตศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ม.ค. 2565 - คณะครูกลุม่สาระฯ 
คณิตศาสตร ์

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ก.พ. 2565 การจัดทำรปูเลม่ คณะครูกลุม่สาระฯ 
คณิตศาสตร ์
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรได้รับ 
    การพัฒนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                    ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย  แขวนโพธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ก.พ. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   ตัวบง่ชี้  1.1    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อ 4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   ข้อ 6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน 
สนองมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  ตัวบ่งชี้  3.1    การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
  จากมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1 ที่เกี่ยวกับด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน กล่าวคือ ผลการเรียนรู้ทีเ่ป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ประกอบด้วย
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคดิคำนวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจติสังคมนั้น และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กำหนดไว้ว่า “การจดัการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญทีสุ่ดกระบวนการจดั
การศึกษาต้องส่งเสริม ใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ศักยภาพ” และการจดัการศึกษาเพื่อให้ผู้เรยีนมีคณุภาพนั้น 
นอกจากผู้เรยีนต้องมีคณุธรรมและจริยธรรมทีด่ีงามแล้วนั้น ความรูก้็คือสิ่งที่สถานศึกษาตระหนักและให้ความสำคญัในการช่วย
พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ มีพัฒนาการความก้าวหน้าทางระดับสติปัญญา ฉะนั้นครูผูส้อนจำเป็นตอ้งสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทำให้ผู้เรียนไดร้ับทักษะที่จำเป็นทัง้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปญัหา ความคดิสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม การเรียนและ
การทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้ และเหน็ภาพในภาวะผู้นำ การสื่อสาร การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 
ต่าง ๆ เพื่อช่วยดึงและสร้างให้นักเรียนมีคณุภาพ ศักยภาพตามมาตรฐานคุณภาพของผูเ้รียนใหเ้กิดขึ้นจงได้        
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การจัดกิจกรรมสอนเสริม ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องให้กับนักเรียน เพื่อสง่เสริมให้นักเรียนมีความรู้และเป็นวาระกรอบพัฒนาของกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  จึงได้
จัดทำกิจกรรมการส่งเสริมและพฒันาความรู้ทางคณติศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรไดร้ับการพัฒนาให้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ความคดิรวบยอดในวิชาคณิตศาสตร์ และเตรียมความพรอ้มในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์(หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักเรียนในมาตรฐานการเรยีนรู้ที่ควรไดร้ับการพัฒนา 
  2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) คณิตศาสตร์ให้สูงขึน้ 
 
  

3.  เป้าหมาย 
-   ด้านปริมาณ 

    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี  6  จำนวน  464  คน  
-  ด้านคุณภาพ  

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

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พ.ย. 2564 
 

- คณะครูกลุม่สาระฯ 
คณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. จำแนกนักเรียนช้ัน ม.6  จำนวน 464 คน เป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุม่ปานกลาง โดยจัดกิจกรรมสอน
เสรมิตามมาตรฐานที่ควรพัฒนา โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม จดั
ให้กับนักเรียน 2 กลุม่ โดยเนื้อหากลุ่มเก่ง เนื้อหาก็จะ
ยากขึ้น  เนื้อหากลุ่มปานกลาง เนือ้หาก็จะไม่ค่อยยาก 
เป็นแนวพื้นฐาน และใช้วิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก 
จำนวน 2 คน โดยจดักิจกรรมในวนัทำการปกติ จำนวน 
2 วัน 

ม.ค. 2565 
- 

ก.พ. 2565 

75,200.- คณะครูกลุม่สาระฯ 
คณิตศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.พ 2565 - คณะครูกลุม่สาระฯ 
คณิตศาสตร ์

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ก.พ 2565 การจัดทำรปูเลม่ คณะครูกลุม่สาระฯ 
คณิตศาสตร ์
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กิจกรรม  ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษา 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                  ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายคุณอนันต์ ปิยะชวนันท์ (กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

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

          6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเข้าสูม่าตรฐานสากล ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 และ
ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 การที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดงักล่าว 
ย่อมต้องอาศัยหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมตลอดจน มีครูผู้สอนที่มีคุณภาพ มีทักษะในการเอื้ออำนวยให้นักเรียนสามารถ
แสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และสื่อสารออกมาอย่างมีประสิทธิผล เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา 
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม 
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

นอกจากนี้ทางโรงเรียนสรรพวิทยาคม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีผลสัมฤทธิ์คะแนน  
O-NET ต่ำ ในการจัดการเรียนการสอนและเกิดทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาสังคมศึกษา  ดังนั้นทางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ร่วมประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ฯจึงได้เสนอแนวทางและวิธีการที่ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยจัดกิจกรรม “สอนเสริมเติมเต็ม” 
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้อง  โดยคาดหวังผลสำเร็จของการดำเนินงานจะพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาสังคม
ศึกษา อันจะส่งผลถึงคะแนน O-NET วิชาสังคมศึกษาสูงขึ้นสืบไป 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการสอบ O-NET  
 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาสังคมศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 
      1. วิทยากรภายนอก จำนวน 1 คน 
      2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
 - ด้านคุณภาพ 
      1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถในการคดิวิเคราะห์อยา่งมีคุณภาพ 
      2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการสอบ O-NET ที่สูงข้ึน 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ พฤษภาคม 
2564 

- ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1) ประชุม การกำหนดตารางการสอนเสริม 
2) ติดต่อวิทยากร ทำหนังสือเชิญ/ตอบรับ 
3) วิทยากรศึกษาหลักสตูรและผลวิเคราะห์  
O-NET วิชาสังคมศึกษา 
2) ดำเนินการติวตามตารางที่กำหนดเป็นเวลา 2 วัน 
ในเดือน ม.ค. – ก.พ.  

มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 

2565 

43,280 ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 

มกราคม 
 2565 

- ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

วัดประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กุมภาพันธ ์
2565 

 

- ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 
 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………............………..บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา   ………………...…...….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15    ………43,280...……..บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย 
นับ 

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

1 ค่าวิทยากรภายนอกจำนวน  1 คน  2 วัน 500 ช่ัวโมง - - 12 6,000 
2 ค่าอาหารว่างจำนวน 4 มื้อๆละ 20 บาท 

จำนวน 2 วัน 
40 มื้อ - - 466 37,280 

รวม - 43,280 
รวมท้ังสิ้น 43,280 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  ค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายวิวัฒน์  แสนคำนาค  
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
      ข้อที่ 2       มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
            ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
      ข้อที่ 3       มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               ข้อที่ 4       มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ข้อที่ 5       มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ข้อที่ 6       มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 1 ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความพากเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต และมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเข้าสู่
มาตรฐานสากล ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แต่เมื่อวิเคราะห์ผล
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนโรงเรียน
สรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562พบว่าผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับขนาดโรงเรียนเดียวกันพบว่าคะแนนเฉลี่ยยังต่ำกว่า  เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้สูงขึ้น จึงต้องมีโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีค่าเฉลี่ยในการ
สอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่สูงขึ้น ดังนั้นโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงเห็นสมควรในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนของครูในการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 
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3. เพื่อยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมให้สูงข้ึน   
 

3.  เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 
       - ครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคน 
  - นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา จำนวน 496 คน  
 - ด้านคุณภาพ 
  - นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ 
              ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
       - นักเรียนมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษา  
              ปีท่ี 3 สูงข้ึน 

4.  วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ พฤษภาคม 
2564 

- ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 1 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน  
- จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรยีน โดยแบ่ง
นักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เรียนกับวิทยากรภายนอก 
กลุ่มละ 6 ชม. 

กรกฎาคม 2564 
 
 
 

 

31,840 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 1 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- รายงานการพัฒนาของนักเรียน 
 

มีนาคม 2565 - ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 1 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิในการสอบโอเน็ตของนักเรียน
ระดับ ม.3 ปีการศึกษา 2563 

เมษายน 2565 
 

- ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 1 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-...……………… บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา   ……………-...……………… บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   ………......31,840………. บาท 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

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

1 ค่าตอบแทนวิทยากรยกระดับผลสมัฤทธ์ิวิชภาษาอังกฤษ 
จำนวน 2 วัน ๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 1,000 บาท 

1,000 ช่ัวโมง - - 12 12,000 

2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 20 บาท 40 คน - - 496 19,840 
รวม - 31,840 

รวมทั้งสิ้น 31,840 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  ค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายพันตรี  สีขาว  
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
      ข้อที่ 2     มีความสารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
   ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
     ข้อที่ 3     มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               ข้อที่ 4     มีความสารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ข้อที่ 5     มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ข้อที่ 6     มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 1 ผู้เรียนรู้ เป็นผูม้ีความพากเพียร ใฝเ่รียนรู้ และมีทักษะการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดจิิทัลและโลกอนาคต และมสีมรรถนะที่เกดิจากความรู้ ความรอบรูด้้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และ
ประยุกต์ใช้ภมูิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสมัมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความมั่นคงในชีวิตและคณุภาพชีวิตที่ดี ต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนท่ีไดร้ับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเข้าสู่
มาตรฐานสากล ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในโรงเรยีนมาตรฐานสากล มุ่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตอ้งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 แต่เมื่อวิเคราะหผ์ล
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของนักเรียนโรงเรียน
สรรพวิทยาคม ปกีารศึกษา 2563 พบว่าผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานโดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศแต่ยังต่ำกว่า
ในระดับขนาดโรงเรียนด้วยกัน เพือ่เป็นการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้สูงข้ึน จึงต้อง
มีโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนให้มีค่าเฉลี่ยในการสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานที่สูงข้ึน ดังนั้น
โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงเห็นสมควรในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนให้สูงขึ้น  

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนของครูในการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 
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3. เพื่อยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมให้สูงข้ึน   

3.  เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 
       - ครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคน 
  - นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 จำนวน 466 คน  
 - ด้านคุณภาพ 
  - นักเรียนในระดบัมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปกีารศึกษา 2564 ทุกคน 
                           มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
       - นักเรียนมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษใน 
                          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สูงขึ้น 
 

4.  วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ พฤษภาคม 
2564 

- ครูในกลุ่มสาระฯการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 1 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน  
- จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรยีน โดยแบ่ง
นักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เรียนกับวิทยากรภายนอก 
กลุ่มละ 6 ชม. จำนวน 2 วัน 

กรกฎาคม 2564 
- มีนาคม 2565 

 
 

 

42,640 ครูในกลุ่มสาระฯการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 1 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- รายงานการพัฒนาของนักเรียน 
 

เมษายน 2565 
 

- ครูในกลุ่มสาระฯการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 1 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิในการสอบโอเน็ตของนักเรียน
ระดับ ม.6 ปีการศึกษา 2564 

เมษายน 2565 
 

- ครูในกลุ่มสาระฯการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 1 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………......-......………..... บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา   ……………-...……………… บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี   ……………42,640…………… บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

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

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

1,000 ช่ัวโมง - - 24 24,000 

2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 20 บาท 40 คน - - 466 18,640 
รวม - 42,640 

รวมทั้งสิ้น 42,640 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  เสริมเติมเต็ม เพื่อยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางภัทฐิกรณ์  ใจดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2564 – มีนาคม 2565 
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 (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
  จากมาตรฐานการศึกษาชาติ กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่ประเทศต้องการ 
ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถพัฒนาทั้งการ
เรียนรู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจสําคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็น เป้าหมายสําคัญของจัด
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการการส่งเสริมให้มี
ศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นนักเรียนท่ีใหม่ท่ีเพิ่งเข้ามาศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา ช่วงภาคเรียนท่ี 1 ยังเป็นช่วงที่มีการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของการเรียน ปัญหาที่พบ เช่น นักเรียนส่งงานช้า
และมีการค้างส่งงานในบางรายวิชา นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหา เป็นต้น  จึงส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  
 เพือ่เป็นการแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จึงได้จัดกิจกรรมสอนเสรมิเตมิเตม็
ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1) เพื่อสรุปเนื้อหาสาระของหน่วยในบางประเด็นท่ียาก สลับซับซ้อน ซึ่งนักเรียนอาจไม่เข้าใจได้ 
 2) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยในเนื้อหาสาระที่จัดให้ มีการสอนเสริม และได้รับฟังคำตอบคำเฉลยปัญหา 
ที่นักศึกษาสงสัยข้องใจ 
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       3) เพื ่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสอนเสริม เช่น สถานการณ์จำลอง กลุ่มสัมพันธ์ การวิพากษ์วิจารณ์  
แสดงความคิดเห็น เป็นต้น 
       4)  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพบครูและเพื่อนนักเรียน พร้อมกับการสร้างการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา  
เล่าเรียนโดยทั่วไป 
 

3.  เป้าหมาย  
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 434 คน ที่มปีัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชาคณติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
    

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

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

ก.ค. – ส.ค. 
2564 

 
 

- คณะครูกลุม่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - นักเรียนห้องเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1  จำนวน 
434 คน  
    - จัดกิจกรรมเสริมเติมเต็ม เพือ่ยกระดับผลสม
ฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 1 วัน 
    - กิจกรรมประกอบด้วยการสอนเสรมิเตมิเตม็ใน
รายวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร ์สังคมศึกษา 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโดย
วิทยากรภายในโรงเรยีน 

 
ก.ย. 64 – ก.พ.

65 

 
47,230 

คณะครูกลุม่ระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.พ. 2565 - คณะครูกลุม่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

มี.ค. 2565 การจัดทำ
รูปเลม่ 

คณะครูกลุม่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

5.  งบประมาณ  (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ      ……………………….…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ     ……………………………... บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี              47,230             บาท 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
กิจกรรม  ค้นหาพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการความถนัด ความสนใจและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2    
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2564  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          ข้อที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1   ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 ข้อที่ 2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ข้อที ่3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อที่ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  ข้อที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข้อที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 จากมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1 ท่ีเกี่ยวกับด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน กล่าวคือ ผลการเรียนรู้ทีเ่ป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ประกอบด้วย
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคดิคำนวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางรา่งกายและจติสังคมนั้น และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กำหนดไว้ว่า “การจดัการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญทีสุ่ดกระบวนการจดั
การศึกษาต้องส่งเสริม ใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ศักยภาพ” และการจดัการศึกษาเพื่อให้ผู้เรยีนมีคณุภาพนั้น 
นอกจากผู้เรยีนต้องมีคณุธรรมและจริยธรรมทีด่ีงามแล้วนั้น ความรูก้็คือสิ่งที่สถานศึกษาตระหนักและให้ความสำคญัในการช่วย
พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ มีพัฒนาการความก้าวหน้าทางระดับสติปัญญา ฉะนั้นครูผูส้อนจำเป็นตอ้งสร้างกิจกรรมการเรียนรู ้
ที่ทำให้ผู้เรียนไดร้ับทักษะที่จำเป็นทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ การแกป้ัญหา ความคดิสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม การเรียนและ
การทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้ และเหน็ภาพในภาวะผู้นำ การสื่อสาร การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 
ต่าง ๆ เพื่อช่วยดึงและสร้างให้นักเรียนมีคณุภาพ ศักยภาพตามมาตรฐานคุณภาพของผูเ้รียนให้กิดขึ้นจงได้        
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 ดังนั้น คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จึงได้จัดทำกิจกกรรมค้นหาพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ข้ึน เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุง
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็น และมุ่งยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนให้เพิ่มมากข้ึน 
  

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อค้นหา และส่งเสรมิพัฒนาศกัยภาพของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           -  นักเรียน จำนวน 476 คน 
 3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน และส่งผลให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิาน 

สิงหาคม 2564 - - หัวหน้าระดับช้ัน 
- ฝ่ายวิชาการระดับช้ัน 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 2   

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. จัดกลุ่มนักเรียนตามศักภาพของนักเรียนตาม 
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม  
   กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุม่อ่อน 
2. จัดนักเรียนเขา้ค่ายตามกิจกรรมค้นหาพัฒนา 
   ศักยภาพของนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนเข้าร่วม   
   กิจกรรมเป็นกลุ่มที่แบ่งไว้ ตามฐานกิจกรรม  7  
   ฐาน เพื่อเป็นการค้นหาพัฒนาศกัยภาพของ 
   นักเรียน โดยครผูู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
   เป็นเวลา 1 วัน 
3. ติดตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

มกราคม – 
มีนาคม 2565 

45,030.- - หัวหน้าระดับช้ัน ม.2 
- ครูผู้สอนระดับชั้น ม.2 
- ครูที่ปรึกษา ม.2 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. จัดทำผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปรียบเทียบการ 
   พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

มีนาคม 2565 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินโครงการ 
2. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 

มีนาคม 2565 - 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                  ………-……..……. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                ….……-………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                ……..45,030...... บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
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โครงการ  ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 
กิจกรรม  พัฒนาการจัดการเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มพิเศษ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระยะเวลาดำเนินการ     ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2564 
สถานที่ดำเนินการ        โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1       คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 ข้อ 1 มีความสามรถในการอ่านเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละชั้น 
                 ข้อ 2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมรวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
                 ข้อ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
                 ข้อ 4  มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                 ข้อ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการเรียนจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
                 ข้อ 6 มีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน                                                        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 จากมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1 ท่ีเกี่ยวกับด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน กล่าวคือ ผลการเรียนรู้ทีเ่ป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ประกอบด้วย
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคดิคำนวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางรา่งกายและจติสังคมนั้น และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กำหนดไว้ว่า “การจดัการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญทีสุ่ดกระบวนการจดั
การศึกษาต้องส่งเสริม ใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ศักยภาพ” และการจดัการศึกษาเพื่อให้ผู้เรยีนมีคณุภาพนั้น 
นอกจากผู้เรยีนต้องมีคณุธรรมและจริยธรรมทีด่ีงามแล้วนั้น ความรูก้็คือสิ่งที่สถานศึกษาตระหนักและให้ความสำคญัในการช่วย
พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ มีพัฒนาการความก้าวหน้าทางระดับสติปัญญา ฉะนั้นครูผูส้อนจำเป็นตอ้งสร้างกิจกรรมการเรียนรู ้
ที่ทำให้ผู้เรียนไดร้ับทักษะที่จำเป็นทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ การแกป้ัญหา ความคดิสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม การเรียนและ
การทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้ และเหน็ภาพในภาวะผู้นำ การสื่อสาร การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 
ต่าง ๆ เพื่อช่วยดึงและสร้างให้นักเรียนมีคณุภาพ ศักยภาพตามมาตรฐานคุณภาพของผูเ้รียนใหเ้กิดขึ้นจงได้        
             โรงเรียนสรรพวิทยาคมโดยระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ต้องการให้นักเรียนทุกคนไดร้ับการพัฒนาด้านผลสมัฤทธ์ิทุก
กลุ่มสาระ จึงจดัทำโครงการค่ายบรูณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางกาเรยีนขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์  (หลักการ : ความมีเหตุผล)                                                                                                                                   
1 .เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนพร้อมท้ังยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในสถานศึกษาให้มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น                                                                                                 
2.  เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถเตรยีมความพร้อมเข้ารับการทดสอบและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนให้สูงข้ึน 

 

3. เป้าหมาย                                                                                                                                  
1. เชิงปริมาณ                                                                                                                    

1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มพิเศษ จำนวน 200 คน                                                                           
1.2 ร้อยละ80 ของนักเรียนมีทักษะและความรู้คดิแก้ปัญหา จากกาเข้าร่วมกิจกรรม                                                            
1.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มพิเศษ ได้รับการสอนเสรมิความรู้ในทุกรายวิชา    

2. เชิงคุณภาพ                                                                                                                                          
    2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มพิเศษ สูงขึ้น อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงกว่าค่าเฉลีย่
กลางอย่างน้อยร้อยละ 50 ขึ้นไป                                                                                                          
    2.2 นักเรียนได้รับความรู้และมเีจตคติทีด่ีต่อการเรียน   

 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยาการ 

ผู้รับผิดชอบ
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน
(Plan) 

-ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการและ
แบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ                                                                         
-นำเสนอโครงการ 

พ.ค. 64 - ครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี3 

2.ดำเนินการ
(Do) 

-จัดเตรยีมอุปกรณ/์และเครื่องมือในการจัดกิจกรรม-
ดำเนินการจัดโครงการดังนี้  
- แจ้งนักเรียนกลุ่มพิเศษ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาวิชาเรียนที่มี
ผลการเรยีนรูไ้ม่พึงประสงค์เป็นอปุสรรคต่อการจบ
หลักสตูร                                                   
- จัดค่ายยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรยีน โดยจดัครูเขา้ให้
ความรูส้อนเสริมและให้ทำกิจกรรมตลอดทั้งวัน 

ก.ค.-ส.ค. 64 20,000 ครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี3 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

- ทดสอบนักเรียนหลังปฏิบตัิกิจกรรม      
- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตาม
โครงการ 

ก.ค.-ส.ค. 64 - ครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี3 

4.ประเมินผล
(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม    
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ค.-ส.ค. 64 - ครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี3 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
เงินอุดหนุน                                  ................................บาท 

          เงินอกงบประมาณ                         .................................บาท 
          เงินเรียนฟรี 15 ปี                              20,000            บาท 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กิจกรรม  ค่ายฝึกปฏิบัติการเรียนรู้โดยใช้สติและสมาธิเป็นฐาน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
                              โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2564 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม   2564  -  กันยายน  2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

  ข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  ข้อ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 มั่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาผู้เรียนรู้เป็นผู้มี
ความเพียร ใฝ่เร ียนรู ้ และมีทักษะการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิตเพื ่อก้าวทันโลกยุคดิจ ิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะ 
(competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์ และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้าง
งานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความ
เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน โดยมีเจตนารมณ์ที่จะปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้คู่ คุณธรรม อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนอย่างยั่งยืน สามารถนาไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ นำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม จริยธรรม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ขึ้น โดยการจัดกิจกรรมค่ายฝึกปฏิบัติการเรียนรู้โดยใช้สติและสมาธิเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสำนึกที่ด ี
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  
2.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะเกดิการเรยีนรู้ที่มสีติและสมาธิเป็นฐาน เพื่อใช้ในการดำเนิน 

ชีวิตอย่างมีความสุข  มีค่านยิมที่ดงีามและปลูกฝังให้เคารพในสถาบนัชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ์  
  3. เพื่อพัฒนานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4  ปีการศึกษา 2564 จำนวน  408  คน 
2. ครูจำนวน 26   คน 
- ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม มีทักษะเกิดการเรยีนรู้ที่มสีติและสมาธิเป็นฐาน  
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น 

 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

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

พฤษภาคม 2564 - -หัวหน้าระดับช้ัน 
-ฝ่ายวิชาการระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  4   
ปีการศึกษา  2564 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินการโดยการอบรมเข้าค่ายฝึกปฏิบตัิการ
เรียนรูโ้ดยใช้สติและสมาธิเป็นฐาน  
1. นั่งสมาธิ  
2. เดินจงกรม  
3. กิจกรรมส่งเสริมด้านคณุธรรม - จริยธรรม  

มิถุนายน -
กันยายน 2564 

43,560 -หัวหน้าระดับช้ัน 
- ครูผู้สอนระดับชั้น ม.4 
-ครูที่ปรึกษา ม.4 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. จัดทำผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปรียบเทียบการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

กันยายน 2564 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิโครงการ 
2. สรุปการดำเนินการ 

  ตุลาคม 2564 - 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                  ……………-………….  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี               .............43,560......   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ               ..................-...………. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

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

1 ค่าอาหารหลัก  45 คน 408 18,360 - - 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 

25 บาท 
50 คน 408 20,400 - - 

3. ค่าวิทยากร 4 คน คนละ 6 ช่ัวโมง 200 6 ช่ัวโมง 4 4,800 - - 
รวม 43,560 -  

รวมทั้งสิ้น 43,560 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  พัฒนาจิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้ คู่กับการพัฒนา LQ  (Love Quotient) 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    ครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและคามเป็นไทย 
   ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 จากมาตรฐานการศึกษาชาติ กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่ประเทศต้องการ 
ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยสามารถพัฒนาทั้งการ
เรียนรู้ การพัฒนา LQ  (Love Quotient)  ความฉลาดทางอารมณ์ ทำให้ ผู้เรียน มีความคิดก้าวไกล มีความคิดสร้างสรรค์มีความ
มั่นใจในตัวเอง ซึ่งนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นช่วงวัยรุ่น เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งร่างกายจิตใจ 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเพศวัยรุ่นจะเริ่มให้ความสนใจต่อเพศตรงข้ามเริ่มมีความรู้สึกทางเพศประกอบกับเป็นวัยที่อยากรู้อยาก
ลองมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรงและอาจยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักในเรื่องเพศ  รวมทั้งสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มี
ปัจจัยและสถานการณ์ที่ยั่วยุชักนำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายและอาจนำมาซึ่งการมีเพศสัมพันธ์และการ
ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจท่ีจะทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์ถูกพักการเรียนฆ่าตัวตาย ทำแท้งผิดกฎหมาย 
ทอดทิ้งเด็ก เป็นต้นวัยรุ่นจึงควรมีการแสดงออกทางเพศที่เหมาะสมรู้จักหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากปัจจัยและสถานการณ์
เสี่ยงท่ีจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภโ์ดยไม่ตัง้ใจเพื่อที่จะได้มีชีวิตอย่างสดใสในช่วงวัยรุ่นและเติบโตไปสู่ผูใ้หญ่อย่างมี
ความสุขการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมในปัจจุบันนำมาซึ่งปัจจัยและสถานการณ์ต่าง ๆที่ล่อแหลมและอันตรายต่อวัยรุ่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพฤติกรรมทางเพศเป็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของวัยรุ่นหากวัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมจนเกิดการมี
เพศสัมพันธ์อาจทำให้เกิดปัญหาการติดโรคเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์อ่ืน ๆ ตามมาและในวัยรุ่นหญิงอาจทำให้เกิดการตั้งครรภ์
โดยไม่ตั้งใจได้ดังนั้นนักเรียนซึ่งอยู่ในวัยรุ่นจึงควรเรียนรู้ถึงการหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากปัจจัยและสถานการณเ์สีย่งต่อการมี
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาทางเพศของนักเรียน ดังนั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จึงได้กิจกรรมพัฒนาจิต ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ คูก่ับการพัฒนา LQ  (Love Quotient) ให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทางด้านการเรียน และด้านชู้สาว  
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
             1.  นักเรียนได้รับการพฒันากระบวนการทางจติใจ อย่างเป็นระบบ 

 2.  นักเรียนได้เรียนรู้การพัฒนาการเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการทางจิต 
 3.  นักเรียนมีความรู้เรื่องเพศศึกษา และระมัดระวังตัวเองในการทอ้งในวัยเรียน 

 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-  นักเรียนกลุ่มเสี่ยงทางด้านการเรียน และด้านชู้สาว จำนวน  464 คน 
3.2   เปา้หมายเชิงคุณภาพ 

  -   นักเรียนท่ีเข้าร่วมได้รับการพัฒนากระบวนการทางจติใจ อย่างเปน็ระบบ มีความรู้เรื่องเพศศึกษา และรู้
วิธีการในการระมัดระวังตัวเองไม่ให้ท้องในวัยเรียน 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

กรกฎาคม 2564 - - คณะครูที่
ปรึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
- ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. จัดหาวิทยากร 
2. ดำเนินการขออนุมัตดิำเนินการ 
3. ประชุมครรูะดับชั้น ม.5 และคดัเลือกนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ดำเนินการโดยการอบรมเข้าค่าย ตามโครงการ 
กิจกรรม พัฒนาจติ ด้วยกระบวนการเรยีนรู้ โดย
วิทยากรจากสถายันพลังจิตตานุภาพ วัดมณไีพร
สณฑ์  
ใหค้วามรู้เรื่องเพศศึกษา และรู้วิธกีารในการ
ระมัดระวังตัวเองไม่ให้ท้องในวัยเรยีน โดยวิทยากร
จากโรงพยาบาล แม่สอด 

กรกฎาคม-
กันยายน 2564 

46,480 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ประเมินความพึงพอในการเข้าร่วมกิจกรรม กันยายน 2564 - 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิโครงการ 
2. สรุปการดำเนินการ เสนอผู้บรหิาร 

กันยายน 2564 - 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                 ……….…-…………….  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ               ….………-……………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี               .......... 46,480........  บาท 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรม  การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้ O-NET  
    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ  
                    ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ระยะเวลาดำเนินการ  ก.พ. 65 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน  

  ตัวบ่งช้ี  1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
        แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    3) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลกัการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
  จากปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนของโรงเรียนสรรพวิทยาคม  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีผลการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และจากมาตรฐานชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคตและมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ด้านต่าง ๆ ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ร่วมสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรอืสังคม และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
    การจัดกิจกรรมสอนเสริม ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และเป็น
วาระกรอบพัฒนาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องนั้น จึงได้จัดทำกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้  
ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ความคิดรวบยอดในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม
ศึกษา และภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET และ PAT ต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักเรียนในมาตรฐานการเรยีนรู้ที่ควรไดร้ับการพัฒนา 
  2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลทดสอบทางการศึกษาในวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษให้สูงข้ึน  
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3.  เป้าหมาย 
-   ด้านปริมาณ 

    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี  6  จำนวน  466  คน เข้าร่วมกิจกรรม 
-  ด้านคุณภาพ  

  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ และพัฒนาศักยภาพในมาตรฐานการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ที่ควรได้รับการพัฒนา   

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พ.ย. 2564 
 

- ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. จำแนกนักเรียนช้ัน ม.6 จำนวน 464 คน เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มเก่ง และกลุ่มปานกลาง  
2. โดยจัดกิจกรรมสอนเสรมิตามมาตรฐานท่ีควรพัฒนา โดย
แยกเป็น 2 กลุ่ม โดยเนื้อหากลุ่มเก่ง เนื้อหาจะเป็นแนว
ข้อสอบ PAT เนื้อหากลุ่มปานกลาง เป็นแนวข้อสอบ O-NET 
และใช้วิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก  
วันละ 2 คน โดยจดักิจกรรมในวันทำการปกติ จำนวน 3 วัน 

ม.ค. 2565 
- 

ก.พ. 2565 

78,150.- ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.พ 2565 - ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ก.พ 2565 การจัดทำ
รูปเลม่ 

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……… 78,150.-……….   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  ……………….-…………….. บาท  

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกโรงเรียน (สอน O-NET) 
  - วันละ 6 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท 

7,200 คน - - 3 21,600 

2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกโรงเรียน (สอน PAT) 
- วันละ 6 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท 

7,200 คน - - 3 21,600 

3 ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่าง 
  - จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จำนวน 3 วัน 

75 คน - - 466 34,950 

รวมแต่ละภาคเรียน - 78,150.- 
รวมท้ังสิ้น 78,150.- 
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โครงการ  ยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม  การสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด 

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
                ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
              ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

          6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

“มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ.2561”  ได้กำหนดคุณธรรม  ความรู้ ทักษะที่จำเป็นสำหรบัผู้เรียน โดยจัดการศึกษา
ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของผู้เรียน  จัดการศึกษท่ีมีคณุภาพโดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทยีม  โรงเรยีนสรรพวิทยาคม  
ได้ดำเนินการจดัการศึกษาโดยยึดหลักการจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งพบว่า  ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นจะมผีู้เรียนท่ีมีความสามารถเฉพาะด้าน หากผูเ้รียนไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพความสามารถเฉพาะด้านนั้นเพิ่มมากยิ่งข้ึน  จะส่งผลใหผู้้เรยีนมีความรู้ความสามารถที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเต็ม
ศักยภาพได้ต่อไป  ในขณะเดยีวกนั ก็พบปัญหาว่า  มีผู้เรียนบางคนมีปัญหาบกพร่องทางการเรียน หากผู้เรยีนกลุ่มนีไ้ดร้ับการแกไ้ข
และส่งเสรมิพัฒนาการที่ถูกต้อง  จะส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป   

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเล็งเห็นความสำคัญของผู้เรียน  จึงได้จัดให้มีโครงการการสอน
เสริมความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3โดยจัดให้มีการสอนเสริม แก่ผู้เรียนในห้องเรียน และการสอนเสริมโดย
วิทยากรภายนอก เพื่อเป็นหน่ึงในแนวทางยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน ม.3 จึงจัดโครงการ
ดังกล่าวข้ึน 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 
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3.  เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนระดับชั้น ม.3 จำนวน 496  คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้ 
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 

ด้านคุณภาพ 
  1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สูงขึ้น
กว่าปีท่ีผ่านมา 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พ.ค. -ธ.ค 2564 
 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี2. ดำเนินการ 

(Do) 
1. จัดหาวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน มาสอน
เสรมิเตมิเตม็ให้นักเรยีน 
2. กำหนดตารางสอนเสริมสำหรับวิทยากร
ภายนอก ดำเนินการสอนตามกำหนดการ
ตารางเรียน 
3. ครูจัดเตรียมเอกสาร สื่อประกอบการจัดการ
เรียนรู้ สำหรับนักเรยีน ม.3 

ม.ค. 2565 
(จำนวน 1 วัน) 

22,840 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนนิตามโครงการ 

ก.พ. 2565 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.พ. 2565 - 

 

5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (อุดหนุน)  ……………………..……… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี   .......... 22,840 .......... บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงนิ ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1/2564 ภาคเรยีนที ่2/2564 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าจ้างวิทยากรภายนอก ชม.ละ  500  บาท  
6 ชม. 

3,000 วัน - - 1 3,000 

2 ค่าอาหารว่าง 2  มื้อ ๆละ 20 บาท  40 คน - - 496 19,840 
รวม - 22,840 

รวมทั้งสิ้น 22,840 
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โครงการ  ยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม  การสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด 

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

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

         6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาของชาติได้กำหนดผลลัพธ์ที่ประสงค์ของการศึกษา คือ ผู้เรียนรู้สามารถชี้นำการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรอบรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา/การทำงาน/อาชีพ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และจากผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า 
คะแนนสอบในมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับขนาดโรงเรียน  

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

 

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

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 เฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับขนาดโรงเรียน 
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3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้น ม.6 จำนวน 446 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสอนเสริมความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 
ด้านคุณภาพ 
ค่าคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O – NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 ในมาตรฐานการ

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัขนาดโรงเรยีน 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พ.ค. -ธ.ค 2564 
 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. จัดหาวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน มาสอน
เสรมิเตมิเตม็ให้นักเรยีนแตล่ะกลุม่(นักเรียน
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มเก่งและกลุม่กลาง
โดยใช้ห้องเรียนเป็นเกณฑ์) ใช้วิทยากรกลุม่ละ 
1 คน สอบครบทั้ง 4 สาระ คือ ชีววิทยา เคมี 
ฟิสิกส์และดาราศาสตร ์
2. กำหนดตารางสอนเสริมสำหรับวิทยากร
ภายนอก ดำเนินการสอนตามกำหนดการ
ตารางเรียน 
3. ครูจัดเตรียมเอกสาร แผนการจดัการเรียนรู้ 
สื่อประกอบการจัดการเรยีนรู้ สำหรับนักเรยีน 
ม.6 

ม.ค. 2565 
(จำนวน 2 วัน) 

47,680 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินตามโครงการ 

ก.พ. 2565 - กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ก.พ. 2565 - กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 

5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (อุดหนุน)  ……………………..……… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี   .............. 47,680........ บาท 
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โครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรม  ค่ายเครือข่ายยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องงการ  

ความถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายณรงค์  คงมี ,นางสาวนภัสรดา  บุญมา 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
           ข้อที ่1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        ข้อที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
      ข้อที่ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 

          ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
     ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
              ข้อที่ 1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : 
DOE Thailand) หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวสิัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนโดยคน

ไทย 4.0 จะต้อง  ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลกนั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการ
พัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยคุณลักษณะด้านที่ 1 คือ ผู้เรียนรู้เป็นผู้มคีวามเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้าน
ต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของค วามพอเพียง
ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 

การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่านทำให้เกิดการพัฒนา
ด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสูส่ิง่
ที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง 2 ประการ  คือ ประการแรกสำคัญต่อชีวิตประจาวัน กล่าวคือ 
การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อนามาใช้ ในการดำรงชีวิตประจำวัน ประการที่สองมีความสำคัญต่อการเรียน เพราะการอ่าน
เป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอน และมีความ สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่
เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการอ่านเป็นทักษะที่ จำเป็นสำหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น การอ่านเป็น
พื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วย ในการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีท่ีสุดของชีวิต การอ่าน
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จงึมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย  การอ่านหนังสือที่
ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ  นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี และตรงกับความสนใจ การขาดแรงจูงใจ
และแรงกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่ ดังนั้น การอ่านหนังสือจนเกิดเป็น
นิสัย จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเจตนารมณใ์ห้ปี “๒๕๔๙ เป็นปีแห่ง
การปฏิรูปการเรียนการสอน”เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน
การปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู ่การปฏิบัต ิให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและทำให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคมเห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ จึงได้
จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นและมีครูเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ทุกคน 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และมารยาทของการใช้บริการห้องสมุด โรงเรียนสรรพพ
วิทยาคมอย่างถูกต้อง 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนใช้บริการด้านการอ่านผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศด้วยโปรแกรมต่างๆได้อย่างถูกตอ้ง 
 2.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนสิัยรักการอ่าน รกัการค้นคว้า เกิดการใฝรู่้ และนำไปสู่การปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 
  2.4 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
  2.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  2.6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเลอืกอ่านหนังสือท่ีดีมีประโยชน์อย่างหลากหลาย นำไปพัฒนาทักษะการ 
 เขียนบันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่าน ตามความคดิของนักเรียน 

2.7 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุดและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ห้องเรียนละ 2 คน จำนวน 156 คน  
 - นักเรียนยุวบรรณารักษ์ส่งเสรมิการอ่านและสภานักเรียน จำนวน 25 คน 

- ครู จำนวน 13 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีนสิัยใฝรู่้ ใฝ่เรียน รักการอ่านและสามารถใช้ห้องสมดุเป็นแหล่งเรียนรู้และใช้สื่อต่าง ๆ รอบตวั  
เพื่อพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

3.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ใช้บริการห้องสมดุโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้อย่างถูกต้อง 
  3.2.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรกัการอ่านเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
  3.2.3 นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
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4. วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน)  

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ข้ันเตรียมการ 
    1.1 ประชุมครูเพื่อสำรวจความต้องการและ
วางโครงการ 
    1.2 เขียนโครงการ 
    1.3 ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณุครูกลุ่มงานห้องสมุด  
นักเรียนยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน/นักเรียน
ชุมนุมห้องสมุด  
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณา
และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  

พ.ค. 64 
 
 
 

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

2. ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเรียนตามฐาน 
1 วัน แบ่งเป็น 4 ฐาน 
ฐานท่ี 1 กฎ ระเบียบ มารยาทการใช้บริการ
ห้องสมุด 
ฐานท่ี 2 การสืบค้นหนังสือ ยืม-คนื หนังสือด้วย
โปรแกรม Library-2000   
ฐานท่ี 3 การสืบค้นหนังสือ ยืม-คนื  
หนังสือด้วยโปรแกรม  E-books   
ฐานท่ี 4 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

มิ.ย. – ส.ค.
2564 

 

17,671 1.นายณรงค์  คงมี                
2.นางสาวนภัสรดา บุญมา 
3.นักเรียนยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่านฯ 
4.นักเรียนชุมนุมห้องสมุด 
 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม พ.ย. 2564 - 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ พ.ย. 2564 - 

 
 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………............................ บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี15 ปี   …………17,671…………. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้  
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โครงการ  โรงเรียนแกนนำเรียนร่วม 
กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร่วม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด  

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน                    
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพรชนก จินะกาศ  
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
           1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
                             2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา    
                             3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    
                             4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
                             5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
                             6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

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

 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่มเป้าหมายให้สอดรบักับบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542   สำหรับกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่อง  ให้ทุกโรงเรียนทั้งในระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษารับบุคคลดังกล่าวเขา้เรยีนรวมและจัดการศึกษาให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

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

เพือ่ให้การดำเนินงานจดัการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นไปอย่างมีคณุภาพโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้จดัทำโครงการพัฒนา
ศักยภาพการจดัการเรียนรวม ขึ้นเพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรยีนพิการเรียนรวม ได้รบับริการและ
ความช่วยเหลือทางการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรูเ้กี่ยวกับการศึกษาพิเศษ กระบวนการจดัการเรียนการสอนแก่ครูและ
บุคลากรในโรงเรยีนให้มีความรู้ ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการเรียนรวมให้ไดร้ับพัฒนาความรู้
ความสามารถและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ 
 2. เพื่อประสานขอความช่วยเหลือให้ได้รับการอุดหนุนสิ่งอำนวยสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด 
         ทางการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 3. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานักเรียนเรียนรวมได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต ทักษะการดำรงชีวิต   
       ทักษะทางสังคม และทักษะทางวิชาการ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน IEP ของแต่ละบุคคล 
 4. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจดัการศึกษา ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1. นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆทุกคน ไดร้ับการจัดการศกึษา ตามโครงการอย่างเหมาะสม 
2. นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ 

      และอื่นใดทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
 -  ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียนท่ีมีความบกพร่องในด้านต่างๆมีพัฒนาการด้านคณุภาพชีวิต ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทางสังคม  
      และทักษะวิชาการ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

2. ได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษา จากผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

ประชุมชี้แจงโครงการ ธันวาคม 2564 - - ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  
- คณะกรรมการการจดัการ
เรียนร่วม 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

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

ธันวาคม 2564 - 
 

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

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.  งานการจัดการเรียนร่วมดำเนนิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  งานการจัดการเรียนรวมมีวัสด ุอุปกรณ์พร้อมในจดัทำสื่อ
บริการให้แก่นักเรียนเรียนรวม 
3.  นักเรียนพิการเรียนรวมบรรลุผลการเรียนรูต้ามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายบคุคล 
4. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ ์
- แบบประเมินโครงการ 
 
 

- แบบประเมิน 
- แบบทดสอบ 
- แบบฝึก 
- แบบติดตามผล 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. นักเรียนได้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
2. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษาตามที่กำหนดไว้ใน    
    กฎกระทรวง 

      3. นักเรียนสามารถพัฒนาทกัษะการดำรงชีวิต ทักษะทางสังคมและทักษะวิชาการ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน IEP ของแต่ละ
บุคคล 

4. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 2564 

 

- - ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  
- คณะกรรมการการจดัการ
เรียนร่วม 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

ประเมินความพึงพอใจและการสรปุโครงการ กุมภาพันธ์ 
2565 

- - ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  
- คณะกรรมการการจดัการ
เรียนร่วม 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทย

และพลโลก 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 1.1 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 180,000 มาตรฐานที่ 1 

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

 1.2 วันอาเซียน (ASEAN Day) 5,262 มาตรฐานที่1 
ข้อที่ 1.2 (1,3,4) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 1.3 ประกาศกิตติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2564 

10,100 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(1,2,3,4,5,6) 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 1.4 ส่งเสริมนักเรียนที่มีคววามสามารถพิเศษ
ด้านคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานเทคโนโลยี) 

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

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 1.5 ค่ายปรับพื้นฐานวงโยธวาทติ 32,200 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,3,4) 

กลุ่มสาระศิลปะ 

 1.6 ค่ายสุนทรียศิลป ์ 36,700 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (2,3,4) 

กลุ่มสาระศิลปะ 

 1.7 ค่ายฝึกซ้อมวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

49,750 มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 1 

กลุ่มสาระศิลปะ 

2 โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 2.1 นำเสนอองค์ความรู้บริการสู่สังคม 9,380 มาตรฐานที่1 

ข้อที่ 1.2 (1,2,3) 
ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 2.2 สงเสริมคุณภาพนักเรียนในการทำโครงงาน
บูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ 1 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

31,631 มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1,3.2 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 2.3 ค่ายเสริมทัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

29,600 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(1,2,3,4,5,6) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1,3.4,3.5 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

 2.4 ค่ายวิทยาศาสตร์ (สนุกกับสะเต็มศึกษา) 25,050 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(1,2,3,4,5,6) 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 

 2.5 ค่ายฝึกซ่อมเครื่องดนตรีสากล 240,700 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(6) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1 

กลุ่มสาระศิลปะ 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทย

และพลโลก 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 2.6 พัฒนาทักษะความสามารถในการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์และออร์แกนิค 

34,930 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(5,6) 
ข้อที่ 1.2 (2) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1,3.5 

กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

 2.7 พฒันาทักษะความสามารถในงาน
ผลิตภัณฑช์่างโลหะ 

55,695 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(5,6) 
ข้อที่ 1.2 (2) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1,3.5 

กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

 2.8 พัฒนาทักษะความสารถในงานภาพประดบั
พลอย 

23,950 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(5,6) 
ข้อที่ 1.2 (2) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1,3.5 

กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

 2.9 ค่ายสานฝนั 40,800 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1(6) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-งานแนะแนว 

 2.10 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา 
เมืองแม่สอด 

79,785 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
1 

 2.11 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

98,070 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
2 

 2.12 การศึกษาแหล่งเรียนรู้  105,445 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
3 

 2.13 การศึกษาแหล่งเรียนรู้  95,715 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
4 

 2.14 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามเส้นทางธรรมชาติ 111,725 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
5 

 2.15 ทัศนศึกษา “ไหว้พระ เติมบุญ พัฒนา
คุณธรรมและสร้างสำนึกควารมเป็นไทย 

89,300 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
6 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทย

และพลโลก 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
 3.1 ค่ายอบรมเครือข่ายภาวะความเป็นผู้นำ 

คร้ังที่ 19 
33,600 มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 
ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
- คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

 3.2 ศักยภาพก้าวหน้า พัฒนาอนุกรรมการ 22,800 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
- คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

 3.3 การเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษ 
ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประจำปีการศึกษา 2564 

18,160 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (2) 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานลูกเสือ 

 3.4 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี 
ประจำปีการศึกษา 2564 

29,810 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (2) 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานลูกเสือ 

 3.5 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี 
ประจำปีการศึกษา 2564 

38,080 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (2) 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานลูกเสือ 

 3.6 ยุวกาชาด ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 

17,360 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (2) 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานยุวกาชาด 

 3.7 ยุวกาชาด ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 

18,040 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (2) 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานยุวกาชาด 

 3.8 ยุวกาชาด ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2564 

31,360 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (2) 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานยุวกาชาด 

 3.9 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่1-3 ปีการศึกษา 2564 

9,660 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.1 (2) 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานยุวกาชาด 
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กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองไทย

และพลโลก 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 3.10 อดเปรี้ยวไว้กินหวาน 34,810 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- แนะแนว 

 3.11 พัฒนาจิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้คู่กับ
การพัฒนา LQ  (love Quotient) 

46,480 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
5 

4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของห้องเรียนพิเศษในวิชาคณิตศาสตร์ 
 4.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้

เครื่องคำนวณทางวทิยาศาสตร์ในห้องเรียน 
59,300 มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.1 (2,4) 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5.1 ค่ายบูรณาการสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
24,500 มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.2 (1,2) 
กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 

 รวม 1,705,648   
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผูเ้รียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางภัทฐิกรณ์  ใจดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2564 - เมษายน 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
1.1     ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

     1)   มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
     2)   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
           ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
     3)   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     4)   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     5)   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     6)   มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลกัการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
  จากปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการ
พัฒนากำลังคนของประเทศ และจากมาตรฐานชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเพยีร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคตและมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ดา้นต่าง ๆ ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษ
ที่ 21 ร่วมสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพ  การพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี ่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 4  เรื่องแนวทางการจัด
การศึกษา มาตรา 24 กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา 
ประยุกต์ความรู้มาใช้เน้นการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นทำเป็นและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง  
เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและสังคม ดังนั้นทาง โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพเพื่อพัฒนาตัวผู้เรียนและโรงเรียนต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อเตรียมนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษดา้นต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

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

4.เพื่อช่วยเหลือนักเรยีนที่มีปัญหาด้านการเรียนให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
    นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 -  ด้านคุณภาพ  
 1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ที่เป็นตัวแทนของโรงเรยีนเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้รับ
รางวัลประเภทต่างๆ ไมต่่ำกว่าร้อยละ 10 ของนักเรียนท้ังหมด 
 2. นักเรียนที่ไดร้ับการเตรียมพร้อมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได้รับคดัเลือกเปน็ตัวแทนในการเข้า
ร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติและได้รับรางวลัอย่างน้อย 1 สาขาวิชา 
 3. นักเรียนทุกคนไดร้ับการพัฒนาตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

ก.ค. - ส.ค.64 - ฝา่ยบรหิารงานวิชาการ 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. กิจกรรมด้านวิชาการ ม.1-ม.6 
2. กิจกรรมพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้น
ต่างๆ 8 กลุ่มสาระฯ  
3. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระฯ ไปแข่งขัน
กับหน่วยงานภายนอก 
4. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชา
ภาษาอังกฤษ ( Intensive English Program) 

ก.ค. 2564 
- 

เม.ย. 2565 
 
 

180,000 
 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระฯ 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ มี.ค. 2565 - ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานผลการจัดทำโครงการกบัฝ่ายบรหิาร เม.ย. 2565 - ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
กิจกรรม           วันอาเซียน (ASEAN Day)  
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที ่ 2    ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ   

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ             นางสุวรรณีย์ ทองเกตุ 
ระยะเวลาดำเนินการ  6-8 สิงหาคม 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที ่4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ในปี 2564 องค์การอาเซียนได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีการแข่งขันสูง นักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นสมาชิกหนึ่งของอาเซียน โรงเรียนสรรพวิทยาคมเห็นความจำเป็นในการ
สร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจเชิงลึก เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้เกิดความ
ตระหนักรู้ ความเข้าใจในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 
2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการโตรงการส่งเสริมความเป็นเลิศสู่อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
ความเป็นพลเมืองโลก          

  

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ คุณลักษณะเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 
2.2. เพื่อเตรียมเยาวชนไทยเป็นพลเมืองอาเซียนทีม่ีความพร้อมในป ีพ.ศ.2564 
2.3. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา มีความความตระหนักรู้ และความเข้าใจเชิงลึก 

 2.4. พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
             - ครู นักเรียนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน 
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 -  ด้านคุณภาพ  
  - ครู นักเรียน บุคลากรทางการศกึษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม มศีักยภาพมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการจาก
ผู้บริหารโรงเรียน 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการ 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 

มี.ค. 2564 - นางสาวจิตรา อยู่เจรญิ และ
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษาฯ 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- จัดกิจกรรมวันอาเซียน 

1) กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน 

2) กิจกรรมประกวดจัดปา้ยนิเทศ 

6-8 ส.ค. 2564 5,262 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กิจกรรม 

ก.ย. 2564 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปผลการดำเนินการตามกจิกรรมและรายงาน
ผู้บริหารโรงเรียน 

ก.ย. 2564 - 

 
5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) -           บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   - บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี          5,262 บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

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

1 กระดาษเกยีรตบิัตร A 4 (กระดาษปกมุกหอม) 119 แพค 2 238 - - 
2 ค่าอุปกรณร์างวัลการแข่งขันตอบปัญหาอาเซยีน

และจัดป้ายนิเทศระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย  
ดังนี ้

1) ปากกาลูกลื่น maples no. MP919B  
(1x50 ด้าม)  จำนวน 8 กล่อง   

2) ยางลบดินสอมาสเตอร์อาร์ต (1x50 ก้อน) 
จำนวน  12  กล่อง 

3) สีไมย้าวมาสเตอร์อาร์ต 24 สี  
            จำนวน  8 กล่อง  
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180 
 

139 

 
 
 

กล่อง 
 

กล่อง 
 

กล่อง 

 
 
 
8 
 

12 
 
8 

 
 
 

1,752 
 

2,160 
 

1,112 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

รวม 5,262 - 
รวมทั้งสิ้น 5,262 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ประกาศกิตติคุณนักเรียนดีเดน่ ประจำปีการศึกษา 2564 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผูเ้รียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกุลปรียา ม่ันอยู่ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
1.1     ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

     1)   มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
     2)   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
           ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
     3)   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     4)   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     5)   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     6)   มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 จากยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ให้มีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีการพัฒนาท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะสื่อสาร มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 หมวด 4  เรื่องแนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา ประยุกต์ความรู้มาใช้เน้นการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นทำเป็นและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง  เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  โรงเรียน
สรรพวิทยาคม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนดีเด่น ที่สร้างชื่อเสียง ทำคุณประโยชน์ให้กับ
โรงเรียน และเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนคนอ่ืน ๆ ต่อไป 
  

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้กบันักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองตามความสามารถ ความสนใจและความถนัดได้เตม็
ตามศักยภาพของตน  
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  2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้กับนกัเรียนดเีด่น ที่สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนคนอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
    นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่ร่วมสรา้งช่ือเสียงให้กับโรงเรียนในปีการศึกษา 2564 
 -  ด้านคุณภาพ  
 1. นักเรียนทุกคนไดร้ับการพัฒนาตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง 
  2. นักเรียนท่ีสรา้งช่ือเสียงให้กับโรงเรียน ไดร้ับขวัญและกำลังใจจากโรงเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนคนอ่ืน ๆ 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานส่งเสริมงานวิชาการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

ม.ค. 65 - ฝ่ายงานส่งเสรมิงาน
วิชาการ 

 
2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

1. ดำเนินการคดัเลือก นักเรียนดเีด่นของโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม ท่ีไดส้ร้างช่ือเสยีงให้กับโรงเรียนในปีการศึกษา 
2564  
2. จัดทำเกียรติบัตร พร้อมกรอบรปู มอบหน้าเสาธง เพื่อ
เชิดชูและสร้างขวัญกำลังให้กับนักเรียนดเีด่นในปี
การศึกษา 2564  

มี.ค. 2565 
- 

เม.ย. 2565 
 
 

10,100 ฝ่ายงานส่งเสรมิงาน
วิชาการ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ เม.ย. 2565 - ฝ่ายงานส่งเสรมิงาน
วิชาการ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

รายงานผลการจดัทำโครงการกับฝ่ายบรหิาร เม.ย. 2565 - ฝ่ายงานส่งเสรมิงาน
วิชาการ 

 
 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………..…  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ………10,100……….. บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

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

1 กรอบรูป 120 อัน - - 80 9,600 
2 กระดาษเกยีรตบิัตร ขอบทอง ห่อละ 50 แผ่น 250 ห่อ - - 2 500 

รวม - 10,100 
รวมทั้งสิ้น 10,100.- 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานเทคโนโลยี) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมอืงไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 – ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     มาตรฐานข้อที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
     ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ข้อที่ 1 มีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 
 ข้อที่ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
                   ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

ข้อที ่3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ข้อที่ 4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

ข้อที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจคติที่ดีต่องานอาชีพ 

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

ด้วยมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายให้สถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา   
โดยคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จะต้องธำรงความเป็นไทย
และแข่งขันได้ในเวทีโลก และนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.2 พัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพื่อมีงานทำ  

ดังนั้นทางกลุ่มงานเทคโนโลยี จึงจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถใหก้ับ
นักเรียนและส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถในทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับนักเรียนและสนองนโยบายดังกล่าว 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อวัดทักษะความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 28 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 28 
คน ได้รับประสบการณ์จากการแขง่ขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้
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 -  ด้านคุณภาพ  
นักเรียนสามารถนำความรู้ทางทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแข่งขันได้รับเหรียญทองในระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษาข้ึนไป 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

- ประชุมครภูายในกลุม่สาระ เพื่อจดั
เตรียมการจดัทำโครงการ และเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 

- กำหนดรายการที่เข้าร่วมแข่งขัน 

พ.ค. 2564 
 

- - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ศูนย์ปฏิบัติการฯ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

- จัดทำหลักสูตรการอบรม 
- เข้าค่ายอบรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกบั 

อบรมการสร้างงานกราฟิก, งานตดัต่อ 
วิดีโอ, การเรียนโปรแกรมการสร้างเว็บ
แอพพลิเคชั่น ในวันเสาร์และวันอาทิตย ์
เป็นเวลา 5 วัน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ส.ค. 2564 
ก.พ. 2565 

25,200 - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ศูนย์ปฏิบัติการฯ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- ผลการแข่งขัน ต.ค. 2564 
มี.ค. 2565 

- - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ศูนย์ปฏิบัติการฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจดักิจกรรม 

มี.ค. 2565 - - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ศูนย์ปฏิบัติการฯ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี            25,200           บาท 
ดังรายการต่อไปนี้  

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

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

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

รวม 12,600 12,600 
รวมท้ังสิ้น 25,200 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

นักเรียนร้อยละ 20 สามารถเข้าแข่งขันในระดับประเทศ  
และได้รับรางวัล 

ผลการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ค่ายปรับพื้นฐานวงโยธวาทิต 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
แผนงานโรงเรียนที่ 2    ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                             กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก    
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน - กรกฎาคม 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้  1.2     คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
               ข้อที่ 1.   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย  
                             และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
               ข้อที่ 3.   การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
               ข้อที่ 4.   สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
            จากพระราชบัญญัติการศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาแกนกลางปี  2551  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  
มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะการปฏิบัติงาน  มีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย โดยยึดแนวปฏิบัติตาม
มาตรฐานกาศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
ต้องการ ส่วนด้านกระบวนการบริหารจัดการก็มุ่งเน้นการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้  และด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนที่จะเข้าสู้ยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของชาติ ที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตนเองและผู้อื่น เป็นพลเมืองดีของชาติ  และเป็นพลโลกที่ดีมี
หลักคิดที่ถูกต้อง  เพื่อสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ พ.ศ. 
2561-2580  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  และมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งสนองความต้องการของหลักสูตร  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยจัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานวงโยธวาทิต  ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการ 

 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
    2.1   ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านคนตร ี
    2.2   ให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี และมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

3. เป้าหมาย 
     -    ด้านปริมาณ 
               นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทีม่ีความสนใจและนักเรียนชุมนมุวงโยธวาทิต จำนวน  80  คน เข้าร่วม
กิจกรรมคา่ยปรับพ้ืนฐานวงโยธวาทิต 
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     -    ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่าย  จำนวน  80  คน  มีทักษะความชำนาญทางด้านดนตรีที่ตนถนัดมากยิ่งข้ึน 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

-ประชุมครเูพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรม 
-เขียนโครงการ 
-ขออนุมัติดำเนินการ 

มิถุนายน 
2564 

- นายบัญชา  กรรขำ 
นายจิรายสุ  คงเนตร 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินการจัดค่ายตามโครงการทีเ่สนอไว ้
-ให้ความรู้พื้นฐานด้านดนตรสีากลแก่นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
-แยกกลุ่มผูเ้ข้ารับการอบรมเพือ่ฝกึปฏิบัติเครื่องดนตรีที่
ตนเองสนใจและมีความถนดัโดยมวีิทยากรให้ความรู้
จำนวน 2 ท่าน ท้ัง 2 วัน 
(วันแรกมีกิจกรรมภาคกลางคืนอีก 2 ช่ัวโมง) 

มิ.ย.- ก.ค. 
2564 

(ใช้เวลาเข้าค่าย 
2 วัน 1 คืน) 

      32,200 นายบัญชา  กรรขำ 
นายจิรายสุ  คงเนตร 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

-ตดิตามประสานงานกับผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่าย  เพื่อให้งาน
ดำเนินไปไดด้้วยด ี

กรกฎาคม. 
2564 

- นายบัญชา  กรรขำ 
นายจิรายสุ  คงเนตร 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำเอกสารสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม กรกฎาคม 
2564 

- นายบัญชา  กรรขำ 
นายจิรายสุ  คงเนตร 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
      เงินงบประมาณ   ( เงินอุดหนุน )           -          บาท 
       เงินนอกงบประมาณ                        -           บาท 
       เงินเรียนฟรี    15   ปี                     32,200       บาท 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1/2564 ภาคเรยีนที่ 2/2564 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 จ้างเหมาทำอาหาร 4 มื้อๆละ 45 บาท 180 คน 80 14,400 - - 
2 จ้างเหมาทำอาหารว่าง 4 มื้อๆละ 25 บาท 100 คน 80 8,000   
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 2 วัน 

(วิทยากรภายนอกท่ีมีความชำนาญเฉพาะ
ทางของเครื่องดนตรี) 

300 ชม. 24 7,200 - - 

4 ค่าป้ายไวนลิเปิดงาน 1,000 ผืน 1 1,000 - - 
5 ค่าเอกสารแบบฝึก แบบใสส่ันกระดูกงู 20 เล่ม 80 1,600 - - 

รวม 32,200 - 
รวมทั้งสิ้น 32,200 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ค่ายสุนทรียศิลป์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล   
แผนงานโรงเรียนที่ 2     ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 
                              กับการเป็นพลเมอืงไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม  -  สิงหาคม    2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน 
   ข้อที ่1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                   ข้อที่ 2.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                   ข้อที่ 3.  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                   ข้อที่ 4.  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
            จากพระราชบัญญตัิการศึกษา  และหลักสตูรการศึกษาแกนกลางปี  2551  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  
มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผดิชอบ  มีทักษะการปฏิบตัิงาน  มีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย โดยยึดแนวปฏิบัตติาม
มาตรฐานกาศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิ
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ 
ส่วนด้านกระบวนการบริหารจัดการก็มุ่งเน้นการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้  และด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ท้ังนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนท่ีจะเข้าสู้ยคุของการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการศึกษาของชาติ ที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนทุกกลุม่เป้าหมาย ให้มีความพร้อมทังกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่
ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รบัผิดชอบตนเองและผู้อื่น เป็นพลเมอืงดีของชาติ  และเป็นพลโลกท่ีดมีีหลักคดิที่ถูกต้อง  เพื่อ
สนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  และมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งสนองความต้องการของหลักสตูร  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรยีนรู้  โดยจัดกิจกรรมคา่ยสุนทรียศลิป์  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการมคีวามรู้และทักษะด้านศิลปะที่สูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 ส่งเสริม  สนบัสนุนใหผู้้เรยีนมคีวามรู้และทักษะด้านทัศนศิลป ์ ดนตรสีากล ดนตรไีทย และนาฏศลิป์ที่สูงข้ึน 
2.2 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมสีุนทรียภาพทางศิลปะ ภาคภูมิใจในความเปน็ไทยและมีจิตสังคม 

 

3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ    
 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 150  คน  ครูและวิทยากรรวม  10  คน 
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     -  ด้านคุณภาพ   
         1. นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมร้อยละ  80  มีสุนทรียภาพทางศิลปะและมีจติสังคม 
         2. นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม  จำนวน  150  คน ซึ่งคัดเลือกจากผูท้ี่มีความสนใจด้านดนตรีไทย 25 คน  ด้านดนตรี
สากล  60  คน  ด้านนาฏศิลป์ 35  คน  และด้านทัศนศิลปจ์ำนวน  30  คน  มีทักษะความชำนาญทางศิลปะที่ตนถนัดมากยิ่งข้ึน 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมครูเพื่อหาขอ้สรุปในการดำเนินกิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

กรกฎาคม 
2564 

- นายสมาน   โตสิงห ์
นายธิติกร   ปิยนุสรณ ์

2.ดำเนินการ 
( Do) 
 

ดำเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั
กิจกรรมคา่ยสุนทรียศลิป์ ดังนี ้
- แยกกลุ่มผูเ้ข้ารับการอบรมตามกลุ่มสนใจ 
(ทัศนศิลป์  ดนตรไีทย  ดนตรีสากล และ
นาฏศิลป์) 
- ให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มเข้ารับความรู้
จากวิทยากรประจำฐานตลอดการอบรม 2 วัน 

สิงหาคม 
2564 

36,700 นายสมาน   โตสิงห ์
นายธิติกร   ปิยนุสรณ ์

3.ตรวจสอบ 
(Check) 
 

ทดสอบความรู้ความสามารถจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม โดยประเมินจากช้ินงานทัศนศิลป์  การ
ปฏิบัติท่ารำและเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัดและ
สนใจ 

สิงหาคม 
2564 

- นายสมาน   โตสิงห ์
นายธิติกร   ปิยนุสรณ ์

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินกิจกรรมและ
รายงานผล 

25-30 ส.ค. 
2564 

- นายสมาน   โตสิงห ์
นายธิติกร   ปิยนุสรณ ์

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
          เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)                       -       บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                                       -        บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                              36,700     บาท      

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1/2564 ภาคเรยีนที่ 2/2564 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 จ้างเหมาทำอาหารหลัก 2 มื้อๆละ 45 บาท 90 คน 150 13,500 - - 
2 จ้างเหมาทำอาหารว่าง 4 มื้อๆละ25บาท 100 คน 150 15,000 - - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 2 วัน 300 ชม. 24  7,200 - - 
4 ค่าป้ายไวนลิเปิดงาน 1,000 ผืน 1 1,000 - - 

รวม 36,700 - 
 36,700 
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โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ค่ายฝึกซ้อมวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด 

ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม - สิงหาคม   2564 
สถานทีด่ำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อที่ 1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้                        

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

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ให้มี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีการพัฒนาที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลัก คิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง และ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จุดเน้นการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง เฝ้าระวังทุก
รูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ปลูกฝังผู้เรียน
ให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  และจุดเน้นการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาความคิดผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง  
            จากพระราชบัญญัติการศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาแกนกลางปี  2551  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  มี
สุนทรียภาพทางอารมณ์  มคีวามรบัผิดชอบ  มีทักษะการปฏิบัติงาน  มีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย  เพื่อสนองต่อความต้องการ
ของหลกัสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงได้จดัทำโครงการส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ  โดยจดักิจกรรมค่ายฝึกซ้อมวง
ดนตรลีูกทุ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนให้เป็นไปตามที่หลักสตูรต้องการ 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพือ่สง่เสริม พัฒนาทักษะดา้นวงดนตรีลูกทุ่งให้มีประสิทธิภาพที่สูงข้ึน 
2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมของวงดนตรลีูกทุ่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
2.3 เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวงดนตรลีูกทุ่งในเวทีการแข่งขันเป็นการ

ประชาสมัพันธ์และสร้างช่ือเสยีงให้แก่โรงเรยีน 
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  3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ   
  มีนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คนประกอบด้วยนักดนตรี  นักร้อง  พิธีกร  แดนเซอร์ เข้าร่วมโครงการครบทุก
คน และมีพัฒนาการในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ มีทักษะความชำนาญทางการแสดงวงดนตรลีูกทุ่งมากยิ่งข้ึน  มีความพร้อมทีเ่ข้า
ร่วมการแข่งขนัและให้บริการชุมชน 
     -  ด้านคุณภาพ  
 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  มีทักษะความชำนาญทางด้านดนตรี ดา้นการเต้น  ด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง และด้านการ
เป็นพิธีกร การแสดงวงดนตรลีูกทุ่งสูงยิ่งข้ึนและมีประสิทธิภาพ  พร้อมทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ช่ือเสียงให้แก่โรงเรยีน 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินกิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

กรกฎาคม 
2564 

- นายบัญชา  กรรขำ 
นายจิรายสุ  คงเนตร 

2.ดำเนินการ 
( Do) 
 
 
 

-ดำเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ  โดยจดั
กิจกรรมคา่ยฝึกซ้อมวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแข่งขัน
ระดับประเทศ 
-เข้าค่ายฝึกซ้อม 
-วางแผนการทำวงดนตรลีูกทุ่งแข่งขัน 
-จ้างวิทยากรมาสอนเต้น  สอนร้องเพลง และ
วิทยากรด้านดนตรเีพื่อสอนบรรเลงดนตรีแยก
อุปกรณ์และรวมวง  

ก.ค.-ส.ค.  
2564 

49,750 นายบัญชา  กรรขำ 
นายจิรายสุ  คงเนตร 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ประเมินผลการเข้าค่าย 
- ความสามารถในการขับร้องเพลงลูกทุ่ง 
- ความสามารถในการเล่นรวมวงดนตรีลูกทุ่ง 
- ความสามารถด้านการเต้นประกอบเพลงลูกทุ่ง 
- เชิญวิทยากรที่มีความชำนาญแตล่ะด้านมาให้
ความรู ้

ก.ค.-ส.ค.  
2564 

- นายบัญชา  กรรขำ 
นายจิรายสุ  คงเนตร 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินกิจกรรมและรายงาน
ผล 

ส.ค. 2564 - นายบัญชา  กรรขำ 
นายจิรายสุ  คงเนตร 

 
5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
          เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน)             ...............-.............. บาท 
           เงินนอกงบประมาณ                          ...............-..............          บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                        ........49,750......... บาท    
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ที ่

 
ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 

ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

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

1 ค่าอาหารหลัก 7 มื้อๆละ45บาทตอ่คน นักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน (จัดกจิกรรม 3 วัน 2 คืน) 

315 คน 70 22,050 - - 

2 ค่าอาหาว่าง 6 มื้อๆละ25 บาทต่อคน นักเรียนที
เข้าร่วมกิจกรรม 70  คน (จัดกิจกรรม 3 วัน 2 
คืน) 

150 คน 70 10,500 - - 

3 ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 18 ชม.  
(จัดกิจกรรม 3 วัน 2 คืน) ค่าตอบแทนช่ัวโมงละ
300 บาท 

5,400 ตน 3 16,200 - - 

4 ค่าจัดทำป้ายไวนิล 1,000 ผืน 1 1,000 - - 
 49,750 - 

รวม 49,750 
 

6. วิธีการประเมิน 
          ตัวชี้วัดความสำเร็จ             วิธีการประเมิน               เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. นักดนตรีวงลูกทุ่ง ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการครบ
ทุกคน และมีพัฒนาการในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ มีทักษะ
ความชำนาญทางการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งมากยิ่งข้ึน   
มีความพร้อมทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันและให้บริการต่อชุมชน 
และทำช่ือเสียงให้กับโรงเรยีน 
 

-สังเกตจากการปฏิบัติ    
-สอบถาม   
-ทักษะการขับร้องเพลงลูกทุ่ง  
ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี ทักษะ
การเต้นประกอบเพลงลูกทุ่งและ
ทักษะปฏิบัติการเล่นวงดนตรลีูกทุ่ง 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-การปฏิบัตเิครื่องดนตรีชนิดต่างๆ 
-ทักษะการขับร้องเพลงลูกทุ่ง  -
ทักษะการเต้นประกอบเพลง 
-ทักษะปฏิบัติการเล่นวงดนตรีลูกทุ่ง 

 
 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 

7.1 นักเรียนมีทักษะด้านวงดนตรลีูกทุ่งที่สูงข้ึน 
7.2 นักเรียนมีความพร้อมในการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งในระดับประเทศ 
7.3 นักเรียนไดม้ีโอกาสแสดงศักยภาพความรู้  ความสามารถด้านวงดนตรลีูกทุ่งในเวทีการแข่งขันและการให้บริการต่อ

ชุมชน  เป็นการประชาสมัพันธ์และสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนและเกิดความภาคภูมิใจ นำความรูไ้ปตอ่ยอดในการศึกษาต่อใน
ช้ันสูงต่อไป 
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240 



241 
 

โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้   
กิจกรรม   นำเสนอองค์ความรู้บริการสู่สังคม  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางทัตพิชา  ทองนอก 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม -  มีนาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม   
สนองมาตรฐานที ่1       คุณภาพของผู้เรียน 

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

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

1. หลักการและเหตุผล (เงือ่นไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล การให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

“Independent Study : IS” นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการ
เปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา ซึ่งอาจเป็น 
Public Issue และGlobal Issueและดำเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากนั้นก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารนำเสนอให้ผู้อื่น
ได้รับทราบ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปทำประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เช่ือมโยง

ต่อเนื่องกันตลอดแนว ภายใต้ “การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)” ซึ่งจัดแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 3 สาระ 

ประกอบด้วย 

IS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนกำหนด
ประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ 

IS 2- การสื่อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation)เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับ  
มาพัฒนาวิธีการการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้วยวิธีก ารนำเสนอที่เหมาะสม หลากหลาย
รูปแบบ และมีประสิทธิภาพ 

IS 3- การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity)เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน นำ/ประยุกต์องค์ความรู้
ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ (Public Service) โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งได้จัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา ISให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และปีท่ี 5   และให้มีการ
นำเสนอและเผยแพร่ให้แก่ชุมชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ตรง ที่เกิดจากการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับครู อาจารย์ และนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้ง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้   
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2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสู่ชุมชน 

2. เพื่อให้ครูอาจารย์ นักเรียน และบุคคลทั่วไปท่ีสนใจไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรยีน 
 

3.  เป้าหมาย 

 -  ด้านปริมาณ  
  1. ครู     จำนวน   40 คน 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2     จำนวน   474  คน 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5     จำนวน   464  คน 
 -  ด้านคุณภาพ  
  1. นักเรียน ร้อยละ 80 ได้รับประสบการณ์ตรงจากการจดักิจกรรม 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดงาน ในระดับดีมาก 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 

 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) -   บาท 

 เงนินอกงบประมาณ   -    บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี    9,380   บาท 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร 
   โรงเรียน 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการ 
- ดำเนินการตามกิจกรรม 

  มกราคม 2565 - นางทัตพิชา ทองนอก 
นางสาวกัณฐิกา ปู่มณ ี
ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.2  
ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.5  

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

- จัดกิจกรรมวัน IS DAY 
- ดำเนินการจดัโครงการโดยเชิญผูป้กครองนักเรียน
เข้าร่วมชมและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารนำเสนอผลงาน
การค้นคว้าอิสระของนักเรียนต่อผูป้กครองและ
ชุมชน  พร้อมท้ังสรุปความรู้ทีไ่ด้รบั 

มกราคม 2565  
- มีนาคม 2565 

9,380 นางทัตพิชา ทองนอก 
นางสาวกัณฐิกา ปู่มณ ี
ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.2  
ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.5  

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กิจกรรม 

มกราคม 2565 
- มีนาคม 2565 

- นางทัตพิชา ทองนอก 
นางสาวกัณฐิกา ปู่มณ ี
ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.2  
ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.5  

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-สรุปผลการดำเนินการตามกิจกรรมและรายงาน
ผู้บริหารโรงเรียน 

1 เมษายน 2565 - นางทัตพิชา ทองนอก 
นางสาวกัณฐิกา ปู่มณ ี
ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.2  
ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน ม.5  
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มีรายละเอียดดังนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารว่าง ม.2  1 มื้อ มื้อละ 10 บาท 10 บาท - - 474 4,740 
2 ค่าอาหารว่าง ม.5  1 มื้อ มื้อละ 10 บาท 10 บาท - - 464 4,640 

รวม - 9,380 
รวมท้ังสิ้น 9,380 

 

6. วิธีการประเมิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.ร้อยละของการจดักิจกรรมวัน IS DAY 
2.ร้อยละของผูเ้กี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

1.บันทึกการสังเกต 
2.สอบถามความพึงพอใจของผู้เกีย่วข้อง 
 

1. แบบบันทึกการสังเกต 
2.   แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม)  

 1. นักเรียนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานการค้นคว้าสูผู่้ปกครองและชมุชน 

 2. ผู้ปกครองนักเรียนมีความช่ืนชมและเห็นความสำคญัชองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนในการทำโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะ   ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก      
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวทิยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

       ข้อที่ 3.2  มีการแลกเปลี่ยนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

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

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

 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1. เพื่อให้ครูทุกคนได้นำหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาเปน็แนวทางในการสอนโครงงานและบูรณาการงานท้ัง  
8  กลุ่มสาระ  และ 1  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ให้เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน 
 2.2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานทีม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักแนวทางในการปฏิบัติได้เป็นอย่างด ี
 2.3. เพื่อให้นักเรียน มีความสามารถในการสืบค้น การเรยีนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง สามารถเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได ้
 2.4. เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นผา่นกระบวนการทำงานแบบโครงงาน  อย่างมีประสิทธิภาพมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 

3. เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 

1.นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6       จำนวน 2,800   คน   78 ห้องเรียน 
2. ครูโรงเรยีนสรรพวิทยาคม        จำนวน   150   คน 
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  ด้านคุณภาพ 
1. รู้จักการทำงานทีม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักแนวทางในการปฏิบัติผู้ปกครองนักเรยีน 

และชุมชน  
2. นักเรียน มีความสามารถในการสบืค้นการเรยีนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง สามารถเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้ 
3. นักเรียนมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในศักยภาพของตนเอง 
  

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- เสนอโครงการต่อที่ประชุม 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัตงิาน 

พ.ค.  2564 
มิ.ย. 2564 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้บริหารและคณะคร ู

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- จัดทำเกณฑ์การประเมินโครงงาน 
- ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงงาน 
- ดำเนินการประกวดโครงงานบูรณาการทั้ง 6 
ระดับชั้น 

ก.ย.2564 
ต.ค. 2564 
พ.ย. 2564 
พ.ย. 2564 

31,631 ผู้บริหารและคณะครู  
ครูนวรัตน์และคณะ 
ครูนวรัตน์และคณะ 
ครูและนักเรียนทุกคน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

พ.ย. 2564 - ครูคุณอนันต์และคณะ 
 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สรุปผลการดำเนินงาน พ.ย. 2564 - ครูคุณอนันต์และคณะ 
 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                 ……….…-…………….  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ               ….………-…….………  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี               ..........31,631........   บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

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

1 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน 1 1,000 - - 
2 ค่าจัดทำโครงงานบูรณาการ 300 ห้อง 78 23,400 - - 
3 กระดาษถ่ายเอกสาร ldea Max 7Og. A4 

500 แผ่น 
120 ห่อ 12 1,440 - - 

4 ปากกาลูกลื่นกด Maples No.MP9198
<1x50 ด้าม> 

219 กล่อง 18 3,942 - - 

5 กระดาษการ์ดสี 150g A4 (180แผ่น) 209 ห่อ 6 1,254 - - 
6 กระดาษเกยีรตบิัตร(กระดาษปกมกุหอม) 119 ห่อ 5 595 - - 

รวม 31,631 -  
รวมทั้งสิ้น 31,631 
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โครงการ เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ค่ายเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการ ความ

ถนัด ความสนใจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนงลักษณ์ ตาคำ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2564  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1  มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ข้อ 2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ข้อ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข้อ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ข้อ 3.4 ตรวจสอบปละประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ข้อ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
  จากมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1 ท่ีเกี่ยวกับด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน กล่าวคือ ผลการเรียนรู้ทีเ่ป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ประกอบด้วย
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคดิคำนวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางรา่งกายและจติสังคมนั้น และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กำหนดไว้ว่า “การจดัการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญทีสุ่ดกระบวนการจดั
การศึกษาต้องส่งเสริม ใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ศักยภาพ” และการจดัการศึกษาเพื่อให้ผู้เรยีนมีคณุภาพนั้น 
นอกจากผู้เรยีนต้องมีคณุธรรมและจริยธรรมทีด่ีงามแล้วนั้น ความรูก้็คือสิ่งที่สถานศึกษาตระหนักและให้ความสำคญัในการช่วย
พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ มีพัฒนาการความก้าวหน้าทางระดับสติปัญญา ฉะนั้นครูผูส้อนจำเป็นตอ้งสร้างกิจกรรมการเรียนรู ้
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ที่ทำให้ผู้เรียนไดร้ับทักษะที่จำเป็นทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ การแกป้ัญหา ความคดิสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม การเรียนและ
การทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้ และเหน็ภาพในภาวะผู้นำ การสื่อสาร การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 
ต่าง ๆ เพื่อช่วยดึงและสร้างให้นักเรียนมีคณุภาพ ศักยภาพตามมาตรฐานคุณภาพของผูเ้รียนให้กิดขึ้นจงได้       

ค่ายเสริมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ การบวนการคิดที่เป็นระบบ 
ระเบียบมีความรอบคอบ เสริมการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มมากข้ึน โดยเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน จาก
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทำให้ผู้เรยีนสนุกสนานไปพร้อมๆ กับเข้าถงึรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์มากข้ึน   
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  2. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์  
 

3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ 

  นักเรียนช้ัน ม.1 ห้องเรียนปกติ  จำนวน 100 คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

- ด้านคุณภาพ   
  นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ และมีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ คณติศาสตรส์ตร์  การเรยีนรู้

อย่างมีความสุข จากประสบการณแ์ละสถานท่ีจริง   
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พ.ย. 2564 - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ดำเนินตามโครงการ เชิญวิทยากรจาก  
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร มาดำเนินการจัดค่ายเสริมทักษะ  
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2 วัน (นักเรียนไม่นอน
ค้างคืน) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ 
    - นักเรียน ม.1 จำนวน 100 คน     
    - จัดค่าย ณ โรงเรยีนสรรพวิทยาคม โดยเชิญวิทยากร
จาก ม.ราชภฏักำแพงเพชร มาดำเนินการจัดกิจกรรม 
จำนวน 2 วัน (นักเรียนไม่นอนค้างคืน) 
    - กิจกรรมค่ายประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
แบ่งกลุ่มระดมความคิด และการเข้าฐานกิจกรรม โดย
กิจกรรมฐานจะเน้นกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์
 

พ.ย. 2564 29,600 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ธ.ค. 2564 - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์
4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา ธ.ค. 2564 

การจัดทำ
รูปเลม่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-……………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    ……………29,600………….      บาท 
  เงินรายได้สถานศึกษา (ISM)    …………………-…........... บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที ่1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าอาหารหลัก จำนวน 2 มื้อ 45 บาท - - 100 9,000 
2 ค่าอาหารว่าง จำนวน 4 มื้อ 25 บาท - - 100 10,000 
3 ค่าวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 บาท  600 บาท - - 16 9,600 
4 ค่าที่พักวิทยากร  500 บาท - - 2 1,000 

รวมแต่ละภาคเรียน - 29,600.- 
รวมท้ังสิ้น 29,600.- 

 

6. วิธีการประเมนิ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

- นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
- นักเรียนร้อยละ 90 มีเจคติทีด่ีตอ่วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

- จากแบบสอบถาม 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
  1.  นักเรียนไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
  2.  นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ค่ายวิทยาศาสตร์ (สนุกกับสะเต็มศึกษา) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะเวลาดำเนินการ ก.ค. 2564 – มี.ค. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

     1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
     2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                      ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
     6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาของชาติได้กำหนดผลลัพธ์ที่ประสงค์ของการศึกษา คือ ผู้เรียนรู้สามารถชี้นำการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรอบรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา/การทำงาน/อาชีพ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน การจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันของสถานศึกษา จึงได้มีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้นักเรียน ได้มีประสบการณ์ตรงและ
ศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองจากศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   ทั้งที่เป็นของภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งให้
ศึกษาหาความรู้จากการค้นคว้าในระบบอินเตอร์เน็ตอีกทางหนึ่งด้วย  ซึ่งจะช่วยทำให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง อัน
เป็นการช่วยให้ได้รับประสบการณ์ตรงของตัวนักเรียนเองได้อย่างดียิ่ง  ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จึงได้จัดทำโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ม .1-6  โดยเน้นให้
นักเรียนได้ใช้สะเต็มศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน  และได้เรียนรู้จากกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา  

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมสะเต็มศึกษา  
 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี ร่วมกันทำงานเป็นทีม 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน กล้าแสดงออกและได้ร่วมแสดงกิจกรรมตา่ง ๆ กับวิทยากรที่ให้ความรู ้
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3.  เป้าหมาย 
- ด้านปริมาณ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-6  โรงเรยีนสรรพวิทยาคมที่สนใจสมัคร จำนวน  120  คน  

ได้เข้าร่วมกิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนจดัขึ้น 
- ด้านเชิงคุณภาพ   นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษา ม.1-6  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ใช้สะเต็มศึกษาซึ่งเป็น

รูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตรเ์ข้าด้วยกัน โดยเน้นการนำ
ความรู้ไปใช้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน  
และได้เรียนรู้จากกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

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

 
พ.ค. – มิ.ย.

2564 
 

 
- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. – ดำเนินการประชาสัมพันธ์ใหน้ักเรียนท่ีสนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการ 
   – คัดเลือกนักเรียนแบ่งออกเปน็ 2 กลุ่ม ได้แก่
นักเรียน ม.ต้น จำนวน 60 คน และ ม.ปลาย 
จำนวน 60 คน 
   – จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็ม
ในช่วง วันท่ี 18 สิงหาคม (สัปดาห์วิทยาศาสตร์) 
โดยครูแกนนำ STEM 
   – กิจกรรมอบรม STEM 

- นาวาฝ่าวกิฤต 
- สัญญาณกันขโมย 

4.ประเมินโครงการ 
5.รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บงัคับบัญชา 

 
ก.ค. 2564 – 
ม.ค.2565 

 

 
25,050 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.พ. 2565  
- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

 
ก.พ. 2565 

 
- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
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5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
เงินงบประมาณ  (อุดหนุน)  ……………………..……… บาท 

 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี   .............25,050.......... บาท 
ดังรายการดังต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

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

1 ค่าอาหารว่างนักเรยีนที่เข้าร่วมโครงการ  
1 วัน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จำนวน 120 คน 

50 คน 120 6,000 - - 

2 ชุดกิจกรรมอบรม STEM 
- นาวาฝ่าวิกฤต 
- สัญญาณกันขโมย 

 
1,760 
1,415 

 
ชุด 
ชุด 

 
6 
6 

 
10,560 
8,490 

- - 

รวม 25,050 - 
รวมทั้งสิ้น 25,050 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 85 ไดร้ับประสบการณต์รง
จากกิจกรรมสะเตม็ศึกษาโดยเน้นการนำความรู้
ไปใช้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เปน็ประโยชน์ต่อ
การดำเนินชีวิตและการทำงาน  และได้เรียนรู้
จากกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศกึษา 

1. ติดตามจากการสังเกตผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน 
2. ติดตามจากแบบบันทึกกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน 
3. ติดตามจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(แบบสอบถาม) 

 ช้ินงาน 
 
 
 

แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ มีความรู้  ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาซึ่งเป็นรปูแบบการเรยีนการ

สอนที่บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ปัญหาใน
ชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลติใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน  และได้เรยีนรู้จาก
กิจกรรมตามแนวทางสะเตม็ศึกษา 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ค่ายฝกึซ่อมเครื่องดนตรีสากล 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม – มิถุนายน  2564 
สถานที่ดำเนินการ ห้องดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
              ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                ข้อ1.6      มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
              ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

จากมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยคุของการเปลีย่นแปลงการจดั
การศึกษาของประเทศ ท่ีจะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทกุกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความพร้อมทัง้กาย ใจ สติปัญญา มีสุข
ภาวะที่ดี  มีจติสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ 21 มีสัมมาอาชีพตามความถนดัของ
ตนเอง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกท่ีดีมีหลักคิดที่ถูกต้อง ซึ่งดนตรีมีบทบาทสำคญัยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์  
ทำให้มนุษย์มีสุนทรียภาพทางอารมณ์ ความคดิที่เป็นระบบ มีแบบแผน  ทำให้มนุษย์มีความสุขใจสุขกาย ช่วยให้มนุษย์สามารถคิด
วิเคราะห์แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได้อยา่งมีสติ  นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมอืในการศึกษาต่อด้านอาชีพ  ด้านปรัชญา  ด้านประวัติศาสตร์ 
ดนตรีจึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต  จากนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสู่
มาตรฐานสากลและเป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพ สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ได้  โดยจดัการศกึษาใหมุ้่งเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  เพือ่พัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะจึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมค่ายฝึกซ่อมเครื่องดนตรี  
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การคดิแก้ปัญหาและการปฏิบตัิจริง   

คาดว่าเมื่อได้ดำเนินการตามโครงการนี้แล้ว งานดนตรีจะมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่มีคณุภาพและไดพ้ัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนให้มีศักยภาพที่สูงข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. นักเรียนสามารถซ่อมเครื่องดนตรีได้ 
2. โรงเรียนสรรพวิทยาคมมเีครื่องดนตรีที่มีคณุภาพไว้ให้นักเรียนได้ใช้ปฏิบัติ หลังจากซ่อมบำรุงแล้ว     

 

3. เป้าหมาย           
- ด้านปริมาณ 

                  นักเรียนจำนวน 60  คน  ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่ายฝึกซ่อมเครื่องดนตรี 
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           - ด้านคุณภาพ 
                 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 ได้พัฒนาศักยภาพและมีทักษะด้านการซ่อมเครื่องดนตรี  
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมครูกลุ่มสาระ 
- สำรวจข้อมูล 
- เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการ 

เม.ย.-พ.ค.64 - กลุ่มสาระศลิปะ 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน 
- ดำเนินการตาโครงการจำนวน 3 วัน 
โดยการจัดหาวสัดุอุปกรณส์ำหรบัใช้ซ่อมบำรุงเครื่อง
ดนตรไีด้แก่เครื่องลมไม้  เครื่องลมทองเหลือง และ
เครื่องประกอบจังหวะ และเชิญวทิยากรจำนวน 3 
ท่าน มาให้ความรู้  

พ.ค.-มิ.ย.64 240,700 นายบัญชา  กรรขำ 
นายจิรายสุ  คงเนตร 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ใบตรวจรับพัสด ุ
- รายละเอียดของโครงการที่จัดทำ 

พ.ค.-มิ.ย.64 - นายบัญชา  กรรขำ 
นายจิรายสุ  คงเนตร 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

- สังเกตและสอบถาม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน 

พ.ค.-มิ.ย.64 - นายบัญชา  กรรขำ 
นายจิรายสุ  คงเนตร 

 

5. งบประมาณ 
       เงินงบประมาณ (เงินอุดหนนุ)    ..................................... บาท 
        เงินนอกงบประมาณ   ..................................... บาท 
        เงินเรียนฟรี 15 ปี              ..........240,700.............        บาท 
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนท1ี ปี 2564 ภาคเรยีนที่ 2 ปี2564 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารหลัก 7 มื้อๆละ 45 บาท  45 คน 60 18,900 - - 
2 ค่าอาหารว่าง 6 มื้อๆละ 25 บาท 25 คน 60 9,000 - - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน 3 คนๆ ละ 18 

ช่ัวโมง (ใช้วิทยากรตามประเภทของเครื่องดนตรี
ที่ต้องซ่อม) 

300 ช่ัวโมง 54 16,200 - - 

4 ป้ายไวนิล  1,000 ผืน 1 1,000 - - 
5 นวมปิคโคโล ่ 2,500 ชุด 2 5,000 - - 
6 นวมฟลุ๊ต 3,000 ชุด 4 12,000 - - 
7 นวมคลารเินต 2,000 ชุด 10 20,000 - - 
8 นวมโซปราโน่ แซกโซโฟน 4,500 ชุด 2 9,000 - - 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะความสามารถในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และออร์แกนิค 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายปริญ  วันธนานันต์ และนายกิตติพงศ์ กันตีมูล 
    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน                                                                                                                                                                          
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                                                                                                                 
        ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                                                                                         
  ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                                                                                                    
      ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                                                        
  ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย                                                                                                  
 มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                          
      ข้อที่ 3.1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
      ข้อที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 1 ผู้เรียนเป็นผู้มีความพากเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต และมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ ความสมรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความมั่งคงในชีวิตและคุณภาพชีวิตี่ดี ต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม 

ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ตามความถนัดความสนใจของผู้เรียน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนทั้งความรู้และทักษะพื้นฐาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้
เทคโนโลยีเพื ่อพัฒนาอาชีพ เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำง าน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยใน
การทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในกลุ่มวิชาเกษตร ให้มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดังกล่าว อีกทั้งเป็นการสนอง
นโยบายการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
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สมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในรายวิชางานเกษตร 
 2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชางานเกษตร 
 3. เพื่อใหม้ีเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และออร์แกนิค 
 4. เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4,5 ท่ีเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน สามารถใช้เครื่องมือและวสัดุอุปกรณ์ ใน
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และออรแ์กนิคได ้
  2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4,5 ได้รับประโยชน์ด้านการเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และ 
ออร์แกนิค 
 -  ด้านคุณภาพ  
  1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และออร์แกนิค 

   2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4,5 ท่ีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน มีความรู้และทัศนคติทีด่ีต่องานเกษตร 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

มิ.ย. 64 
 

- นายปริญ  วันธนานันต ์
นายกิตติพงศ์ กันตีมลู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

- ดำเนินการตามโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะของ
นักเรียนในรายวิชาการงานอาชีพ กิจกรรมการปลูก
ผักไฮโดรโปนิกสแ์ละออร์แกนิค 
-การเตรยีมดิน 
-การเพาะเมลด็ 
-การดูแลรักษา 

ม.ิย. - ก.ค. 64 

    34,930 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ/ตรวจสอบครภุัณฑ์/ทำบัญชีคุม 

ส.ค.64 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action)  

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ  
ก.ย. 64 

 
- 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (อุดหนุน)                               บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี           34,930            บาท 
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ดังรายการต่อไปนี้ 
ที ่  ราคาต่อ 

หน่วย 
หน่วย 
นับ 

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

1 จ้างเหมาอาหารหลัก 1 มื้อ จำนวน 1 วัน 45 คน 50 2,250 - - 
2 จ้างเหมาอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 

จำนวน 1 วัน 
50 คน 50 2,500 - - 

3 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชม.   
ช่ัวโมงละ 300 บาท 

1,800 คน 2 3,600 - - 

4 ค่าวัสดฝุึกกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และออร์แกนิค (26,580 บาท) 
4.1 ชุดรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส ์ 1,990 ชุด 2        3,980  - - 
4.2 โต๊ะปลูกผัก (ขนาด 120x400x80) 4,000 ชุด 2        8,000  - - 
4.3 เมล็ดพันธ์ุผัก 1,000 ชุด 1        1,000  - - 
4.4 ปุ๋ย 500 ชุด 1          500  - - 
4.5 ชุดหัวฉีดระบบรดน้ำอัตโนมัต ิ 1,000 ชุด 1        1,000  - - 
4.6 ดินปลูก 40 ถุง 40        1,600  - - 
4.7 จอบเหล็ก 200 ด้าม 8        1,600  - - 
4.8 เสียม 100 อัน 5          500  - - 
4.9 พรั่วพรวนดิน 50 อัน 10          500  - - 
4.10 พรั่ว (ใหญ่) 250 อัน 3          750  - - 
4.11 ดิน (หน้าดิน) 400 คิว 3        1,200  - - 
4.12 ขุยมะพร้าว 100 กระสอบ 10        1,000  - - 
4.13 แกลบดำ 200 กระสอบ 4          800  - - 
4.14 แกลบดิบ 100 กระสอบ 4          400  - - 
4.15 พลาสติก UV 7% (หน้ากว้าง 4 m.) 250 เมตร 10        2,500  - - 
4.16 มุ้งไนล่อนสีฟ้า 250 ม้วน 5        1,250  - - 

รวม 34,930 - 
รวมทั้งสิ้น 34,930 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

- นักเรียนร้อยละ 90 ไดฝ้ึกปฏิบตัิงานเกษตรแบบไฮโดรโปนิกส์และ
ออร์แกนคิ 

- นักเรียนมผีลงานเป็นช้ินงานจากการเรยีนในกลุ่มวิชางานเกษตร 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ร่วมโครงงาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน

วิชาการงานอาชีพ  ไม่น้อยกว่า 3.00 

- การสังเกต 
- ประเมินผลงาน 

- แบบประเมินผลงาน 
- เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะความสามารถในงานผลิตภัณฑ์ช่างโลหะ 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายกิตติพงศ์  กันตีมูล, ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน                                                                                                                                                                          
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน                                                                                                                                 
        ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                                                                                         
  ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                                                                                                    
      ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                                                        
  ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย                                                                                                  
 มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                          
      ข้อที่ 3.1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
      ข้อที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.หลักการและเหตุผล 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 1 ผู้เรียนเป็นผู้มีความพากเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต และมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ ความสมรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความมั่งคงในชีวิตและคุณภาพชีวิตี่ดี ต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม 

ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ตามความถนัดความสนใจของผู้เรียน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนทั้งความรู้และทักษะพื้นฐาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้
เทคโนโลยีเพื ่อพัฒนาอาชีพ เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยใน
การทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถในงานผลิตภัณฑ์ช่างโลหะ 
เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในกลุ่มวิชางานช่างอุตสาหกรรม ให้มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดังกล่าว อีกทั้งเป็น
การสนองนโยบายการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่มุ่งให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในรายวิชางานช่างอุตสาหกรรม 
 2. เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชางานช่างอุตสาหกรรม 
 3. เพื่อให้มเีครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในงานผลติภณัฑ์ช่างโลหะ 
 4. เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน สามารถใช้เครื่องมือและวสัดุอุปกรณ์ ใน
งานผลิตภัณฑ์ช่างโลหะได ้
  2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได้รับประโยชน์ด้านการเรยีนรู้งานผลิตภัณฑ์ช่างโลหะ 
 -  ด้านคุณภาพ  
  1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะงานผลิตภัณฑ์ช่างโลหะ 

   2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 50 คน มีความรู้และทัศนคติทีด่ีต่องานช่างอุตสาหกรรม 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

มิ.ย. 64 
 

- นายกิตติพงศ์  กันตีมลู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 2.ดำเนินการ 

(Do) 
- ดำเนินการตามโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะของ
นักเรียนกิจกรรมงานผลติภณัฑ์ช่างโลหะ    
(ชุดที่นั่ง จำนวน 10 ชุด) 
-การเช่ือมเหล็ก 
-การตัดไม ้
-การประกอบชุดที่นั่ง 

ม.ิย. - ก.ค. 64 

55,695 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ/ตรวจสอบครภุัณฑ์/ทำบัญชีคุม 

ส.ค.64 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action)  

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ  
ก.ย. 64 

 
- 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (อุดหนุน)                             บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี         55,695  บาท 
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ดังรายการต่อไปนี้ 
ที ่  

รายการ 

ราคาต่อ 

หน่วย 

หน่วย 

นบั 

ภาคเรียนที่ 1 / 2564 ภาคเรียนที่ 2 / 2564 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 จ้างเหมาอาหารหลัก 1 มื้อ จำนวน 1 วัน 45 คน 50 2,250 - - 
2 จ้างเหมาอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 

จำนวน 1 วัน 
50 คน 50 2,500 - - 

3 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชม.   
ช่ัวโมงละ 300 บาท 

1,800 คน 2 3,600 - - 

4 ค่าวัสดฝุึกกิจกรรมงานผลิตภัณฑ์ช่างโลหะ(47,345 บาท) 
4.1 เหล็กกล่อง ขนาด 1.5"×1.5" 200 เส้น 65 13,000 - - 
4.2 ลวดเชื่อมไฟฟ้าขนาด 2.6 mm. 130 กล่อง 10 1,300 - - 
4.3 ไม้อัดขนาด 15 mm. 650 แผ่น 20 13,000 - - 
4.4 แปรงทาสี ขนาด 3" 25 อัน 10 250 - - 
4.5 ทินเนอร์ 470 ป๊ีบ 5 2,350 - - 
4.6 สีน้ำมัน 380 แกลลอน 3 1,140 - - 
4.7 สีกันสนิม 240 แกลลอน 20 4,800 - - 
4.8 สกรูเจาะเหล็กขนาด 1" 320 กล่อง 12 3,840 - - 
4.9 สกรูเจาะเหล็กขนาด 1.5" 410 กล่อง 12 4,920 - - 
4.10 สกรูเจาะเหล็กขนาด 2" 290 กล่อง 8 2,320 - - 
4.11 ลูกกลิ้งทาสี 85 อัน 5 425 - - 

รวม 55,695 - 
รวมท้ังสิ้น 55,695 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

- นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานช่าง 

- นักเรียนมผีลงานเป็นช้ินงานจากการเรยีนในกลุ่มวิชางานช่าง 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ร่วมโครงงาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน

วิชาการงานอาชีพ ม. 5 ไม่น้อยกว่า 3.00 

- การสังเกต 
- ประเมินผลงาน 

- แบบประเมินผลงาน 
- เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน 

 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. นักเรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์งานช่างอตุสาหกรรม 

 2. นักเรียนสามารถนำความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 3. นักเรียนสามารถนำความรู้ทีไ่ดไ้ปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะความสามารถในงานภาพประดับพลอย 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายสุชาติ  เขียวน้อย, ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน                                                                                                                                                                          
      ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                                                                                                                 
        ข้อที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                                                                                         
  ข้อที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                                                                                                    
      ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                                                        
  ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย                                                                                                  
 มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                          
      ข้อที่ 3.1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
      ข้อที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.หลักการและเหตุผล 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 1 ผู้เรียนเป็นผู้มีความพากเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต และมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ ความสมรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความมั่งคงในชีวิตและคุณภาพชีวิตี่ดี ต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม 

ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ตามความถนัดความสนใจของผู้เรียน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนทั้งความรู้และทักษะพื้นฐาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้
เทคโนโลยีเพื ่อพัฒนาอาชีพ เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยใน
การทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถในงานภาพประดับพลอย 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในรายวิชาอัญมณี และวิชาภาพประดับพลอย ให้มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัก ราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปญัหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในรายวิชาอัญมณี และวิชาภาพประดับพลอย 
 2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชาอัญมณี และวิชาภาพประดับพลอย 
 3. เพื่อให้มเีครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในงานอัญมณี และภาพประดับพลอย 
 4. เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
  นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ท่ีเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ได้ใช้งานเครื่องมือและวสัดุอุปกรณ ์ในงาน 
อัญมณี และภาพประดับพลอย 
 -  ด้านคุณภาพ  
  1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะงานอัญมณี และภาพประดับพลอย 

   2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และทัศนคติที่ดตี่องานอาชีพ 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

มิ.ย. 64 
 

- นายสุชาติ  เขียวน้อย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 2.ดำเนินการ 

(Do) 
- ดำเนินการตามโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะ 
กิจกรรมการภาพประดบัอัญมณ ี
-การออกแบบรูปภาพ 
-การลอกรายและวาดภาพลงบนกระจก 
-การเรียงอัญมณลีงบนภาพ 

ม.ิย. - ก.ค. 64 

23,950 

3. ตรวจสอบ
(Check)  

- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ/ตรวจสอบครภุัณฑ์/ทำบัญชีคุม 

ส.ค.64 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action)  

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ  
ก.ย. 64 

 
- 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (อุดหนุน)                             บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี           23,950  บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ 
หน่วย 

หน่วย 
นับ 

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

1 จ้างเหมาอาหารหลัก 1 มื้อ จำนวน 1 วัน 45 คน 50 2,250 - - 
2 จ้างเหมาอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 

จำนวน 1 วัน 
50 คน 50 2,500 - - 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ค่ายสานฝัน 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน – พฤศจิกายน 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ข้อที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทำงาน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลเุป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ  จึงประกาศ
นโยบายและจดุเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยดึเป็นกรอบในการดำเนินงานในการจดัทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
พร้อมท้ังขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มคีุณภาพ ประสทิธิภาพในทุกมิติ โดยใช้งบประมานอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่ง
เป้าหมาย คือ ผู้เรยีนทุกช่วงวัย   โดยมีจดุเน้นในการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คือ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความ
รอบรู้และทักษะชีวิต  เพื่อเป็นเครือ่งมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ 

การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับแตกตา่งไปจากเดมิอย่าง
มาก ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ท่ีนักเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียนเท่าจำเป็นจะต้องศึกษาวิธีการรับสมัครใหเ้ข้าใจเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดและการเสียโอกาสในการสอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา  อีกท้ังในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำ
ทางด้านโอกาสทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระหว่างนักเรยีนต่างจังหวัดกับนักเรียนในตัวเมอืง  เช่น กรุงเทพมหานคร 
หรือ เชียงใหม่ เป็นต้น นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านั้นถือได้ว่าเป็นกลุ่มทีอ่ยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อท่ี
สำคัญจำเป็น   ท่ีจะต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลและมีแนวทางในการตัดสินใจหรือวางแผนการดำเนินชีวิตของตนเอง  กลุ่มนักเรียน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562  (รุ่นท่ี37)  จึงได้สานต่อโครงการจากรุ่นพี่ เพื่อจัดทำโครงการการแนะแนวการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา ค่ายสานฝัน ครั้งท่ี 15 ขึ้น โดยมีความตั้งใจท่ีจะกลับมา  ตอบแทนโรงเรียน  สรรพวิทยาคมสถานท่ีอบรมและ
พัฒนานักเรียนให้ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสยีงของรัฐ  อีกท้ังต้องการสร้างโอกาสทางเลือก สร้างขวัญกำลังใจ
ในการอ่านหนังสือ นำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มาประชาสมัพันธ์ด้วยการจัดสอนวิชาการระยะสั้น   โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการแนะ
แนวทางในการอ่านหนังสือ   เพื่อการเตรียมสอบ สรา้งค่านิยมที่ดีในการเลือกเรียนในคณะสาขาวิชาที่ตนเองถนัดซึ่งการแนะ
แนวทางในครั้งนี้ จะทำให้กลุ่มนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน  สรรพวิทยาคมที่เข้าร่วมโครงการเกิด
แนวความคิดหรือทางเลือกที่ถูกตอ้งและเหมาะสมกับตนเองในการเลือกคณะเข้าศึกษาต่อ ด้วยความมุ่งมั่นและเพียรพยายามที่จะ
บรรลเุป้าหมายของตนเอง อีกท้ังยังคาดหวังให้โครงการดังกล่าวนี้   มีการสืบทอดเจตนารมณ์การดำเนนิโครงการอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการ การแนะแนวการศึกษาตอ่ในระดับอุดมศึกษา ค่ายสานฝัน ครั้งท่ี 15 จัดทำโดยกลุม่นิสตินักศกึษาศิษย์เก่า
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นที่ 37 โดยมีจดุประสงค์เพื่อกลับมาตอบแทนโรงเรียนและสร้างแรงบันดาลใจ  สร้างความมุ่งมั่น  ความ
พากเพยีรพยายามแนะนำแนวคดิ  การรู้จักตนเองและกำหนดเป้าหมายในชีวิตตามความใฝฝ่ันรวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญ
ของ การสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้วยระบบ T- CAS ให้แก่นักเรียนกลุม่ที่เข้าร่วมโครงการ  อีกทั้งยังมีความคาดหวังให้
โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกป ีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ่ในระดับอุดมศึกษา ค่ายสานฝัน 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

1.  เพื่อจุดประกายแนวทาง สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในดา้นของแนวคิดและแนวทางเลือก
ที่เหมาะสมกับตนเองในการเลือกคณะศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา รวมถึงการแนะแนวคณะที่จดัทำของกลุ่มนิสิต- นักศึกษา   
ศิษย์เก่าโรงเรียนสรรพวิทยาคมปกีารศึกษา 2562 (รุ่นท่ี 37)  

2.  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มคีวามขยันพากเพียรในการอ่านหนงัสือเพื่อเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  
รวมถึงการฝึกฝนทักษะเฉพาะทางที่จะต้องเข้าทดสอบความสามารถ ในระบบการเข้าศึกษาต่อระดับอดุมศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

3.  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจของผู้มีส่วนร่วมทุกคนในการที่จะกลับมาตอบแทนโรงเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม
และต้องการใหโ้ครงการนีม้ีการดำเนินการต่อไปในทุกๆปี เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรยีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในรุ่นต่อๆไป   
 

3.  เป้าหมาย 

 -  ด้านปริมาณ   
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรรพวิทยาคม 80  คน 

 นิสิต – นักศึกษา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 37 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 40 คน 
 -  ด้านคุณภาพ  
  นักเรียนได้รับแรงจูงใจในเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้แก่ตนเอง เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทำให้เกิด
ความเพียรพยายามในการอ่านหนงัสือและฝึกฝนตนเอง เพื่อสามารถสอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะที่ตอ้งการ 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วธิีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. จัดทำโครงการ และรวบรวมกลุ่มบุคคลที่สนใจ
เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียน
โครงการ 
3. นำเสนอโครงการ 

มิ.ย. 2564 - - อ.เพลินพิศ และคณะ 
- กลุ่มนิสิตนักศึกษาศิษย์
เก่าโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. จัดเตรยีมอุปกรณ์/และเครื่องมอืในการจัด
กิจกรรมแลรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่สนใจ 
2. ดำเนินการจดัค่ายกิจกรรม 
กิจกรรม จดั 4 คืน  5 วัน มีการพักค้างคืน  
ลักษระการจัดกิจกรรม 
วันที่ 1  เร่ิมกิจกรรมช่วงบ่าย 

ก.ค.- พ.ย. 
2564 

40,800 -อ.เพลินพิศ และคณะ 
- กลุ่มนิสิตนักศึกษาศิษย์
เก่าโรงเรียนสรรพ-วิทยาคม 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วธิีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

- ลงทะเบียน  
- สร้างแรงบันดาลใจ 
วันที่ 2 – 4  
ช่วงกลางวัน  
- การติวและการเตรียมความพร้อมสำหรับการ
สอบในวิชา GAT / PAT 
ช่วงกลางคืน 
- แนะนำสถาบันการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจาก
รุ่นพี ่
การติวและการเตรยีมความพร้อมสำหรับการสอบ 
มีการสอดแทรกกิจกรรมสันทนาการ/นันทนาการ 
วันที่ 5  
-การทดสอบ วิชา GAT / PAT 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

พ.ย. 2564 - -อ.เพลินพศิ และคณะ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 
 

พ.ย. 2564 
 

- 
 

-อ.เพลินพิศ และคณะ 
- กลุ่มนิสิตนักศึกษาศิษย์
เก่าโรงเรียนสรรพ-วิทยาคม 

 
5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 

เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ........40,800............. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

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

1 อาหารหลักและอาหารว่าง  (4 คืน 5 วัน) 
12 มื้อ  

30 คน 80 28,800 
- - 

2 ค่าวิทยากร 5 รายวิชา ( 5 คน 4 วัน ) 
( 5 X 4 X 100 X 6 ชม ) 

100 ชม 6 12,000 
- - 

รวม 40,800 - 
รวมทั้งสิ้น 40,800 
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โครงการ  ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กิจกรรม  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา เมืองแม่สอด 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางภัทฐิกรณ์  ใจดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

           ข้อ 4 สุขภาวะทางทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนไดพ้ัฒนาการเรยีนรูใ้นหลาย ๆ  ด้านการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย หลากวิธี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ มีความคิด ท่ี
สามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน จากมาตรฐานการศึกษาชาติ กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้าน
ต่าง ๆ และสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็น
คุณสมบัติของนักเรียนที่ประเทศต้องการ ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดีโดยสามารถพัฒนาทั้งการเรียนรู้  ดังนั้นการนำนักเรียนออกไปทัศนะศึกษานอกสถานที่นอกห้องเรียน จึงเป็นการ
จดัการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล  ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดคุณสมบัติดังกล่าว จึงได้จัดโครงการทัศนะศึกษาขึ้นมา 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากแหล่งเรยีนรู้จริง 

2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนในทางสังคม การร่วมกจิกรรมแบบหมูค่ณะ 
    3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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3.  เปา้หมาย  
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1. นักเรียนจำนวน  434  คน มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเปน็ไทยยอมรบัท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  มีสุขภาวะทางทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

2. ครูผู้ควบคุม จำนวน 29 คน เพื่อควบคุมและดูแลนักเรียนในขณะทำกิจกรรม 
3.3  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

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

พ.ย. 2564 
 
 

- คณะครูกลุม่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินตามโครงการ  
    - นักเรียนห้องเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1  จำนวน 
434 คน และครูผู้ควบคมุ 26 คน 
    - จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา  
อ.แม่สอด ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 จำนวน 1 วัน 
    - กิจกรรมประกอบด้วยการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น อ.แม่สอด ได้แก่  วัดไทยวัฒนาราม 
และพระธาตุดอยหินกิ่ว 

 
ธ.ค. 64 – ก.พ. 65 

 
79,785 

คณะครูกลุม่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

มี.ค. 2565 - คณะครูกลุม่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

มี.ค. 2565 การจัดทำ
รูปเลม่ 

คณะครูกลุม่ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ      ……………………….…….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ     ……………………………... บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี              79,785             บาท 

กิจกรรม 
ราคาต่อ
หน่วย 

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

1. ค่าอาหารหลักนักเรียน 1 มื้อๆ ละ 45 บาท 45 คน - - 434 19,530 
2. ค่าอาหารว่างนักเรียน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 50 คน - - 434 21,700 
3. ค่าอาหารหลักครู 1 มื้อๆ ละ 45 บาท 45 คน - - 29 1,305 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม   การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2564  
สถานที่ดำเนินการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านโพธิ์ทอง ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก    
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

    ข้อที่  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
       ข้อที ่2  มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
       ข้อที ่3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
       ข้อที ่4 สุขภาวะทางทางร่างกาย และจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
   จากมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.2 ที่เกี ่ยวกับด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนนั้น ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ผู้เรียนมีความภูมิใจในทอ้งถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ผู้เรียนยอมรับท่ีอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศวัยเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขเข้าใจผู้อื่น ไม่
มีความขัดแย้งกับผู้อื่น อีกทั้ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.2542 ก็ได้เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ในหลาย ๆ 
ด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอน คือต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ 
มีความคิด ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการนำนักเรียนออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่นอก
ห้องเรียน จึงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วย
ตนเองได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน  
 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีนสรรพวิทยาคมได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคญัของการส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรยีน
ใหม้ีคุณสมบัตติามมาตรฐานการศกึษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติข้างต้น จึงได้วางแผน
และกำหนดจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริง 

 2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนทางสังคม การร่วมกิจกรรมแบบหมู่คณะ 



277 
 

 3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 476  คน 
2.  ครูจำนวน  32  คน 

 -  ด้านคุณภาพ  
 1.  ผู้เรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่างๆ 
 2.  ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ได้ประสบการณ์ตรง 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมครู 
2. ครูสำรวจข้อมูล 
3. เสนอโครงการ 

ตุลาคม 
 2564 

- ครูผูส้อนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้ใน 
   ท้องถิ่นหมู่บ้านประชารัฐ ตำบลแม่กาษา  
   อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยการเรยีนรู ้
   ตามกิจกรรมฐาน จำนวน 7 ฐาน จาก 
   ผู้สูงอายุในท้องถิ่น แบ่งนักเรียนออกเป็น 
   กลุ่ม จำนวน 7 กลุ่ม เพื่อเวียนฐานการ 
   เรียนรู้ ดังนี ้
   1) ฐานขนมว๊อง  2) ฐานโม่แป้ง   
   3) ฐานลอดช่อง  4) ฐานขนมสาคู 
   5) ฐานสานไม้กวาดกอดหญ้า   
   6) ฐานทอผ้า 
   7) ฐานตำข้าว 

ธันวาคม 2564   98,070 ครูผูส้อนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. บันทึกความรู้ 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน 

มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2565   

- ครูผูส้อนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. บันทึกความรู้ 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน 

มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2565   

- ครูผูส้อนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………….……………....  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………………………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ........... 98,070..........  บาท 
มีรายละเอียดดังนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน 1 มื้อ  
มื้อละ 45 บาท 

45 คน - - 474 21,330 

2 ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักเรียนจำนวน  2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 

50 คน - - 474 23,700 

3 ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันครูผู้ควบคุม 
จำนวน 1 มื้อๆละ 45 บาท 

45 คน - - 32 1,440 

4 ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ครูผู้ควบคมุจำนวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 

50 คน - - 32 1,600 

5 ค่าจ้างเหมารถ คนัละ  15 คน 1,500 คัน - - 32 48,000 
6 ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1,000 ช้ิน   1 1,000 
7 ค่าป้ายไวนลิ 1,000 ผืน - - 1 1,000 

รวม - 98,070.- 
รวมท้ังสิ้น 98,070.- 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

นักเรียนร้อยละ 90 ไดร้ับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นหมู่บ้านประชารัฐ ตำบล
แม่กาษา อำเภอแมส่อด จังหวัดตาก โดยการเรียนรู้ตาม
กิจกรรมฐาน จำนวน 7 ฐาน  และนักเรียนสามารถทำ
กิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะได ้

- ประเมินจากการสอบถาม 
- ประเมินจากการสังเกต 

- แบบสอบถามเพื่อการประเมิน 
  การจัดกิจกรรม 
- แบบสังเกตการร่วมกิจกรรม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริง 

 2. นักเรียนได้รับการเรียนรู้ทางสังคม การร่วมกิจกรรมแบบหมู่คณะ 
 3. ได้ตอบสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 



279 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

279 



280 
 

โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก      
ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม  2564  มีนาคม 2565    
สถานที่ดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแม่ระมาด 
สนองมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
     และมีประสิทธิภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงือ่นไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 พระราชบัญญัติแผนการศึกษาแหง่ชาติ ปี พ.ศ.2560 - 2579 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจดัการศึกษาของประเทศท่ีจะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุม่เป้าหมาย ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มสีุขภาวะทีด่ใีนทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสงัคมและผู้อื่น มีนิสัยรักการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกท่ีทักษะการคดิช้ันสูง เน้นให้ผู้เรยีนได้พัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆ  ดา้น  การ
จัดรูปแบบการเรยีนการสอนต้องมกีารจัดกิจกรรมทีห่ลากหลาย  หลากวิธี  เพื่อให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีทักษะ  มี
ความคิด      
ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ดังนั้นการนำนักเรยีนออกไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีนอกห้องเรียน  จึง
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรูด้้วยตนเอง  รู้จักตดัสินใจ  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้  
เรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มโีลกทัศน์ท่ีกว้างไกล  ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนสรรพวิทยาคม จึงไดต้ระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรยีนให้
เกิดคุณสมบตัิดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษแหล่งเรียนรู้าขึน้มา 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากแหล่งเรยีนรู้จริง 

2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนในทางสังคม การร่วมกจิกรรมแบบหมูค่ณะ 
    3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3  จำนวน  496  คน 
 2. ครูจำนวน  35    คน 
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- ด้านคุณภาพ 
 1. ผู้เรียนเป็นผู้มีวสิัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ  
 2. ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ไดป้ระสบการณ์ตรง 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

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

มีนาคม 2564 
 
 

- หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 

ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ  ดังนี ้
-พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์การ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแมร่ะมาด ด้าน
การทำเกษตรอินทรีย์  การผลิตไวน์มะเม่า 
การเลีย้งปลา  การทำแยมมะเม่า และการทำ
เต้าเจีย้ว 

พฤศจิกายน
2564 

105,445 หัวหน้าและครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1.บันทึกความรู ้
2.ความพึงพอใจของนักเรียน 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 2564 

- หัวหน้าและครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1.บันทึกความรู ้
2.ความพึงพอใจของนักเรียน 

 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 2564 

- หัวหน้าและครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

  5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …….……105,445……… บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าอาหารหลักของนักเรียน 1 มื้อ 45 มื้อ - - 496 22,320 
2 ค่าอาหารว่างของนักเรียน 2 มื้อ 50 มื้อ - - 496 24,800 
3 ค่าอาหารหลักของครู 1 มื้อ 45 มื้อ - - 35 1,575 
4 ค่าอาหารว่างของครู 2 มื้อ 50 มื้อ - - 35 1,750 
5 ค่าป้ายไวนลิ 1,000 ผืน - - 1 1,000 
6 ค่าพาหนะ 1,500 คัน - - 35 52,500 
7 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 1  คน 300 ชม. - - 5 1,500 

รวม - 105,445 
รวมท้ังสิ้น 105,445 
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โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติศึกษาในท้องถิ่น 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ บริษัทสวนแม่ละออ, น้ำพุร้อนแม่กาษา , วัดดอนแก้ว พระพุทธรูปหินอ่อน  
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานที ่1       คุณภาพของผู้เรียน 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  เน้นให้ผู้เรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้ในหลายๆด้าน  การจัดรูปแบบการเรียนการสอนต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  หลากวิธี  เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีทักษะ  มีความคิด ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ดังนั้นการนำนักเรียน
ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ นอกห้องเรียน  จึงเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  
รู้จักตัดสินใจ  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้  เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโลกทัศนท์ี่
กว้างไกล   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
คุณสมบัติดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้   กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติศึกษาใน
ท้องถิ่นขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาจากแหล่งเรยีนรู้จริง 
2. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนในทางสังคม การร่วมกจิกรรมแบบหมูค่ณะ 

   3. เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 จำนวน 408 คน 
2. ครูจำนวน 29 คน 

- ด้านคุณภาพ 
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีวสิัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ  
2. ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ไดป้ระสบการณ์ตรง 



284 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

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

พ.ค. 2564 - หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 
 
 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.ประชุม และแต่งตั้งคณะทำงาน 
3.ดำเนินการตามโครงการ 
พานักเรียนศึกษาแหล่งเรยีนรู้ที่บรษิัทสวนแม่ละออ, 
น้ำพุร้อนแม่กาษา , วัดดอนแก้ว พระพุทธรูปหินอ่อน 
4.ประเมินโครงการ 
5.รายงานผลการดำเนินการ ต่อผูบ้ังคับบัญชา 

ธันวาคม 2564- 
มกราคม 2565 

95,715 หัวหน้าและครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1.บันทึกความรู ้
2.ความพึงพอใจของนักเรียน 

ธันวาคม 2564- 
มีนาคม 2565 

- หัวหน้าและครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1.บันทึกความรู ้
2.ความพึงพอใจของนักเรียน 

 

ธันวาคม 2564- 
มีนาคม 2565 

- หัวหน้าและครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 

  5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………95,715…..........        บาท  
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

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

1 ค่าอาหารหลักของนักเรียน 1 มื้อ 45 มื้อ - - 408 18,360 
2 ค่าอาหารว่างของนักเรียน 2 มื้อๆละ 25 บาท 50 มื้อ - - 408 20,400 
3 ค่าอาหารหลักของครู 1 มื้อ 45 มื้อ - - 29 1,305 
4 ค่าอาหารว่างของครู 2 มือ้ๆละ 25 บาท 50 มื้อ - - 29 1,450 
5 ค่าพาหนะ 1,800 คัน - - 29 52,200 
6 ค่าป้ายไวนลิ 1,000 ผืน - - 1 1,000 
7 ค่าของที่ระลึก 1,000 ช้ิน - - 1 1,000 

รวม - 95,715 
รวมท้ังสิ้น 95,715 
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ชื่อโครงการ    เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้    
กิจกรรม  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามเส้นทางธรรมชาติ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก      
ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าระดับและคณะครูมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม และแหล่งเรียนรู้ตามเส้นทางธรรมชาติอำเภอพบพระ จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานที ่1      คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที ่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อ 2  มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ข้อ 4 สุขภาวะทางทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

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

มาตรฐานการศึกษาชาติ ข้อที่ 3 กำหนดให้นักเรยีนเป็นพลเมืองที่เขม้แข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจติ
สำ นึกเป็น พลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอดุมการณ์และมสี่วนร่วม ในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความ
ยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ประกอบกับ การจัดการศึกษาใน
ปัจจุบันไดมุ้่งเน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ตามสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสาน
ความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดลุ มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่าง ๆตามความเหมาะสม 
รวมทั้งจัดกิจกรรมใหผู้้เรยีนไดเ้รียนรู้จากประสบการณจ์ริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างไดส้ัดส่วนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่   เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่มีความสำคญั ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนไดม้ี
โอกาสเรียนรูด้้วยตนเองทำให้ได้รบัความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสรมิสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบรูณม์ากยิ่งข้ึน เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาน้ัน ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรยีนไดร้ับประสบการณต์รงใน
การเรยีนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรยีนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสรมิสร้างความสามัคคีในหมูค่ณะ 
ตลอดจนไดร้ับการศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ และตอบสนองกับมาตรฐานการศึกษาชาตอ ท่ีกลา่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงไดจ้ัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้นวัตกรรม ขนบธรรมเนยีม และแหล่งเรยีนรู้ทางธรรมชาติจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  
2. เพื่อช่วยให้เด็กเกิดการใฝ่รู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดเวลา  
3. เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมคีวามสุข จากประสบการณ์และสถานท่ีจริง  
4. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในดา้นการเรยีนรู้แก่เด็กด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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3. เป้าหมาย 
3.1   ด้านปริมาณ 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 31 คน และนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จำนวน 464  คน    
ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามเส้นทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจรญิ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ไร่เตรยาวรรณ 

3.2  ด้านคุณภาพ    
ผู้เรยีนทุกคนไดศ้ึกษาแหล่งเรียนรูจ้ากประสบการณ์ตรง และมคีวามสามัคคีในหมู่คณะ 

 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1.ประชุมคณะครูในระดับชัน้ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก.ย – ต.ค
2564 

- หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

 

1. ดำเนินการตามโครงการ 
    - ประสานงานไร่เตรยาวรรณ และอุทยานแห่งชาติ
น้ำตกพาเจรญิ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 
     - แจ้งผู้ปกครอง ทำการสำรวจนักเรียนในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
      - ดำเนินกิจกรรมเป็นเวลา 1 วัน  ภาคเช้าศึกษา 
ไร่เตรยาวรรณ และภาคบ่ายศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ โดยมีฐานให้ความรู้
นักเรียน จำนวน 4 ฐาน 

 
ธ.ค.2563 -
ก.พ.2565 

 

 
111,725 

 

 
หัวหน้าระดับช้ัน 
และคณะครูชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 
2. ประเมินโครงการ 

ก.พ. 2565 - หัวหน้าระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

มี.ค. 2565 
 

การจัดทำ
รูปเลม่ 

หัวหน้าระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………… - ………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………… - ……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี     ……..…111,725………… บาท 
ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วย
นับ 

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

1 ค่าอาหารหลัก 45 คน - - 464 20,880 
2 ค่าอาหารรอง 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 50 คน - - 464 23,200 
3 ค่าอาหารหลักของครูผู้ควบคุม 45 คน - - 31 1,395 
4 ค่าอาหารรองของครผูู้ควบคุม 2 มื้อ ๆ ละ 25 

บาท 
50 คน - - 31 1,550 
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โครงการ    เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้    
กิจกรรม       ทัศนศึกษา “ ไหว้พระ เติมบุญ พัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทย” 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย 
                              และพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3   ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                            และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย แขวนโพธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ วัดและแหล่งเรียนรู้ตามในอำเภอแม่สอด 
สนองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน  

     ข้อที ่1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

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

ด้วยภาวะปจัจุบันความเจรญิทางเทคโนโลยีและการสื่อสารกา้วหน้าไปอย่างไมห่ยุดยั้งส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนไดร้ับ
วัฒนธรรมต่างชาตไิม่ทางตรงก็ทางอ้อมและวัฒนธรรมเหล่านั้นเข้าไปใน วิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการมีระเบียบวินัย ความอดทน ความ
รับผิดชอบ ความกตัญญู  และ จิตอาสา ท่ีจะปลูกฝังให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้  เพื่อความเจรญิมั่นคงและความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ  

ประกอบกับพระราชบัญญัติการศกึษา พุทธศักราช 2542 หมวด 1  บททัว่ไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปญัญา ความรู ้และคณุธรรม มีจรยิธรรม
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  หมวด 4 แนวการจดัการศกึษา มาตรา 23 การจัดการ
ศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคญัทัง้ความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และ บรูณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา รวมทั้งปลูกฝังคณุธรรม ค่านยิมที่ดีงาม 
และคณุลักษณะอันพึงประสงค์   

จากหลักการและเหตผุลดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  ให้มีการจดักิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน   คณะครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จึงเห็นความสำคัญ และดำเนินการจัดทำโครงการ “ไหว้พระ 
เติมบุญ พัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทย” เพือ่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่ดใีห้กับนักเรียน ตลอดจนร่วม
สืบทอดเจตนารมณ์ในการอนรุักษศ์ิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป และให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าไปสักการะ บูชา
พระประธานในอุโบสถของวัดสำคญัต่าง ๆ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต   ตลอดจนฝึกตนใหเ้ป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี ประพฤติตนให้เกดิ
ประโยชน์ในการทำนุบำรุงศาสนา และธำรงพุทธศาสนาใหเ้จรญิรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไป และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียน
ให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และการที่นักเรยีนได้เดินทางไปไหว้พระ เตมิบุญ  จะช่วยใหน้ักเรียนไดฝ้ึกการใช้
สมาธิ เพื่อให้มสีติในการดำเนินชีวติอยู่ในสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข และปลอดภยั  
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านสังคม การร่วมกิจกรรมแบบหมู่คณะ  
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และเห็นคุณค่าของการมคีุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมไทย 
3. เพื่อให้นักเรียนซาบซึ้งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศลิปวัฒนธรรมของวัดและสถานท่ีต่าง ๆ ที่ได้ไปศึกษา 
4. เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นคณุคา่ของการมีชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ 
5. เพื่อให้นักเรียนเกดิความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  
6. เพือ่ให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 จัดกิจกรรม “ไว้พระ เติมบญุ” ในพื้นที่อำเภอแม่สอด  ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 จำนวน  466  คน ครูที่ปรึกษา 34  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณต์รงจากการร่วมกิจกรรม มีความรักและภาคภูมิใจ ในท้องถิ่นของตนมากขึ้น 
 

4.  วิธีดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

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

ก.ย - ต.ค 2564 
 

- คณะครูชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ดำเนินตามโครงการ  ไหว้พระ เติมบญุตามวดัใน อ.แม่สอด 
ได้แก่ วัดพระวัดตรีวัฒนาราม (บัวคูณ) , วัดไทยวัฒนาราม (ริม
เมย), วัดถ้ำผาธรรม, วัดไทยสามัคคี, วัดมาตานสุรณ์ และ
โบราณสถาน พระเจดยี์หน่อกวิ้น แม่ปะ โดยใช้เวลาในการทำ
กิจกรรม จำนวน 1 วัน  

ธ.ค. 2564 
- 

ม.ค. 2565 
 

89,300 คณะครูชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ม.ค. 2565 - คณะครูชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ม.ค. 2565 การจัดทำ
รูปเลม่ 

คณะครูชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………    -    ………….  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………    -    …………. บาท 
 เงินเรียนฟรี     ………..89,300.-……...... บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

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

1 ค่าจ้างเหมารถ 1,200 คัน - - 34 40,800 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  ค่ายอบรมเครือข่ายภาวะความเป็นผู้นำ ครั้งท่ี 19 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็น
   พลเมืองและพลโลก    
ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564  
ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย 
   ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2561 ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สำคัญของสังคมยุค 4.0 ที่ต้อง

ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยเป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ เป็นผู้เรียนรู้ ผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง เนื่องจากคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ได้หมดวาระลง
แล้ว และได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ขึ้นมาซึ่ งใช้ชื่อว่าคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 
2564 โดยมีคณะกรรมการนักเรียนจำนวน 28 คน เข้ามาบริหาร คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 จึงจัดอบรมขึ้น
เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทางคณะกรรมการนักเรียนประจำ ปีการศึ กษา 
2564  ได้ทำการประชุมเห็นสมควรที่จะจัดอบรมใหแ้ก่คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2565 โดยการอบรมนั้นจะเน้นไปยังการ
ปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์  พันธะกิจงานของคณะกรรมการนักเรียนการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนการชี้แจงในเรื่องการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการสภานักเรียนให้กับคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564 อีกทั้งยังรวมไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะปลูกฝังภาวะความเป็นผู้นำจึงจำเป็นต้องจัด
โครงการอบรมเครือข่ายภาวะความเป็นผู้นำครั้งที่ 19 ขึ้นมา 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 
2.2 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคณะกรรมการนักเรยีนให้เป็นผู้นำท่ีดี มคีุณธรรมและจรยิธรรม และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
2.3 เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานใหแ้ก่คณะกรรมการนกัเรียนปีการศึกษา 2565 
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3.  เป้าหมาย  
 -  ด้านปริมาณ   

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเครือข่ายภาวะความเป็นผู้นำครั้งท่ี 19 จำนวน 60 คน คณะกรรมการนักเรยีนปี 64
จำนวน 30 คน และคณะกรรมการนักเรียนปี 65 จำนวน 30 คน 

-  ด้านคุณภาพ  
คณะกรรมการนักเรียน มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถในการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
  

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 
 
 

-เขียนโครงการ 
-ประชุมคณะกรรมการนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 
2563 
-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการ  เพื่อตกลงรูปแบบ
ขั้นตอนและ  การดำเนินการ 
-กำหนดเรื่อง หน้าที่ และเวลาดำเนินการ 
-จัดเตรยีมเอกสารที่เกีย่วข้อง 

พ.ค. 2564 - -คณะกรรมการ
นักเรียน 
-ฝ่ายบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

-จัดทำตารางอบรม 

-ประชาสัมพันธ์ 

-จัดกิจกรรมค่ายโรงเรยีนสรรพวิทยาคมเป็นระยะเวลา  

4 วัน 3 คืน ใน 2 ภาคเรียน  

โดยวันท่ี 1-2 จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาท

หน้าท่ีของคณะกรรมการนักเรียนโดยวิทยากร  

วันท่ี 3 ช่วงเช้าเป็นการจำลองการทำค่าย ในช่วงบ่ายจะ

เป็นการฝึกใหค้วามรู้ในการปฏิบตังิานโดยฝึกเป็นฐาน 4 

ฐาน   

วันท่ี 4 ทำพิธีการมอบป้ายและเกยีรติบตัร และสรุป

กิจกรรมคา่ยทั้งหมด 

ก.ค. 64 - เม.ย.
65 

33,600 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

-แจกแบบประเมินให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ก.ค. 64 - เม.ย.
65 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
-เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

เม.ย. 2565 
 
 

- 
 
- 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    ….………………...……..… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………………..……. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   …………33,600…………. บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
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กิจกรรม  ศักยภาพก้าวหน้า พัฒนาอนุกรรมการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็น 

พลเมืองและพลโลก  
ผู้รับผิดชอบ   คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

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

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2561 ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สำคัญของสังคมยุค 4.0 ที่ต้อง
ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยเป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ เป็นผู้เรียนรู้ ผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง ในปัจจุบัน สังคมของเรามีการแข่งขันเกิดขึ้นมากมาย ทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ของ
ตน ไม่มีความเสียสละแก่ส่วนรวม ทำให้ บางส่วนของสังคมถูกมองข้ามและไม่เกิดการพัฒนา การที่บุคคลมีจิตอาสา มีความ
เสียสละแก่ส่วนรวม ก็จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการ พัฒนาในด้านต่าง ๆ ของสังคม ซึ่งภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีอนุกรรมการ
นักเรียน ที่เป็นผู้ได้รับเลือกจากนักเรียน อันได้แก่ หัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง และประธานสี โดยอนุกรรมการจึงจำเป็นต้องมี
ทักษะในการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในพัฒนานักเรียนใน  โรงเรียนอีกทางหนึ่ง  

ทางคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จึงได้จัดทำโครงการศักยภาพก้าวหน้า พัฒนาอนุกรรมการ เพื่อเป็นการ
ฝึกฝน ให้อนุกรรมการมีทกัษะในการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้มีการยกระดับคุณภาพชีวติ
ของนักเรียน ในโรงเรียน  
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเกิดจิตอาสา มีความเสียสละแก่ส่วนรวม 
2.2 เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการจัดการงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

 

3. เป้าหมาย  
 -  ด้านปริมาณ 
  ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 220 คน 
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- ตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ห้องละ 2 คน  
- ตัวแทนคณะสจีำนวน 6 สี สีละ 2 คน 
- คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 จำนวน 28 คน 

-  ด้านคุณภาพ  
ผู้เข้าอบรมกิจกรรมศักยภาพก้าวหน้า พัฒนาอนุกรรมการจะมีทักษะในการทำงานร่วมกับส่วนรวม 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
    (Plan) 
 
 
 
 

- เขียนโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการสภานักเรยีนประจำปี
การศึกษา 2564 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการ  
เพื่อตกลงรูปแบบข้ันตอนและการดำเนินการ 
- กำหนดเรื่อง หน้าที่ และเวลา ดำเนินการ 
- จัดเตรยีมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

มี.ค. 2564 - -คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
-ฝ่ายบริหารกิจการนักเรยีน 

2. ดำเนินการ 
       (Do) 
 

- ประชาสัมพันธ์ 
- จัดกิจกรรมทีโ่รงเรียนสรรพวิทยาคม 1 วัน 
ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. ประกอบด้วย
กิจกรรมดังต่อไปนี ้
กิจกรรมที่ 1 จิตอาสาพัฒนาชาติไทย 
กิจกรรมที่ 2 มองปัญหาและแนวทางแก้ไขใน
สถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 บทบาทหน้าท่ีและอำนาจของ
คณะอนุกรรมการในฐานะผู้แทนนกัเรียนในสภา
สรรพวิทยาคม 
กิจกรรมที่ 4 การอภิปรายในท่ีประชุม 

ก.ค. - พ.ย.
2564 

22,800 -คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

3. ตรวจสอบ           
     (Check) 

- แจกแบบประเมินใหผู้้เข้าร่วมการอบรม พ.ย.2564 
 

- -คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
-ฝ่ายบริหารกิจการนักเรยีน 

4.ประเมินผล    
 และรายงาน 
    (Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

พ.ย.2564 - 
 

-คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
-ฝ่ายบริหารกิจการนักเรยีน 

 
5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ……………-……………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………… บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี    ........22,800............. บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  การเดินทางไกล และทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ–เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ประจำปีการศึกษา 2564 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผูเ้รียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    
ผู้รับผิดชอบ    นายบุญธรรม บุญนายืน และผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ม.1 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

          ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบายของโรงเรียน  
มุ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและการเมือง  
เพื่อสร้างศักยภาพของคนไทยให้เป็นกำลังคนท่ีมีคณุภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม มีความสมบูรณ์ทางดา้นร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตลอดจนเป็นผู้ทีม่ีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จำเป็น 
ตอ่การดำรงชีวิตและการทำงาน เพื่อให้คนไทยเป็นบุคคลที่มีความพร้อมต่อการดำรงชีวิต การจดัการเรียนการสอนในแต่ละปี
การศึกษาตามหลักสูตรของการเรยีนการสอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี จะต้องมีการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือโดยจัดให้มีการ
เดินทางไกล และการประกอบอาหาร ลูกเสือ – เนตรนารี ช้ัน ม. 1  และมีการทดสอบวิชาพิเศษ ในแต่ละระดบัช้ัน  ดังนั้นฝ่าย
กิจกรรมลูกเสือจึงได้จดัโครงการนีข้ึ้น เพื่อให้หลักสูตรในการเรียนวิชากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี บรรลุตามจุดประสงค์ของ
หลักสตูร 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1.  เพื่อให้มีการฝึกอบรมในกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรว่าด้วยการฝึกอบรมลูกเสือ –เนตรนาร ี
2.  เพื่อฝึกฝนให้ลูกเสือมีความเขม้แข็ง อดทนและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
3.  เพื่อฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะและมีความสามัคคี 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 ลูกเสือ – เนตรนารีในระดับชั้น ม.1 จำนวน 217 คน ได้รับการฝึกอบรมทดสอบวิชาพิเศษในระหว่างการเดินทางไกลอยู่
ค่ายพักแรม         
  -  ด้านคุณภาพ  

มีการฝึกการเดินทางไกล  และทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ–เนตรนาร ี
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- เสนอโครงการ 
- ขออนุมัติดำเนินการ 

ม.ีค. 2564 
 

- ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

- ประชุมคณะผู้กำกับลูกเสือเพื่อวางแผน 
- สำรวจท่ีตั้งค่าย 
- นำคณะลูกเสือเดินทางไกล  
- หัวหน้าคนครัว 
- นักผจญภัย 
- ทดสอบวิชาพิเศษ ณ ไฟฟ้าพลังงานน้ำ ห้วยแม่สอด 

ม.ค. 2565 
 

18,160 -ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 
-ผู้กำกับกลุ่ม 
-คณะผู้กำกับลูกเสือ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ทดสอบหลังปฏิบัติกิจกรรม ม.ค. 2565 
 

- ฝ่ายประเมินผล
กิจกรรม 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

รายงานสรุปผลการจดัทำกิจกรรม 
เสนอรายงานผลการจดัทำกิจกรรม 

ม.ค. – ก.พ.
2565 

- ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 
ฝ่ายประเมินผล 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี          18,160             บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

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

1 ค่าอาหารหลัก 1 มื้อ   40 คน - - 217 8,680 
2 อาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 20 บาท 40 คน - - 217 8,680 
3 ค่าวิทยากร 2 คน (คนละ 2 ชม) 200 ชม. - - 4 800 

รวม - 18,160 
รวมทั้งสิ้น 18,160 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม              เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    
ผู้รับผิดชอบ    นายโกฎ์ธิวิชญ์  สุเมธนัศวีกุล 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม  - กุมภาพันธ์  2565  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

          ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม   

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

จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบายของโรงเรียน  
มุ่งการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและการเมือง  
เพื่อสร้างศักยภาพของคนไทยให้เป็นกำลังคนท่ีมีคณุภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม มีความสมบูรณ์ทางดา้นร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง
สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตลอดจนเป็นผู้ทีม่ีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จำเป็น 
ต่อการดำรงชีวิตและการทำงาน เพื่อให้คนไทยเป็นบุคคลที่มีความพร้อมต่อการดำรงชีวิต การจดัการเรียนการสอนในแต่ละปี
การศึกษาตามหลักสูตรของการเรยีนการสอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี จะต้องมีการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือโดยจัดให้มีการ
เดินทางไกล และการประกอบอาหาร ลูกเสือ – เนตรนารี ช้ัน ม. 2  และมีการทดสอบวิชาพิเศษ ในแต่ละระดบัช้ัน  ดังนั้นฝ่าย
กิจกรรมลูกเสือจึงได้จดัโครงการนีข้ึ้น เพื่อให้หลักสูตรในการเรียนวิชากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี บรรลุตามจุดประสงค์ของ
หลักสตูร 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้มีการฝึกอบรมในกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรว่าด้วยการฝกึอบรมลูกเสือ –เนตรนาร ี
2. เพื่อฝึกฝนให้ลูกเสือมีความเข้มแข็ง อดทนและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
3. เพื่อฝึกการทำงานเป็นหมูค่ณะและมีความสามัคค ี
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
 ลูกเสือ – เนตรนารีในระดับชั้น ม.2 จำนวน  271  คน ได้รับการฝึกอบรมทดสอบวิชาพิเศษในระหว่างการเดินทางไกล 
อยู่ค่ายพักแรม          
  -  ด้านคุณภาพ  

มีการฝึกการเดินทางไกล  เข้าคา่ยพักแรมและสอบวิชาพเิศษลูกเสือ – เนตรนาร ี
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

ขั้นเตรียมการเสนอโครงการ 
 

มี.ค. 2564 
 

- 
 

ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

- ประชุมคณะผู้กำกับลูกเสือเพื่อวางแผน 
- สำรวจท่ีตั้งค่าย 
- นำคณะลูกเสือไปเข้าค่าย 
1. กิจกรรมการเดินทางไกลทดสอบวิชาพิเศษ 
2. เปิดประชุมกอง พิธีถวายราชสดุด ี
3. การสร้างค่ายพักแรมและประกอบอาหาร  
ส่งอาหารวิชาหัวหน้าคนครัว 
4. การแสดงการชุมชุนรอบกองไฟ 
6. ส่งอาหารในภาคเช้า 
7. ตรวจค่าย 
8. เปิดประชุมกอง รายงานการตรวจค่าย 
9. ทำความสะอาดค่ายเก็บท่ีพัก 
10. ปิดประชุมกอง เดินทางกลับ 

ก.พ. 2565 
 

29,810 ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 
ผู้กำกับกลุม่ 
คณะผู้กำกับลูกเสือ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ทดสอบหลังปฏิบัติกิจกรรม ก.พ. 2565 
 

- ฝา่ยประเมินผลกิจกรรม 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

รายงานสรุปผลการจดัทำกิจกรรม 
เสนอรายงานผลการจดัทำกิจกรรม 

ม.ค. –ก.พ.
2565 

 

- ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 
ฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงนินอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………29,810………… บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

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

1 จ้างเหมาอาหารหลักลูกเสือ - เนตรนารี  
จำนวน 3 มือ้ 

110 คน - - 271 29,810 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม              เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    
ผู้รับผิดชอบ    นายบัญชา  กรรขำ และผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม  - กุมภาพันธ์  2564  
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

          ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม   

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

จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบายของโรงเรียน  
มุ่งการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและการเมือง  
เพื่อสร้างศักยภาพของคนไทยให้เป็นกำลังคนท่ีมีคณุภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม มีความสมบูรณ์ทางดา้นร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตลอดจนเป็นผู้ทีม่ีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จำเป็น 
ต่อการดำรงชีวิตและการทำงาน เพื่อให้คนไทยเป็นบุคคลที่มีความพร้อมต่อการดำรงชีวิต  

ในการพัฒนาทักษะของนักเรียนนัน้ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา และแต่ละปีนั้นมี
หลักสตูรของการเรียนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี จะต้องมีการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ มีการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
ดังนั้นฝ่ายกิจกรรมลูกเสือจึงได้จดัโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้หลักสูตรในการเรยีน วิชากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี บรรลุตาม
จุดประสงค์ของหลักสตูร 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1.  เพื่อให้มีการฝึกอบรมในกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรว่าด้วยการฝึกอบรมลูกเสือ –เนตรนาร ี
2.   เพื่อฝึกฝนให้ลูกเสือมีความเขม้แข็ง อดทนและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
3.  เพื่อฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะและมีความสามัคคี 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ดา้นปริมาณ  

ลูกเสือ – เนตรนารีในระดับชั้น ม.3 จำนวน 272 คน ได้รับการฝึกอบรมทดสอบวิชาพิเศษในระหว่างการเดินทางไกล 
อยู่ค่ายพักแรม         
  -  ด้านคุณภาพ  

มีการฝึกการเดินทางไกล  เข้าคา่ยพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนาร ี
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

ขั้นเตรียมการเสนอโครงการ 
 

มี.ค. 2564 
 

- ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 

- ประชุมคณะผู้กำกับลูกเสือเพื่อวางแผน 
- สำรวจท่ีตั้งค่าย 
- นำคณะลูกเสือเดินทางไกล 
- เปิดประชุมกอง ถวายราชสดุด ี
- ค่ายพักแรม ณ ค่ายพักแรมช่ัวคราว เหมืองผาแดง 
- ประกอบอาหารส่งอาหารวิชาหัวหน้าคนครัว 
- นัดหมายกิจกรรมเดินเสือภาคกลางคืน 
- ตรวจค่าย ,ประชุมกอง รายงานการตรวจค่าย 
- เรียนฐานวิชาการ ,ภาคบ่ายผจญภัยตามฐาน 
- ประกอบอาหารส่งอาหาร ,ชุมนมุรอบกองไฟ 
- ตรวจค่าย ,เปดิประชุมกอง รายงานการตรวจคา่ย 
- มอบธงเขียวมาตรฐาน,ทำความสะอาดที่พัก เก็บที่พัก 
- ปิดประชุมกอง เดินทางกลับ 

ก.พ. 2565 
 

38,080 -ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 
-ผู้กำกับกลุ่ม 
-คณะผู้กำกับลูกเสือ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ทดสอบหลังปฏิบัติกิจกรรม ก.พ. 2565 
 

- ฝ่ายประเมินผล
กิจกรรม 

4.ประเมินผล 
และรายงาน
(Action) 

รายงานสรุปผลการจดัทำกิจกรรม 
เสนอรายงานผลการจดัทำกิจกรรม 

ม.ค. – ก.พ.
2565 

- ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ 
ฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

 
 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………38,080……..…. บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2     ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ  
                              เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจันแก้ว  ชัยรัตน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
      ตัวบ่งชี้  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
               ข้อ 2     ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและ  
                              แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
      ตัวบ่งชี้  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

     ข้อ 1         การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
     ข้อ 2         ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

               ข้อ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่น่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      ข้อ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้, คุณธรรม) 
 เป้าหมายสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาคือ การให้อิสระ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียนท่ีสอดรับกับกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งในระหว่างที่กำลังศึกษาและเพื่อ
วางรากฐานให้ผู้เรียนในระหว่างที่กำ ลังศึกษาเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากสำเร็จการศึกษา ซึ่งถือเป็น“คุณลักษณะ
ของคนไทย 4.0” ที่สามารถสร้าง ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้กับประเทศ รวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 
2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอนต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
หลากวิธี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ มีความคิด ท่ีสามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
ดังกิจกรรมยุวกาชาดเป็นการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพ่ือให้
มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิ
มนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพ และสมรรถภาพที่ดี บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี อันจะนำไปสู่สันติภาพ ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันทุกแห่งหน จึงกำหนดจุดมุ่งหมาย
ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังต่อไป  การเดินทางไกล เป็นกิจกรรมหนึ่งของยุวกาชาด ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้ เรียนรู้จากประสบการณจ์ริง อีก
ทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล  ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดคุณสมบัติดังกล่าว จงึได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมยุวกาชาดขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

1. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามหลักการของกาชาดและยุวกาชาด 
2. มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถนำความรูไ้ปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
3. มีเมตตา กรุณา และมีไมตรีจติต่อบุคคลทั่วไป 
4. บำเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเห็นคณุค่าในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ  

     -  นักเรียน จำนวน 217 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาด  
  -  ครูผู้นำยุวกาชาด ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 17 คน 

3.2  ด้าน คุณภาพ 

               -  นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตาม
หลักการของกาชาดและยุวกาชาด มีสุขภาพและสมรรถภาพท่ีดี สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น มี
เมตตา กรุณา และมีไมตรีจติต่อบุคคลทั่วไป บำเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเห็นคณุค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะ
ในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข  

 4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ประชุมครูเพื่อสร้างความเข้าใจ 

พ.ค.2563 
ม.ิย 2563 

- นางสาวจันแก้ว  
 ชัยรัตน์ และคณะ  

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินกิจกรรมเข้าค่าย  
เดินทางไกลไปทำกิจกรรมที่วัดมณฯี 
1. บำเพ็ญประโยชน์ เช่น ล้างห้องน้ำ กวาดใบไม้ 
ทำความสะอาดศาลา และลานวัด 
2. กิจกรรมฐานการเรยีนรู้ ฝึกคดิ (ท่องสูตรคูณ
ประกอบท่าเต้นของแตล่ะหน่วยสี) 
3. กิจกรรมฟังบรรยายธรรม จากท่านเจ้าอาวาส
วัด ถวายสังฆทานและปัจจัย 
4. เสร็จพิธี เดินทางกลับโรงเรียน 

ก.พ. 2564 17,360 นางสาวจันแก้ว   
ชัยรัตน์ และคณะ 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน 
2. ตรวจการบันทึกจากใบงาน 
2. ประเมินความพึงพอใจ 

ก.พ 2564 
 

- นางสาวจันแก้ว   
ชัยรัตน์ และคณะ 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

2. รายงานผลการดำเนินการ ต่อผูบ้ังคับบัญชา ก.พ.2564 - นางสาวจันแก้ว   
ชัยรัตน์ และคณะ 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย  คณะครูผู้นำยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

     ข้อที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

     ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

          ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

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

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 เป้าหมายสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาคือ การให้อิสระ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียนที่สอดรับกับกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งในระหว่างที่กำลังศึกษาและเพื่อ
วางรากฐานให้ผู้เรียนในระหว่างที่กำ ลังศึกษาเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากสำเร็จการศึกษา ซึ่งถือเป็น“คุณลักษณะ
ของคนไทย 4.0” ที่สามารถสร้าง ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้กับประเทศ รวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 
2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอนต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
หลากวิธี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ มีความคิด ท่ีสามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
ดังกิจกรรมยุวกาชาดเป็นการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพ่ือให้
มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิ
มนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพ และสมรรถภาพที่ดี บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี อันจะนำไปสู่สันติภาพ ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันทุกแห่งหน จึงกำหนดจุดมุ่งหมาย
ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังต่อไป การอยู่ค่ายกลางวัน เป็นกิจกรรมหนึ่งของยุวกาชาด ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้ เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล  ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดคุณสมบัติดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมยุวกาชาดขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามหลักการของกาชาดและยุวกาชาด 
           2. มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถนำความรูไ้ปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
           3. มีเมตตา กรุณา และมีไมตรีจติต่อบุคคลทั่วไป 
          4. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเห็นคณุค่าในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
           5. มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ  

     -  นักเรียน จำนวน 203 คน ได้เข้าร่วมกจิกรรมการอยู่คา่ยกลางวันของยุวกาชาดระดับชั้น ม. 2  
3.2  ด้าน คุณภาพ 

                -  นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามหลักการของ
กาชาดและยุวกาชาด มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น มีเมตตา กรุณา 
และมีไมตรีจิตต่อบุคคลทั่วไป บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะในการปฏิบัติ
กิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแต่งตั้งคณะทำงาน 

มี.ค.64 - นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย                  
ครูผู้นำยุวกาชาด ช้ัน ม.2 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม 1 วัน  
- พิธีเปิดการอยู่ค่ายยุวกาชาด กลางวัน 
- กิจกรรมการเรียนตามฐาน 4 ฐาน 
  ฐานท่ี 1 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
  ฐานท่ี 2 การประกอบอาหาร 
  ฐานท่ี 3 ประดิดประดอย 
  ฐานท่ี 4 เพลง-เกม 

ธ.ค. 64 -มี.ค. 
65 
 

18,040 นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย                  
ครูผู้นำยุวกาชาด ช้ัน ม.2 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน 
2. ตรวจการบันทึกจากใบงาน 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

ธ.ค. 64 -มี.ค. 
65 
 

- นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย                  
ครูผู้นำยุวกาชาด ช้ัน ม.2 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานผลการดำเนินการ ต่อผูบ้ังคับบัญชา เม.ย 65 - นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย                  
ครูผู้นำยุวกาชาด ช้ัน ม.2 

 

  5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
   เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)       -  บาท 
   เงนินอกงบประมาณ         -  บาท 
   เงินเรียนฟรี  15 ป ี   18,040  บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2564 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร คณะครูผู้นำยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
สถานทีด่ำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

    ข้อที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

     ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

          ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

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

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 เป้าหมายสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาคือ การให้อิสระ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียนที่สอดรับกับกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งในระหว่างที่กำลังศึกษาและเพื่อ
วางรากฐานให้ผู้เรียนในระหว่างที่กำ ลังศึกษาเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากสำเร็จการศึกษา ซึ่งถือเป็น“คุณลักษณะ
ของคนไทย 4.0” ที่สามารถสร้าง ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้กับประเทศ รวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 
2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอนต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
หลากวิธี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ มีความคิด ท่ีสามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
ดังกิจกรรมยุวกาชาดเป็นการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพ่ือให้
มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิ
มนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพ และสมรรถภาพที่ดี บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี อันจะนำไปสู่สันติภาพ ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันทุกแห่งหน จึงกำหนดจุดมุ่งหมาย
ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังต่อไป  การอยู่ค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมหนึ่งของยุวกาชาด ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้ เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงไดต้ระหนักและเล็งเห็นความสำคญัของการพัฒนา
ผู้เรยีนให้เกิดคณุสมบัตดิังกล่าว จงึได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมยุวกาชาดขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามหลักการของกาชาดและยุวกาชาด 
           2. มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถนำความรูไ้ปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
           3. มีเมตตา กรุณา และมีไมตรีจติต่อบุคคลทั่วไป 
          4. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเห็นคณุค่าในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
           5. มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ  

     -  นักเรียน จำนวน 224 คน ได้เข้าร่วมกจิกรรมการอยู่คา่ยกลางวันของยุวกาชาดระดับช้ัน ม. 3  
3.2  ด้าน คุณภาพ 

              -  นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามหลักการ 
ของกาชาดและยุวกาชาด มสีุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและผู้อื่น มเีมตตา กรณุา 
และมไีมตรีจิตต่อบุคคลทั่วไป บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะในการปฏิบัติ
กิจกรรมและอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแต่งตั้งคณะทำงาน 

มี.ค.64 - น.ส.สริิมนสั  พุ่งโตมร 
ครูผู้นำยุวกาชาด ช้ัน ม.3 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน  
- พิธีเปิดการอยู่ค่ายยุวกาชาด, 
- กิจกรรมการเรียนตามฐาน 4 ฐาน 
- กิจกรรมการเดินทางไกล 
- กิจกรรมลอดซุ้ม , กิจกรรมรอบกองไฟ 

ธ.ค. 64 - มี.ค.
65 
 

31,360 น.ส.สริิมนสั  พุ่งโตมร 
ครูผู้นำยุวกาชาด ช้ัน ม.3 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สังเกตความสนใจของนกัเรียน 
2. ตรวจการบันทึกจากใบงาน 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

ธ.ค. 64 - มี.ค.
65 

- น.ส.สริิมนสั  พุ่งโตมร 
ครูผู้นำยุวกาชาด ช้ัน ม.3 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานผลการดำเนินการ ต่อผูบ้ังคับบัญชา ธ.ค. 63 - มี.ค.
64 

- น.ส.สริิมนสั  พุ่งโตมร 
ครูผู้นำยุวกาชาด ช้ัน ม.3 

 

  5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
   เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)       -  บาท 
   เงินนอกงบประมาณ         -  บาท 
   เงินเรียนฟรี  15 ป ี     31,360  บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ปีการศึกษา 2564 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน  
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

          ข้อ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ข้อ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          ข้อ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 เป้าหมายสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาคือ การให้อิสระ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียนที่สอดรับกับกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งในระหว่างที่กำลังศึกษาและเพื่อ
วางรากฐานให้ผู ้เรียนในระหว่างที่กำ ลังศึกษาเพื ่อให้เกิดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์หลังจากสำ เร็จการศึกษา ซึ ่งถือเป็น
“คุณลักษณะของคนไทย 4.0” ที่สามารถสร้าง ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้กับประเทศ รวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอนต้องมีการจัดกิจกรรม
ที่หลากหลาย หลากวิธี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ มีความคิด ท่ีสามารถนำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน  ดังกิจกรรมยุวกาชาดเป็นการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหน่วย 
กลุ่ม หมู่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ้มครอง กฎหมาย
มนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพ และสมรรถภาพที่ดี บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี อันจะนำไปสู่สันติภาพ ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันทุกแห่งหน จึง
กำหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังต่อไป  การเดินทางไกล เป็นกิจกรรมหนึ่งของยุวกาชาด ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล  ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคญัของการ
พัฒนาผู้เรียนใหเ้กิดคณุสมบัตดิังกล่าว จึงได้จดัโครงการพัฒนาผูเ้รียน  กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดขึ้นช้ันม.1-3 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

 1. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามหลักการของกาชาดและยุวกาชาด 
 2. มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถนำความรูไ้ปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
 3. มีเมตตา กรุณา และมีไมตรีจติต่อบุคคลทั่วไป 
 4. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเห็นคณุค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5. มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ  

 -  นักเรียน จำนวน 644 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดชั้น ม.1-3 
3.2  ด้าน คุณภาพ 

 -  นักเรียนไดร้ับความรู้และประสบการณต์รงจากกิจกรรมยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามหลักการของ
กาชาดและยุวกาชาด มีสุขภาพและสมรรถภาพท่ีดี สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น มเีมตตา กรณุา 
และมไีมตรีจิตต่อบุคคลทั่วไป บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะในการปฏิบัติ
กิจกรรมและอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 
           

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
 

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

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บคุคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุม และแต่งตั้งคณะทำงาน 

มี.ค. - มิ.ย. 64 
 

- นางสาวจันแก้ว ชัยรัตน ์
  และครผูู้นำยุวกาชาด 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

ขั้นตอนของพิธีเขาประจําหมมูีดังนี ้
 ขั้นเตรียม 1. ตกแต่งสถานท ่ีใหงดงาม
ตามสมควร ประดับเครื่องหมาย กาชาด
และยุวกาชาดไวในบริเวณพิธ ี

ขั้นพิธีการ  

1. เริ่มพิธีโดยประธานบูชาพระรัตนตรัย 

 2. นายกหมหูรือผทูี่ไดรับมอบหมายกล่าว
รายงาน 

 3. ผนูํายุวกาชาดท ่ีไดรับมอบหมาย อาน
คําแถลงเร ่ืองสภากาชาดไทย  

4. ผนูํายุวกาชาดอีกคนหน่ึง ทําพิธีถาม
สมาชิก 

5. สมาชิกยุวกาชาดใหมเข้ารับเข็มเคร ่ือง
หมายจากประธาน 

6. ประธานกลาวต้อนรับสมาชิกใหม่ 
7. แสดงกิจกรรมอันเปนการสงเสรมิความ
มุงหมายของความเปนไทย  

8. รองเพลงสรรเสรญิพระบารม ี

ก.ค. 64 
ก.ย  64 

9,660 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บคุคล/กลุ่มงาน) 

เสร็จพิธี สมาชิกยุวกาชาด รับประทาน
อาหารว่างพร้อมกัน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน 
2. ตรวจการบันทึกจากใบงาน 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

ก.ค. 64 
ก.ย  64 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานผลการดำเนินการต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ก.ค. 64 
ก.ย  64 

- 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
   เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                          บาท 
   เงินนอกงบประมาณ          -         บาท 
   เงนิเรียนฟรี  15 ป ี    9,660     บาท 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.ร้อยละของนักเรยีนที่ไดร้ับการเข้าร่วมกิจกรรม
เข้าประจำหมู่  

1.ประเมินจากความพึงพอใจ 1.แบบวัดการประเมินความพึง 
  พอใจ 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
 7.1  นักเรียนไดร้ับความรู้จากประสบการณ์จริง 
 7.2  นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 7.3  นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจดัขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที่ 1/2564 ภาคเรยีนที ่2/2564 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าอาหารว่าง  1  มื้อ 15 บาท 644 9,660 - - 
รวม 9,660 - 

รวมทั้งสิ้น 9,660 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  อดเปรี้ยวไว้กินหวาน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสม 

กับการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ   นางเพลินพิศ   ศรีสุวรรณ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน  – พฤศจิกายน 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
        ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

ตามมาตรฐานการศ ึกษาแห ่งชาต ิ  เพ ื ่อให ้การดำเน ินการจ ัดการศ ึกษาและการบร ิหารจ ัดการศ ึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ เป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงประกาศ
นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพือ่ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ยึดเป็นกรอบในการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมท้ังขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้งบประมานอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย   
โดยมีจุดเน้นในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต  เพื่อเป็น
เครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ 

โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้นักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาพรหมจรรย์ไว้
จนถึงวันแต่งงาน จึงได้ทำโครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวานขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เนื่องจากเล็งเห็นว่าพฤติกรรมในเรื่องเพศ
นักเรียนเปลี่ยนแปลงไปมาก การรักนวลสงวนตัว  การรู้จักยับยั้งช่ังใจในเรื่องเพศ ซึ่งเคยเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมานานนับ
ศตวรรษกำลังเลือนหายไป พร้อมกับค่านิยมใหม่ๆที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น เช่น การทดลองอยู่ด้วยกัน และการมี
เพศสัมพันธ์ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นอยู่ เป็นต้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุของปัญหาอีกหลายๆปัญหา เช่น  การทำแท้ง ปัญหาการท้องนอก
สมรส การเป็นพ่อแม่ทั้งๆที่ยังไม่มีความพร้อม ปัญหาการมั่วสุมทางเพศ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   ปัญหา
โรคเอดส์   ปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมอื่นๆ จากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุยังน้อย และมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน ส่งผลให้ปัญหาในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มสูงขึ้น จากสถิติสาธารณสุขพบว่า มีเด็กวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 
ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 370 คน และในอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดบุตรวันละ 10 คน โดยประเทศไทยมีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
สูงที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับที่ 2 ของโลก 
 ด้วยเหตุนี้ งานแนะแนวโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวานขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียน ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

 2. เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการท้องในวัยรุ่น “เข้าถึงและเข้าใจ การเป็นแม่วัยใส” 
 3. เพื่อให้นักเรียน มีทักษะในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัย 
 4. เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ในเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กและสตรี 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม  483  คน 
 -  ด้านคุณภาพ  

 นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องการท้องในวัยรุ่น มีทักษะในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัย 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

1. สำรวจสภาพปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษา 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ  
   และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
3. นำเสนอโครงการ 

มิ.ย. 2564 - งานแนะแนว 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
2. ดำเนินการจดัโครงการ 
- กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ 
- กิจกรรมเรียนรูต้ามฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
โดยนักเรียนช้ันม.6 แตล่ะห้องจับคู่กับนักเรียนช้ัน ม.1 และ
จัดกิจกรรมให้น้อง ม.1 ในห้องนั้น ๆ โดยมีทั้งการความรู้
เกี่ยวกับเรื่องเพศและจดักิจกรรมตามฐานต่าง ๆ  

ก.ค.- ก.ย. 
2564 

34,810 งานแนะแนว 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตามโครงการ พ.ย. 2564 - งานแนะแนว 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ พ.ย. 2564 - งานแนะแนว 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 

เงินเรียนฟรี  15 ป ี         34,810  บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

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

1 อาหารกลางวัน 45 คน 483 21,735 - - 
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โครงการ  เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต 
กิจกรรม  พัฒนาจิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้ คู่กับการพัฒนา LQ  (Love Quotient) 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการ 

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    ครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและคามเป็นไทย 
   ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 จากมาตรฐานการศึกษาชาติ กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ และสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาสุขภาวะการศึกษา/ การทำ งาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  เป็นคุณสมบัติของนักเรียนที่ประเทศต้องการ 
ประกอบกับ การพัฒนาชีวิตเป็นกระบวนการที่สามารถ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถพัฒนาทั้งการ
เรียนรู้ การพัฒนา LQ  (Love Quotient)  ความฉลาดทางอารมณ์ ทำให้ ผู้เรียน มีความคิดก้าวไกล มีความคิดสร้างสรรค์มีความ
มั่นใจในตัวเอง ซึ่งนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นช่วงวัยรุ่น เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งร่างกายจิตใจ 
รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงทางเพศวัยรุ่นจะเริ่มให้ความสนใจต่อเพศตรงข้ามเริ่มมีความรู้สึกทางเพศประกอบกับเป็นวัยที่อยากรู้อยาก
ลองมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรงและอาจยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักในเรื่องเพศ  รวมทั้งสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มี
ปัจจัยและสถานการณ์ที่ยั่วยุชักนำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายและอาจนำมาซึ่งการมีเพศสัมพันธ์และการ
ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจท่ีจะทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์ถูกพักการเรียนฆ่าตัวตาย ทำแท้งผิดกฎหมาย 
ทอดทิ้งเด็ก เป็นต้นวัยรุ่นจึงควรมีการแสดงออกทางเพศที่เหมาะสมรู้จักหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากปัจจัยและสถานการณ์
เสี่ยงท่ีจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่ตัง้ใจเพื่อที่จะได้มีชีวิตอย่างสดใสในช่วงวัยรุ่นและเติบโตไปสู่ผูใ้หญ่อย่างมี
ความสุขการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมในปัจจุบันนำมาซึ่งปัจจัยและสถานการณ์ต่าง ๆที่ล่อแหลมและอันตรายต่อวัยรุ่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพฤติกรรมทางเพศเป็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของวัยรุ่นหากวัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมจนเกิดการมี
เพศสัมพันธ์อาจทำให้เกิดปัญหาการติดโรคเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์อ่ืน ๆ ตามมาและในวัยรุ่นหญิงอาจทำให้เกิดการตั้งครรภ์
โดยไม่ตั้งใจได้ดังนัน้นักเรียนซึ่งอยู่ในวัยรุ่นจึงควรเรียนรู้ถึงการหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากปัจจัยและสถานการณเ์สีย่งต่อการมี
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาทางเพศของนักเรียน ดังนั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จึงได้กิจกรรมพัฒนาจิต ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ คู่กับการพัฒนา LQ  (Love Quotient) ให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทางด้านการเรียน และด้านชู้สาว  
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
             1.  นักเรียนได้รับการพฒันากระบวนการทางจติใจ อย่างเป็นระบบ 

 2.  นักเรียนได้เรียนรู้การพัฒนาการเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการทางจิต 
 3.  นักเรียนมีความรู้เรื่องเพศศึกษา และระมัดระวังตัวเองในการทอ้งในวัยเรียน 

 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-  นักเรียนกลุ่มเสี่ยงทางด้านการเรียน และด้านชู้สาว จำนวน  464 คน 
3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  -   นักเรียนท่ีเข้าร่วมได้รับการพัฒนากระบวนการทางจติใจ อย่างเปน็ระบบ มีความรู้เรื่องเพศศึกษา และรู้
วิธีการในการระมัดระวังตัวเองไม่ให้ท้องในวัยเรียน 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

กรกฎาคม 2564 - - คณะครูที่
ปรึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
- ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. จัดหาวิทยากร 
2. ดำเนินการขออนุมัตดิำเนินการ 
3. ประชุมครรูะดับชั้น ม.5 และคดัเลือกนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ดำเนินการโดยการอบรมเข้าค่าย ตามโครงการ 
กิจกรรม พัฒนาจติ ด้วยกระบวนการเรยีนรู้ โดย
วิทยากรจากสถายันพลังจิตตานุภาพ วัดมณไีพร
สณฑ์  
ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา และรู้วิธกีารในการ
ระมัดระวังตัวเองไม่ให้ท้องในวัยเรยีน โดยวิทยากร
จากโรงพยาบาล แม่สอด 

กรกฎาคม-
กันยายน 2564 

46,480 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ประเมินความพึงพอในการเข้าร่วมกิจกรรม กันยายน 2564 - 

4.ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิโครงการ 
2. สรุปการดำเนินการ เสนอผู้บรหิาร 

กันยายน 2564 - 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                 ……….…-…………….  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ               ….………-……………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี               .......... 46,480........  บาท 
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โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนของห้องเรียนพิเศษในวิชาคณิตศาสตร์ 
กิจกรรม  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2    ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็น 
    พลเมืองไทย และพลโลก 
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย  แขวนโพธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1/2564 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
สนองมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ตัวบ่งชี้  1.1    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ข้อ 2  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
  จากปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ และจากมาตรฐานชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลก
ยุคดิจิทัลและโลกอนาคตและมีสมรรถนะที่ เกิดจากความรู้ด้านต่าง ๆ ผู ้เรียนมีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ร่วม
สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  และ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพ ปัจจุบันนี้โลกมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป  เทคโนโลยีจึงได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น  ซึ่งอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ใช้งาน แม้
กระทั้งในวงการการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้  ประกอบกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยคำนึงถึงให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวเิคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ และระบุชัดเจน ใน
ทำนองเดียวกันในการศึกษาในเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในส่วนของการคำนวณหาคำตอบนั้น จะมีเทคโนโลยีเครื่อง
คำนวณวิทยาศาสตร์มาช่วยให้กับผู้เรียนได้ตรวจสอบคำตอบให้ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์เป็น
เทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทต่อการฝึกทักษะ กระบวนการคิด รูปแบบขั้นตอน ช่วยให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องของโจทย์
ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี จึงเหมาะที่จะนำมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก 
 ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงเล็งเห็นความสำคัญจึงจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการการประยุกต์ใช้
เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนให้กับนักเรียนที่สนใจ เพื่อท่ีนักเรียนเกิดพัฒนาการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และพัฒนาการ
คิดของนักเรียนต่อไป 
 
 



327 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครือ่งคำนวณวิทยาศาสตร์ในห้องเรยีน 
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนมาใช้ในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์

3.  เป้าหมาย 
- ด้านคุณภาพ   

   1. นักเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วมกจิกรรม มีความรูค้วามสามารถเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ใน
ห้องเรียนและสมารถนำไปใช้ในการเรียนไดเ้ป็นอย่างดี  

- ด้านปริมาณ   
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6   ที่สนใจ จำนวน  100  คน  และครผูู้ควบคมุดูแลนักเรยีน  4  คน  มีความรู้

ความสามารถเกีย่วกับการประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

ก.ค. 2564 
 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

2. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 
 

1. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยเชิญวิทยากร
ภายในโรงเรียน จำนวน 1 ท่าน มาดำเนินการอบรม
ให้ โดยรายละเอียดกิจกรรมเป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โดยจะอบรมช่วงหยดุวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่ง
จะแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน เข้า
อบรมกลุม่ละวัน โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยการ
ประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณมาช่วยในเรื่อง  
 - การใช้งานท่ัวไป 
 - Equation & Complex 
 - Matrix & Vector 
 - Table & Statistics 
 - Distribution 

ส.ค. 2564 59,300 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ก.ย. 2564 - กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
รายงานผู้บังคับบญัชา 

ก.ย. 2564 การจัดทำรปูเลม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………-……………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ……………-……………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี    ……..... 59,300 .......... บาท 



328 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

328 



329 
 

โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรม  ค่ายบูรณาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสมรรถนะผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็น
   พลเมืองและพลโลก    
ผู้รับผิดชอบ  นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม พ.ศ.2464 – กันยายน พ.ศ.2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
            ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

พระราชเสาวนีย์แห่งสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที ่12 สิงหาคม 
2543 ได้ทรงตรัสถึงสภาพปัญหาของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ไวอ้ย่างน่าสนใจความว่า …ประวัติศาสตร์ของแตล่ะชาตเิขาก็ทะนุ
ถนอมและเขากเ็รียนของเขากันแม้แต่คนต่างประเทศไปเรียนประเทศเขา ก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของเขาด้วยอันนี้ก็แปลกที่เรา
ไม่มีประวัติศาสตร์ชาตไิทย เหมือนอย่างว่าแผ่นดินนีไ้ด้มาอยา่งง่ายๆไมต่้องคิดถึงพระเดชพระคณุของปู่ ย่า ตา ยายที่บุกบั่นฝ่าฟัน
มาแม้แต่ชีวิตจะสละให้เพื่อท่ีจะเปน็หลักของคนไทยความจริงแล้วการที่มีแผ่นดินของตนเองเป็นการประกันค่อนข้างจะปลอดภัย… 
อีกทั้งมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2561 ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรยีนมีคณุลักษณะทีส่ำคัญของสังคมยุค 4.0 ที่ต้องธำรง
ความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทโีลก โดยเป็นคนดีมีคณุธรรม พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ เป็นผู้เรยีนรู้ ผูร้่วม
สร้างสรรค์นวตักรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ แห่งพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดใหเ้ดอืนสิงหาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
โดยได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนประวัตศิาสตรผ์่านแหล่งเรียนรู้จริงในท้องถิ่น และกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นการ
ลงมือทำ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ด้วยเหตุผลข้างต้น โรงเรียนสรรพวิทยาคมในฐานะหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ภายใต้
วิสัยทัศน์ที่ว่า “สรรพวิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำระดับสากลบนพื้นความเป็นไทย” โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ข้างต้น และตาม จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคม ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นพลเมืองที่
รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู้ มีทักษะ และมีคุณธรรมเพื่อเกิดค่านิยมที่ดีงาม มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอก
งามโดยเรียนรู้ผ่านสาระวิชาทั้ง 5 สาระวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
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ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงได้จัด โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมค่ายบูรณาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแห่งสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู ้ และเห็นความสำคัญของวิชา
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ทั้ง 5 สาระการ
เรียนรู้ ผ่านสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมในรูปแบบฐานความรู้ที่เน้นรูปแบบกิจกรรม      Active Learning ให้ผู้เรียนเข้าใจในความ
มุ่งหมายของการเรียนวิชาสังคมฯ และการนำเอาองค์ความรู้ในวิชาสังคมศึกษา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมในอนาคตอย่างยั่งยืน 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.2 เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการของวิชาสังคมศึกษาฯ 
2.3 เพื่อเสริมสร้างลักษณะนสิัยนกัเรียนให้บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 

3.  เป้าหมาย  
 3.1. ด้านปริมาณ 
  3.1.1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 100 คน 
  3.1.2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 100 คน 

3.2. ด้านคุณภาพ  
3.2.1. นักเรียนมีทักษะการคดิทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (วิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์) ร้อยละ 80  
3.2.2. นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 80 
3.2.3. นักเรียนมีลักษณะนสิัยที่เปน็บุคคลแห่งการเรียนรู้ร้อยละ 80 

 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

- ประชุมคณะครูทีเ่กีย่วข้อง 
- วางแผนการดำเนินงาน 
- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ประมวลเอกสาร และออกแบบกิจกรรมสำหรับการ
เรียนรู้ของนักเรียนในแตล่ะฐานกจิกรรม 
- ขออนุมัติดำเนินการ 

พ.ค.-ม.ย. - 
 

-คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

กิจกรรมวันที่ 1 ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 1 
แบ่งกิจกรรมการเรยีนรู้ออกเป็น 6 ฐาน ดังนี ้
ช่ือกิจกรรม “แดนไทยนีม้ีที่มา” 
การบรรยายพัฒนาการทางประวตัิศาสตรไ์ทย โดย        
รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดรี์ พิศภมูิวิถี  
ฐานที่ 1 กว่าจะมาเป็นขวานทองของไทย 
ฐานที่ 2 หลากหลายในแดนสยาม 
ฐานที่ 3 รุ่งอรุณแห่งความสุขในนครสุโขทัย 
ฐานที่ 4 อยุธยายศยิ่งฟ้ามหาธาน ี

ก.ค. - ส.ค. 24,500 -คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

ฐานที่ 5 ธนบุรีรวมแผ่นดินให้มั่น 
ฐานที่ 6 รัตนโกสินทร์ก้าวสู่สากล 
กิจกรรมวันที่ 2 ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 4 
แบ่งกิจกรรมการเรยีนรู้ออกเป็น 6 ฐาน ดังนี ้
ช่ือกิจกรรม สังคมศึกษาคืออะไร ? 
การบรรยายความสำคญัของวิชาสงัคมศึกษา โดย        
รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดรี์ พิศภมูิวิถี  
ฐานที ่1 กำเนิดศรัทธาพาโลกสันติ (ศาสนา)  
ฐานที ่2 พลเมืองไทยและพลโลก (หน้าท่ีพลเมือง)  
ฐานที ่3 วินัยทางการเงินส่วนบุคคล (เศรษฐศาสตร์)  
ฐานที่ 4 เข้าใจอดีต พิชิตอนาคต (ประวัติศาสตร์) 
ฐานที่ 5 คนกับธรรมชาติ (ภูมิศาสตร์) 
ฐานที่ 6 เรียนสังคมแล้วได้อะไร ? 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 

ส.ค.-ก.ย. 
 

- -คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ  
ก.ย. 

- 
- 

-คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินอุดหนุน  ................-.................  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  ................-.................  บาท  

เงินเรียนฟรี 15 ปี       .............24,500......... บาท 
ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ

หน่วย 
หน่วยนับ ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าอาหารหลัก 2 มื้อๆละ 45บาท  45 คน 200 9,000 - - 
2 ค่าอาหารรอง 2 มื้อๆละ 25 บาท   25 คน 200 10,000 - - 
3 ป้ายไวนิล 1,000 ผืน 1 1,000 - - 
4 ค่าวิทยากร 2 วัน วันละ 3 ช่ัวโมง 600 ช่ัวโมง 6 3,600 - - 
5 ค่าของที่ระลึกวิทยากร 300 ช้ิน 2 900 - - 

รวม 24,500 - 
รวมเป็นเงิน 24,500 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือและลดความล้ำเหลื่อมล้ำให้นักเรียน

เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข   
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.1 การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรม

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
91,950 มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 
ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

 1.2 การเยี่ยมบ้านนักเรียนในสถานการณ์ช่วง
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา่ 2019 

19,000 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1 

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

 1.3 พัฒนาทักษะแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา 5,750 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (3,4) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

 1.4 เครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษากับการพัฒนา
ทักษะชีวิต 

21,980 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (3,4) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 

 1.5 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

24,960 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
1 

 1.6 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

24,000 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
2 

 1.7 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

24,960 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
3 

 1.8 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

24,960 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
4 

 1.9 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

25,920 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
5 

 1.10 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

24,960 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
6 

 รวม 288,440   
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3    พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ  
                   ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
  วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

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

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กฎหมาย ยุทธศาสตร์และแผนงานท้ังหลายเหล่านี้ ตา่งมีอุดมการณ์เพื่อมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เปน็คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญไดต้ามความถนัด
ของตน มีความรบัผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นพลเมืองดี มคีุณภาพและความสามารถสูง พัฒนาตน
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังยังคาดหวังให้คนไทยท้ังปวงไดร้ับโอกาสเท่าเทียมกันทาง
การศึกษา สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเป้าหมายของการพฒันาประเทศสู่ ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

ในสภาพการศึกษาในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคณุธรรม  จริยธรรม มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีและ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนดำรงตนอยู่ในสังคมได้อยา่งมีคุณค่าซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะร่วมในการพัฒนาตัวนักเรียน การเสรมิสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข็มแข็ง มีการประชุม
ผู้ปกครองนักเรยีนเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการจัดการศึกษาและเพิ่มความมั่นใจและวา่งใจต่อการเข้าศึกษาท่ี
โรงเรียนสรรพวทิยาคม 

โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นหน้าท่ีที่โรงเรียนต้องจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเท่าเทียมนักเรียนคนอ่ืน ๆ และยังให้การ
ช่วยเหลือนักเรยีนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ ส่วนนักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษก็ต้องได้รับการส่งเสรมิความความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียนอยา่งเตม็ตามศักยภาพ  

ดังนั้นระบบกรดูแลช่วยเหลือนักเรยีนจึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขพฤติกรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อจัดนักเรยีน
ออกเป็นกลุ่มและเพื่อให้การดูแลนักเรียนให้เป็นคนท่ีสมบรูณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
 

2.  วัตถุประสงค ์(หลักการ : ความมีเหตุผล) 
     1.  เพื่อแก้ไขปัญหานักเรยีนที่ไม่ผ่านคะแนนคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
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      2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเห็นคุณคา่ หรือภาคภูมิใจในตนเอง  และบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ 
      3.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางสังคมและรู้จักรบัผิดชอบตนเองและสังคม 

 

3.  เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ 

 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  นักเรยีนจำนวนหนึ่งได้รับการแกไ้ข ปรับปรุงพฤติกรรม อย่างท่ัวถึง  และ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรยีนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 -  ด้านคณุภาพ 

นักเรียนได้รับการส่งเสรมิ การมจีติอาสาและแก้ไขปญัหาทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิตตามกลุ่มได้อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 
 

- ประชุมคณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนเพื่อ
กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานแกไ้ขปัญหาของนักเรียน 
- จัดทำแผนการดำเนินงาน 

พ.ค.64- มิ.ย. 
65 

- นายปรเวศน์ มงคล
จารย์และคณะ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. ดำเนินการจดักลุ่มนักเรียนทีม่พีฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซ้ำ ๆ
โดยจดัค่ายฝึกปฏิบัตแิละอบรมใหค้วามรู้กับนักเรียนในเรื่อง
ต่าง ๆ (การรักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ,์การตรงต่อเวลา,ความมีจติ
สาธารณะ,การรู้จักตัวเองกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด,การฝึก
จิตให้เป็นสมาธ ิ
- ภาคเรียนท่ี 1   
     - ค่ายครั้งที่ 1 ณ กองร้อย ตชด.346 และหอประชุม รร.
สรรพวิทยาคม 
     - ค่ายครั้งที่ 2 ณ วัดศิลาลาด และหอประชุม รร.สรรพ
วิทยาคม 
- ภาคเรียนท่ี 2 
     - ค่ายครั้งที่ 3  ณ ฉก.ร.14 และหอประชุม รร.สรรพ
วิทยาคม 
     - ค่ายครั้งที่ 4 ณ กองร้อย ตชด.346 และหอประชุม รร.
สรรพวิทยาคม 
       ค่ายครั้งที่ 5 (นักเรียนตกค้าง )ณ  วัดศิลาลาด และ
ตำรวจ สภ.แมส่อด 
2. ประชุมครูและผู้ปกครองเพื่อรบัทราบปัญหา 
3. ติดต่อหน่วยงาน 
 
 

มิ.ย. 64- มี.ค. 
65 

91,950    นายปรเวศน์ มงคล
จารย์และคณะ 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. รวบรวมผลการแกไ้ขคณุลกัษณะอันพึงประสงค์  
    

มิ.ย. 64- มี.ค. 
65 

- นายปรเวศน์ มงคล
จารย์ และคณะ 
 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. สรุปผลการดำเนินการ การจดักิจกรรมเพื่อการป้องและ
ช่วยเหลือแก้ไขปญัหาของนักเรียน 

มี.ค. 65 - นายปรเวศน์ มงคล
จารย ์
 

 

5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงนิงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) -  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   -             บาท 
 เงินเรียนฟร ี      91,950     บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 
ภาคเรียนที่ 1    ค่ายคร้ังท่ี  1  วันที่ ........ ก.ค.2564    ณ.กองร้อย ตชด.346       และนักจิตวิทยา รพ.แม่สอด 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าป้ายไวนลิ 1,000 ป้าย 1,000 1,000 - - 

2 
ค่าวิทยากร  
- วิทยากรจากตชด.346 4 คนๆละ 6 ชม. 
- วิทยากรจากกลุ่มงานจติเวช 1 คน 

 
24 
4 

 
ชม. 
ชม. 

 
200 
300 

 
4,800 
1,200 

 
- 

 
- 

3 อาหารรอง สำหรับนักเรียน 3 มื้อ จำนวน  2 วัน 25 บาท 200 15,000 - - 
รวมท้ังสิ้น 22,000 - 

 

หมายเหตุ    ตชด.346 เป็นฐานเวียนสลับมีทั้งหมด  4 ฐาน  
 
 

ภาคเรียนที่ 1  ค่ายคร้ังท่ี  2   วันที่  .........ก.ย. 2564   วัดศิลาลาด  และตำรวจ สภ.แม่สอด  

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

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

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

 
 
6 
3 
3 
4 

 
 

ชม. 
ชม. 
ชม. 
ชม. 

 
 

200 
200 
200 
300 

 
 

1,200 
600 
600 

1,200 

 
 
- 

 
 
- 

2 อาหารรอง สำหรับนักเรียน  3  มื้อ จำนวน 2 วัน 25 บาท 150 11,250 - - 
รวมท้ังสิ้น 14,850 - 

 

หมายเหตุ   วิทยากรจากวัดศิลาลาด  1  วัน   และวิทยากรจากสถานีตำรวจ 1  วัน 
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ภาคเรียนที่ 2    ค่ายคร้ังที่  3    วันที่ ......ม.ค. 2565  ณ.ฉก. ร.14   และ  เรือนจำแม่สอด 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่1/2564 ภาคเรียนที่ 2/ 2564 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

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

 
24 
6 
4 

 
ชม. 
ชม. 
ชม. 

 
- 

 
- 

 
200 
200 
300 

 
4,800 
1,200 
1,200 

2 อาหารรอง สำหรับนักเรียน  3  มื้อ จำนวน 2 วัน 25 บาท - - 200 15,000 
รวมท้ังสิ้น - 22,200 

 

หมายเหตุ  วิทยากรจาก ฉก.ร.14 แบ่งเป็นฐาน ช่วงเช้า  4 ฐานและช่วงบ่าย 6 ฐาน  1 วันและเรือนจำ  1  วัน  
 

ภาคเรียนที่ 2    ค่ายคร้ังท่ี  4   วันที่ ....ก.พ. 2565   ณ.กองร้อย ตชด.   และวิทยากรพระจากวัดดอนไชย 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

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

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

 
24 
4 

 
ชม. 
ชม. 

 
- 

 
- 

 
200 
300 

 
4,800 
1,200 

2 อาหารรอง สำหรับนักเรียน  3  มื้อ จำนวน 2 วัน 25 บาท - - 150 11,250 
รวมท้ังสิ้น - 17,250 

 

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

ภาคเรียนที่ 2    ค่ายคร้ังท่ี  5  วันที่ ........ มี.ค .2565    ณ.วัดศิลาลาด และตำรวจ สภ.แม่สอด 
 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที ่2/2564 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 

ค่าวิทยากร  
- วิทยากรจากวัดศิลาลาด 
1.พระอาจารย์วตุ.ฒปญ.โญ ภิกขุ   
2.อาจารย์บุญธรรม พุทธิวงษ์ 
-วิทยากรจากสถานตีำรวจ 2 คน 

22 
 
7 
7 
8 

ชม. 
 

ชม. 
ชม. 
ชม. 

 
 
- 

 
 
- 

200 
 

200 
200 
200 

4,400 
 

1,400 
1,400 
1,600 

2 อาหารรอง สำหรับนักเรียน  3  มื้อ จำนวน 2 วัน 25 บาท - - 150 11,250 
รวมท้ังสิ้น  15,650 

 

หมายเหตุ    วิทยากรจากวัดศิลาลาด  1  วัน   และวิทยากรจากสถานีตำรวจ 1  วัน 
 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของนกัเรียนที่ไดร้บัการเข้าร่วม
กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือ แก้ไขพฤติกรรม
ตามคณุลักษณะอันพึงประสงค ์

1. สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและ
ช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรม 
และคณุลักษณะอันพึงประสงค ์

1. เกณฑ์การประเมินนักเรียน 
2. แบบประเมินการเข้าร่วม   
กิจกรรม 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  การเยี่ยมบ้านนักเรียนในสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล้ำให้

นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. 2564 – ธ.ค. 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
      มาตรฐานที่ 3      กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   ข้อที่ 3.1      จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล ( เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
เป้าหมายสำคญัของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ทีพ่ึงประสงค์ของการศึกษา คือการให้อิสระ

สถานศึกษา ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศกึษาแบะตามความถนัดของผู้เรียน 
ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 ข้อท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายและแนวทางพัฒนาด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีแนวทางการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เน้นการดูแล แบบเข้าใจ เข้าถงึ และพัฒนา และส่งเสริม สนับสนุน การสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม การพัฒนาส่งเสรมิความประพฤตินักเรียน และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กนักเรียนเพื่อให้เด็กทุกคนไดร้ับการคุม้ครอง
และช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเป็นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติและเพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้
อย่างต่อเนื่องและเกดิความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน
ที่ชัดเจน 5 ข้ันตอน คือ การรู้จักนกัเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การจดักิจกรรมป้องกันและแก้ไขปญัหา การจัด
กิจกรรมพัฒนา และการส่งต่อ จำเป็นต้องไดร้ับการส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการดำเนินงานท่ีเข้มแขง็ต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนที่ประสบปญัหาสังคมในปัจจุบัน  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันจัดแนวทางเตรียม
ความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาปี 2564 ดังนั้นโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ตระหนักถึงสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยรวมถึงสภาพปญัหาของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจงึได้กําหนดรูปแบบแนวทางและมาตรการป้องกันเตรียมความ
พร้อมของสถานศกึษาเพื่อให้พร้อมที่จะเปิดภาคเรียน รวมถึงการตระหนักถึงความสำคญัและถือเป็นหน้าท่ีที่โรงเรียนต้องจัด
กระบวนการเพื่อนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ตามองค์ประกอบทัง้ 5 ประการ จัดให้มีการเยีย่มบ้านนักเรยีนช่วงระหว่าง
เปิดภาคเรียน คดักรองสุขภาพจิตนักเรียน กรณีพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงมีปญัหาจะไดร้ับดำเนินการป้องกันช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาได้ทันที  
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1.  เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนเป็นรายบุคคลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 
2.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างผู้ปกครอง ครผูู้สอน และโรงเรียน 
3.  เพื่อให้สถานศึกษานำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ ตามองค์ประกอบท้ัง 5 ประการ จัดใหม้ีการเยี่ยมบ้าน

นักเรียน คัดกรองสุขภาพจติ จำแนกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุม่มปีัญหา 
4. เพื่อให้สถานศึกษาตระหนักถึงผลกระทบสุขภาวะทางจิตของเด็กนักเรียนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดโรคโควิด-19 
 

3.  เป้าหมาย  
-  ด้านปริมาณ  
คณะครูทั้งหมด 6 ระดับชั้นจำนวน 150 คน สามารถเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนอย่างท่ัวถึงและสามารถคัดกรองนักเรียน 
-  ด้านคุณภาพ  
เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

-ประชุมคณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อกำหนดปฏิทินการปฏบิัติงาน 
-มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาแตล่ะระดับช้ันสำรวจ
นักเรียนในระดับชั้นของตัวเองเพื่อจำแนกท่ีอยู่ของ
บ้านพัก 

พฤษภาคม 64 
 

 

นางจรัสศรี  ธรรมจติ 
 

8. ดำเนินการ 
(Do) 
 
 
 
 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามปฏิทิน 
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
3. ประชุมหัวหน้าระดับช้ันเพื่อจำแนกนักเรียนออกเป็น
หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ 
4. ครูที่ปรึกษาเพื่อร่วมเดินทางไปเยี่ยมบ้านสัญจร 
5. ดำเนินการเยี่ยมบ้านสัญจรตามกำหนดเวลา  

พฤษภาคม 64 
- 

  มิถุนายน 64 

    19,000 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. การสำรวจความพึงพอใจของ 
ผู้ปกครองและนักเรยีน 
2. แบบสรุปความพึงพอใจ 

พฤษภาคม 64 
- 

  มิถุนายน 64 

 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. จัดสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านสัญจรเป็น
รูปเลม่ 

พฤษภาคม 64 
- 

  มิถุนายน 64 

 

 

5.งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  …………..................  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ       …………………………   บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ป ี    .........19,000.........  บาท 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ ให้

นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบ    นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน – พฤศจิกายน 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ตามมาตรฐานการศ ึกษาแห ่งชาต ิ  เพ ื ่อให ้การดำเนิ นการจ ัดการศ ึกษาและการบร ิหารจ ัดการศ ึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงประกาศ
นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ยึดเป็นกรอบในการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้งบประมานอย่างคุ้มค่า 
เพื่อมุง่เป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย   โดยมีจุดเน้นในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คือ พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะชีวิต  เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวติและสร้างอาชีพ 

สภาวะสังคมไทยในปัจจุบัน ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน สภาพแวดล้อมของสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งวัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยของเราเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดค่านิยมที่หลากหลายซึ่งอ าจส่ง
ผลร้ายต่อเด็ก และเยาวชน หากเด็กและเยาวชนเหล่านี้ไม่ได้รับความรู้ หรือคำปรึกษาที่ดีก็อาจตกเป็นทาสของกระแสโลกาภิวัตน์ 
อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนได้ ดังนั้นวัยที่เป็นกำลังของชาติเหล่านี้จึงต้องการใครสักคนที่จะคอยรับ
ฟัง คอยให้คำปรึกษาและเป็นกำลังใจให้ในยามที่ท้อแท้ และสิ้นหวัง 
 เพื่อนที่ปรึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของเด็กและเยาวชน จึงได้รวมตัวกันเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้แก่เยาวชน และ
สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ขึ้นมาเพื่อแก้ไข และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มของเด็กและเยาวชน และนอกจากนี้ยังคอยเปน็ท่ี
ปรึกษา และเป็นกำลังใจให้กลุ่มเพื่อน ตามแนวคิดที่ว่า “วัยเดียวกันย่อมเข้าใจกันมากที่สุด” ดังนั้นการพัฒนาแกนนำเพื่อนที่
ปรึกษาให้มีทักษะวิธีการ มีกิจกรรม การให้ปรึกษาที่ดีที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะชีวิต ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ทางงานแนะแนว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อนำแกนนำเพื่อนที่
ปรึกษาใปศึกษาดูงานและเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการให้คำปรึกษาจากสถานศึกษาที่มีผลงานโดนเด่นในเรื่องการให้คำปรึกษา  
ทั้งนีเ้พื่อใหก้ารให้คำปรึกษาเกิดผลดีและประสบความสำเร็จ  กลุ่มเพื่อนที่ปรึกษาเหล่านี้จะเป็นพลังให้กันและกันในการสร้างสรรค์
สิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมสืบต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อสร้าง “เพื่อนท่ีปรึกษา” ให้เป็นเยาวชนท่ีมีความพร้อม ทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะความสามารถในการ
ให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่ตนเอง และผู้อืน่อย่างถูกต้อง  
 2. เพื่อให ้"เพือ่นที่ปรึกษา" มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของสังคมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
 3. เพื่อส่งเสรมิสุขภาพจิตที่ดีให้แกเ่ด็กและเยาวชนท้ังในโรงเรยีนและชุมชน 
 

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

-  นักเรียนแกนนำเพื่อนท่ีปรึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 50  คน  โดยคัดเลือกจากนักเรยีนในชุมนุม
เพื่อนที่ปรึกษา ท้ังม.ต้น และ ม.ปลาย 
 -  ด้านคุณภาพ  

 - นักเรียนมีความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จำเป็นในการให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่ตนเอง และผู้อื่นอย่าง
ถูกต้องและสามารถนำไปขยายผลต่อในกลุ่มพื่อนได้ 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน  
(Plan) 

1. สำรวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในสถานศึกษา 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ และ
แบ่งหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
3. นำเสนอโครงการ 

มิ.ย. 2564 

- 

งานแนะแนว 

2.ดำเนินงาน
(Do) 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
2. ดำเนินการจดัโครงการ 
- กิจกรรมการใหค้วามรูเ้รื่องทักษะการให้คำปรึกษาและการ
แบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมติเรื่องการให้คำปรึกษา โดย
วิทยากรจากแพททูเฮลล ์
- กิจกรรมให้ความรู้ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น 
- ศึกษา เรียนรู้  คลิปวดิีโอ การใหค้ำปรึกษาในกลุ่มเพื่อน 
- อภิปราย สรุป การให้คำปรึกษาในกลุ่มเพื่อน 
- จับคู่ ฝึกซ้อม แสดงบทบาทสมมติ เรื่องการให้คำปรึกษา 
- สรุปการนำความรู้ทีไ่ด้รับ ไปประยุกต์ใช้ 

ก.ค.- พ.ย. 
2564 

5,750 งานแนะแนว 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตามโครงการ พ.ย. 2564 
- 

งานแนะแนว 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ พ.ย. 2564 
- 

งานแนะแนว 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 

เงินเรียนฟรี 15 ปี              .........5,750............... บาท 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  เครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษากับการพัฒนาทักษะชีวิต 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และลดความเหลื่อมล้ำ ให้

นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบ    นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน – พฤศจิกายน 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
  ข้อที ่4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลเุป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงประกาศ
นโยบายและจดุเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ยึดเป็นกรอบในการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมท้ังขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคณุภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้งบประมานอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผูเ้รียนทุกช่วงวัย   
โดยมีจดุเน้นในการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คือ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรอบรู้และทักษะชีวิต  เพื่อเป็น
เครื่องมือในการดำรงชีวิตและสรา้งอาชีพ 

สภาวะสังคมไทยในปัจจุบัน ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน สภาพแวดล้อมของสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งวัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยของเราเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดค่านิยมที่ หลากหลายซึ่งอาจส่ง
ผลร้ายต่อเด็ก และเยาวชน หากเด็กและเยาวชนเหล่านี้ไม่ได้รับความรู้ หรือคำปรึกษาที่ดกี็อาจตกเป็นทาสของกระแสโลกาภิวัตน์ 
อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนได้ ดังนั้นวัยที่เป็นกำลังของชาติเหล่านี้จึงต้องการใครสักคนที่จะคอยรับ
ฟัง คอยให้คำปรึกษาและเป็นกำลังใจให้ในยามที่ท้อแท ้และสิ้นหวัง 
 เพื่อนที่ปรึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของเด็กและเยาวชน จึงได้รวมตัวกันเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้แก่เยาวชน และ
สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ขึ้นมาเพื่อแก้ไข และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มของเด็กและเยาวชน และนอกจากนี้ยังคอยเปน็ท่ี
ปรึกษา และเป็นกำลังใจให้กลุ่มเพื่อน ตามแนวคิดที่ว่า “วัยเดียวกันย่อมเข้าใจกันมากที่สุด” ดังนั้นการพัฒนาแกนนำเพื่อนที่
ปรึกษาให้มีทักษะวิธีการ มีกิจกรรม การให้ปรึกษาที่ดีที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะชีวิต ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ทางงานแนะแนว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อนำแกนนำเพื่อนที่
ปรึกษาใปศึกษาดูงานและเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการให้คำปรึกษาจากสถานศึกษาที่มีผลงานโดนเด่นในเรื่องการให้คำปรึกษา  
ทั้งนีเ้พื่อใหก้ารใหค้ำปรึกษาเกิดผลดีและประสบความสำเร็จ  กลุ่มเพื่อนที่ปรึกษาเหล่านี้จะเป็นพลังให้กันและกันในการสร้างสรรค์
สิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมสืบต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อสร้าง “เพื่อนที่ปรึกษา” ให้เป็นเยาวชนท่ีมีความพร้อม ทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และความสามารถในการให้
คำปรึกษา และแนะแนวแก่ตนเอง และผู้อื่นอย่างถูกต้อง 
 2. เพื่อให“้เพื่อนทีป่รึกษา”  มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของสังคมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
 3. เพื่อส่งเสรมิสุขภาพจิตที่ดีให้แกเ่ด็กและเยาวชนท้ังในโรงเรยีนและชุมชน 
 4. เพื่อให้นักเรียน มีทักษะทีจ่ำเป็นในการดำรงชีวิต 
 5. เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ในเรื่องทักษะการให้คำปรึกษา การส่งต่อ เพื่อสร้างสมรรถนะการดูแลช่วยเหลือเพื่อน 
 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
 -  นักเรียนแกนนำเพื่อนท่ีปรึกษา โดยคดัเลือกตัวแทนนักเรียนห้องละ 2 คน รวม 156 คน 
 ด้านคณุภาพ  
 - นักเรียนไดเ้รียนรู้ทักษะการใหค้ำปรึกษาเบื้องต้นและทักษะชีวิต และสามารถนำไปขยายผลต่อในกลุม่เพือ่นได ้
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลกัการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน  
(Plan) 

1. สำรวจสภาพปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษา 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเขียนโครงการ 
และแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
3. นำเสนอโครงการ 

มิ.ย. 2564 

- 

งานแนะแนว 

2.ดำเนินงาน
(Do) 

1.จัดเตรียมอุปกรณ/์และเครื่องมอืในการจัดกิจกรรม 
2. ดำเนินการจดัโครงการ 
- การให้ความรู้เกีย่วกับทักษะการให้ปรึกษาเบื้องต้น 
- กิจกรรมตามฐาน 
  1. ทักษะการสื่อสาร      
  2. เข้าใจวัยรุ่น 
  3. ทักษะการคิดและแก้ปญัหา  
  4. การใช้สื่อเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม   
  5. รักให้ปลอดภัย โดยวิทยากรภายนอก 

ก.ค.-ก.ย. 2564 21,980 งานแนะแนว 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินตาม
โครงการ 

พ.ย. 2564 
- 

งานแนะแนว 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ พ.ย. 2564 
- 

งานแนะแนว 

 
 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี 15 ปี              ..........21,980............ บาท 
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ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่
ชื่อพัสดุ/ 

รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

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

1 ค่าอาหารกลางวนั 45 คน 156 7,020 - - 
2 ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อๆละ 25 บาท 50 คน 156 7,800 - - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร ( 2 คน 2 วัน) 500 ท่าน/ชม 12 6,000 - - 
4 กระดาษบรู๊ฟ  140 ห้าสิบ 1   140 - - 
5 ปากกาเคมี ดำ/แดง /น้ำเงิน 180 โหล 3   540 - - 
6 เทปใส 2 น้ิว 25 ม้วน 4   100 - - 
7 กระดาษแขง็คละส ี 125 โหล 2   250 - - 
8 เชือกขาวเบอร์ 24 130 โหล 1   130 - - 

รวม 21,980  - 
รวมท้ังสิ้น 21,980 

 
 

6.  วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 90 % ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและทักษะชีวิต 
2. นักเรียนร้อยละ 90 % มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การประเมินโครงการ แบบประเมินผล 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. “เพื่อนที่ปรึกษา” เป็นเยาวชนท่ีมีความพร้อม ท้ังในด้านความรู้ ทัศนคติ และความสามารถในการให้คำปรึกษา 

     และแนะแนวแก่ตนเอง และผูอ้ื่นอย่างถูกต้อง 
 2. เพื่อนท่ีปรึกษามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของสังคมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
 3. ส่งเสรมิสุขภาพจิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนท้ังในโรงเรียนและชุมชน 
           4. นักเรียน มีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต 
 5. นักเรียน มีความรู้ในเรื่องทักษะการให้คำปรึกษา การส่งต่อ เพื่อสร้างสมรรถนะการดูแลช่วยเหลือเพื่อน 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และความเหลื่อมล้ำให้นักเรียน 
    เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบ    นางภัทฐิกรณ์  ใจดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   มาตรฐานที ่1   คุณภาพของผู้เรียน  

       ข้อที่1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
   จากยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ให้มีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีการพัฒนาท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะสื่อสาร มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง และนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จุดเน้นการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง เฝ้าระวังทุกรูปแบบที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพตดิ อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคดิที่
ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  และจุดเน้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพฒันา
ความคิดผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19)  ทำให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่ง
นักเรียนอาจจะประสบปัญหาในการเรียนการสอนดังกล่าว  
  การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกิจกรรมสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รู้จัก
นักเรียนรายบุคคล คัดกรองนักเรียน รวมทั้งครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน จะได้หาแนวทางร่วมกันในการหาวิธีการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน รวมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของนักเรียนร่วมกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) นี ้
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

  1. เพื่อศึกษา รวบรวม ข้อปัญหาของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) 
  2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักเรียนนักเรียนที่ควรไดร้ับการพัฒนาอยา่งเร่งด่วนในการเรียนการสอน  
  3. เพื่อศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

3.  เป้าหมาย 

-   ด้านปริมาณ 
    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี  1  จำนวน  434  คน  

-  ด้านคุณภาพ  
  นักเรียนช้ันมัธยมชั้นปีท่ี 1 จะได้รบัการศึกษา รวบรวม ข้อปัญหาของนักเรียน ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  
คัดกรองนักเรียน โดยการเยีย่มบ้านนักเรียนจากครูที่ปรึกษาในแตล่ะห้อง เพื่อจะส่งเสริมและพัฒนานกัเรียนต่อไป 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะครรูะดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พ.ค. 2564 
 

- ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี ่1 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ประชุมคณะครรูะดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อ
ดำเนินการนดัหมายวัน เวลา แจกเอกสารการเยีย่มบ้าน 
2. ครูที่ปรึกษาแตล่ะห้อง ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ในความดูแลของตนเองให้ครบทุกคน โดยใช้เวลาในการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 8 วัน 

ม.ิย. 2564 
- 

ก.ค. 2564 

24,960 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ส.ค. 2564 - ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี ่1 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ส.ค. 2564 การจัดทำรปูเลม่ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……… 24,960....……….  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  ……………….-…………….. บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่1/2564 ภาคเรียนที ่2/2564 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าจ้างเหมาทำอาหาร คณะคร ู
  - อาหารหลัก จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท  
  - อาหารรอง  จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
จำนวน 8 วัน 

960 คน 26 24,960 - - 

รวมแต่ละภาคเรียน 24,960.- - - 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และความเหลื่อมล้ำให้นักเรียน 
    เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบ    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน  

    ข้อที ่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
   จากยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ให้มีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีการพัฒนาท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะสื่อสาร มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่เป็ นคนไทยที่มีทักษะสูง และนโยบายและ
จดุเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จุดเน้นการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง เฝ้าระวังทุกรูปแบบที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพตดิ อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคดิที่
ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  และจุดเน้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพฒันา
ความคิดผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19)  ทำให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่ง
นักเรียนอาจจะประสบปัญหาในการเรียนการสอนดังกล่าว  
  การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกิจกรรมสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รู้จัก
นักเรียนรายบุคคล คัดกรองนักเรียน รวมทั้งครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน จะได้หาแนวทางร่วมกันในการหาวิธีการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน รวมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของนักเรียนร่วมกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) นี ้
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2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

  1. เพื่อศึกษา รวบรวม ข้อปัญหาของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) 
  2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักเรียนนักเรียนท่ีควรไดร้ับการพัฒนาอยา่งเร่งด่วนในการเรียนการสอน  
 3. เพื่อศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
 

3. เป้าหมาย 

  ด้านปริมาณ 
    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี  2  จำนวน  476  คน  

 ด้านคุณภาพ  
  นักเรียนช้ันมัธยมชั้นปีท่ี 2 จะได้รบัการศึกษา รวบรวม ข้อปัญหาของนักเรียน ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  

คัดกรองนักเรียน โดยการเยีย่มบ้านนักเรียนจากครูที่ปรึกษาในแตล่ะห้อง เพือ่ส่งเสรมิและพัฒนานักเรียนต่อไป 

 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะครรูะดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พ.ค. 2564 
 

- ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ประชุมคณะครรูะดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อ
ดำเนินการนดัหมายวัน เวลา แจกเอกสารการเยี่ยมบ้าน 
2. ครูที่ปรึกษาแตล่ะห้อง ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ในความดูแลของตนเองให้ครบทุกคน โดยใช้เวลาในการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 8 วัน 

ม.ิย. 2564 
- 

ก.ค. 2564 

24,000.- ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ส.ค. 2564 - ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ส.ค. 2564 การจัดทำรปูเลม่ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……… 24,000.-……….   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  ……………….-…………….. บาท 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และความเหลื่อมล้ำให้นักเรียน 
    เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบ    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน  

      ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
   จากยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ให้มีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีการพัฒนาท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะสื่อสาร มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง และนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จุดเน้นการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง เฝ้าระวังทุกรูปแบบที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพตดิ อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคดิที่
ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  และจุดเน้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพฒันา
ความคิดผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19)  ทำให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่ง
นักเรียนอาจจะประสบปัญหาในการเรียนการสอนดังกล่าว  
  การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกิจกรรมสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รู้จัก
นักเรียนรายบุคคล คัดกรองนักเรียน รวมทั้งครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน จะได้หาแนวทางร่วมกันในการหาวิธีการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน รวมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของนักเรียนร่วมกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) นี ้
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

  1. เพื่อศึกษา รวบรวม ข้อปัญหาของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) 
  2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักเรียนนักเรียนท่ีควรไดร้ับการพัฒนาอยา่งเร่งด่วนในการเรียนการสอน  
  3. เพื่อศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

3.  เป้าหมาย 

-   ด้านปริมาณ 
    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี  3  จำนวน  494  คน  

-  ด้านคุณภาพ  
  นักเรียนช้ันมัธยมชั้นปีท่ี 3 จะได้รบัการศึกษา รวบรวม ข้อปัญหาของนักเรียน ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  
คัดกรองนักเรียน โดยการเยีย่มบ้านนักเรียนจากครูที่ปรึกษาในแตล่ะห้อง เพื่อจะส่งเสริมและพัฒนานกัเรียนต่อไป 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะครรูะดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พ.ค. 2564 
 

- ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ประชุมคณะครรูะดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อ
ดำเนินการนดัหมายวัน เวลา แจกเอกสารการเยีย่มบ้าน 
2. ครูที่ปรึกษาแตล่ะห้อง ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ในความดูแลของตนเองให้ครบทุกคน โดยใช้เวลาในการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 8 วัน 

ม.ิย. 2564 
- 

ก.ค. 2564 

24,960.- ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ส.ค. 2564 - ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ส.ค. 2564 การจัดทำรปูเลม่ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……… 24,960.-…….….  บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา  ……………….-…………….. บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าจ้างเหมาทำอาหาร คณะคร ู
  - อาหารหลัก จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท  
  - อาหารรอง  จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
จำนวน 8 วัน 

960 คน 26 24,960 - - 

รวมแต่ละภาคเรียน 24,960.- - - 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และความเหลื่อมล้ำให้นักเรียน 
    เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบ    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน  

      ข้อที่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
   จากยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ให้มีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีการพัฒนาท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะสื่อสาร มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง และนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จุดเน้นการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง เฝ้าระวังทุกรูปแบบที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพตดิ อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคดิที่
ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  และจุดเน้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ความคิดผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19)  ทำให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่ง
นักเรียนอาจจะประสบปัญหาในการเรียนการสอนดังกล่าว  
  การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกิจกรรมสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รู้จัก
นักเรียนรายบุคคล คัดกรองนักเรียน รวมทั้งครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน จะได้หาแนวทางร่วมกันในการหาวิธีการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน รวมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของนักเรียนร่วมกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) นี ้
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

  1. เพื่อศึกษา รวบรวม ข้อปัญหาของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) 
  2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักเรียนนักเรียนท่ีควรไดร้ับการพัฒนาอยา่งเร่งด่วนในการเรียนการสอน  
  3. เพื่อศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

3.  เป้าหมาย 

-   ด้านปริมาณ 
    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี  4  จำนวน  408  คน  

-  ด้านคุณภาพ  
  นักเรียนช้ันมัธยมชั้นปีท่ี 4 จะได้รบัการศึกษา รวบรวม ข้อปัญหาของนักเรียน ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  
คัดกรองนักเรียน โดยการเยีย่มบ้านนักเรียนจากครูที่ปรึกษาในแตล่ะห้อง เพื่อจะส่งเสริมและพัฒนานกัเรียนต่อไป 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะครรูะดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พ.ค. 2564 
 

- ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ประชุมคณะครรูะดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อ
ดำเนินการนดัหมายวัน เวลา แจกเอกสารการเยีย่มบ้าน 
2. ครูที่ปรึกษาแตล่ะห้อง ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ในความดูแลของตนเองให้ครบทุกคน โดยใช้เวลาในการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 8 วัน 

ม.ิย. 2564 
- 

ก.ค. 2564 

24,960.- ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ส.ค. 2564 - ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ส.ค. 2564 การจัดทำรปูเลม่ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 

5.  งบประมาณ  
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……… 24,960.-……….   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  ……………….-…………….. บาท 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และความเหลื่อมล้ำให้นักเรียน 
    เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบ    นายวินัย   หาญพรม หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน  

   ตัวบ่งช้ี  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
   จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ให้มี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีการพัฒนาที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง และ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จุดเน้นการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง เฝ้าระวังทุก
รูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ปลูกฝังผู้เรียน
ให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  และจุดเน้นการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาความคิดผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถกูต้อง จากสถานการณ์ปัจจุบนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19)  ทำให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน เป็นการเรียนการสอน
ออนไลน์ ซึ่งนักเรียนอาจจะประสบปัญหาในการเรียนการสอนดังกล่าว  
  การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกิจกรรมสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รู้จัก
นักเรียนรายบุคคล คัดกรองนักเรียน รวมทั้งครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน จะได้หาแนวทางร่วมกันในการหาวิธีการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน รวมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของนกัเรียนร่วมกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) นี ้
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2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

  1. เพื่อศึกษา รวบรวม ข้อปัญหาของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) 
  2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักเรียนนักเรียนที่ควรไดร้ับการพัฒนาอยา่งเร่งด่วนในการเรียนการสอน  
  3. เพื่อศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

3. เป้าหมาย 

-   ด้านปริมาณ 
    ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 27 คน 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่  5  จำนวน  464  คน  

-  ด้านคณุภาพ  
  นักเรียนช้ันมัธยมชั้นปีท่ี 1 จะได้รบัการศึกษา รวบรวม ข้อปัญหาของนักเรียน ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  
คัดกรองนักเรียน โดยการเยีย่มบ้านนักเรียนจากครูที่ปรึกษาในแตล่ะห้อง เพื่อจะส่งเสริมและพัฒนานกัเรียนต่อไป 

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะครรูะดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พ.ค. 2564 
 

- ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี ่5 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ประชุมคณะครรูะดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อ
ดำเนินการนดัหมายวัน เวลา แจกเอกสารการเยีย่มบ้าน 
2. ครูที่ปรึกษาแตล่ะห้อง ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ในความดูแลของตนเองใหค้รบทุกคน โดยใช้เวลาในการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนในวัน เสาร์ – อาทิตย์ เป็นเวลา 1 
เดือน จำนวน 8 วัน 

ม.ิย. 2564 
- 

ก.ค. 2564 

24,960 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี ่5 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ส.ค. 2564 - ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปทีี ่5 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ส.ค. 2564 การจัดทำรปูเลม่ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี ่5 

 
 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……… 25,920 ....……… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  ……………….-…………….. บาท 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม  การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และความเหลื่อมล้ำให้นักเรียน 
    เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบ    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน  

 ตัวบ่งช้ี  1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
   จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ให้มี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีการพัฒนาที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง และ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จุดเน้นการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง เฝ้าระวังทุก
รูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ปลูกฝังผู้เรียน
ให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  และจุดเน้นการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาความคิดผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19)  ทำให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน เป็นการเรียนการสอน
ออนไลน์ ซึ่งนักเรียนอาจจะประสบปัญหาในการเรียนการสอนดังกล่าว  
  การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกิจกรรมสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รู้จัก
นักเรียนรายบุคคล คัดกรองนักเรียน รวมทั้งครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน จะได้หาแนวทางร่วมกันในการหาวิธีการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน รวมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของนักเรียนร่วมกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) นี ้
  



365 
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

  1. เพื่อศึกษา รวบรวม ข้อปัญหาของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) 
  2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักเรียนนักเรียนท่ีควรไดร้ับการพัฒนาอยา่งเร่งด่วนในการเรียนการสอน  
  3. เพื่อศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

3.  เป้าหมาย 

-   ด้านปริมาณ 
    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี  6  จำนวน  464  คน  

-  ด้านคุณภาพ  
  นักเรียนช้ันมัธยมชั้นปีท่ี 6 จะได้รบัการศึกษา รวบรวม ข้อปัญหาของนักเรียน ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  
คัดกรองนักเรียน โดยการเยีย่มบ้านนักเรียนจากครูที่ปรึกษาในแตล่ะห้อง เพื่อจะส่งเสริมและพัฒนานกัเรียนต่อไป 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะครรูะดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พ.ค. 2564 
 

- ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ประชุมคณะครรูะดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อดำเนินการ
นัดหมายวัน เวลา แจกเอกสารการเยี่ยมบ้าน 
2. ครูที่ปรึกษาแตล่ะห้อง ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนใน
ความดูแลของตนเองให้ครบทุกคน โดยใช้เวลาในการเยี่ยม
บ้านนักเรียน จำนวน 8 วัน 

มิ.ย. 2564 
- 

ก.ค. 2564 

24,960.- ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ 
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 

ส.ค. 2564 - ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ส.ค. 2564 การจัดทำ
รูปเลม่ 

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ……………….-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ……… 24,960.-……….   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  ……………….-…………….. บาท 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที ่1/2564 ภาคเรียนที ่2/2564 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าจ้างเหมาทำอาหาร คณะคร ู
  - อาหารหลัก จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท  
  - อาหารรอง  จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวน 8 วัน 

960 คน 26 24,960 - - 

รวมแต่ละภาคเรียน 24,960.- - - 
รวมท้ังสิ้น 24,960.- 
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กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 1 ปลูกฝังเอกลักษณ์และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 1.1 ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 153,002 มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.2 (1,2,3) 
ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

 รวม 153,002   
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โครงการ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม  ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 1  ปลูกฝังเอกลักษณ์ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนสรรพวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม - พฤศจิกายน  2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ข้อ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย           
            และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 ข้อ 2  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ข้อ 3  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

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

การจัดการศึกษาของชาติจะต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งเปน็คุณลักษณะของผู้เรียน อันเป็นผลที่เกิดจาก
การศึกษาตั้งแตร่ะดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษาจนถึงอุดมศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษามีอิสระในการ
กำหนดแนวคิด ปรัชญา และวสิัยทัศน์ของการจัดการศึกษา ให้เป็นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตาม
ความถนัดของผู้เรียน โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มี
คุณธรรม ยึดคา่นิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนใหเ้ป็นบุคคลที่มีคณุลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ 

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย มีจดุเน้นในด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้
ถูกผิด มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองโลกและพลโลก มีจติอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาต ิบนหลักการประชาธิปไตย 
ความยุติธรรม ความเท่าเทียมเสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันต ิ

ด้วยปัญหาของโรงเรียนสรรพวิทยาคมในปัจจุบัน พบว่ามีปรมิาณขยะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อันสืบเนือ่งมาจากทิ้งขยะ
ของนักเรียน โดยเฉพาะขวดน้ำและถุงพลาสติกของนักเรียน ทำให้ปริมาณขยะเพิม่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลเสยีต่อสภาพแวดล้อม 
สขุอนามัยและนิสยัที่มักง่าย ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม นักเรียนขาดความรับผิดชอบและไม่มีวินัยในตนเองตลอดจนการครอง
ตนในวัยรุ่นว่าควรจะประพฤติปฏบิัติอย่างไรและเมื่อเกิดปญัหาแล้วจะแก้ไขปัญหานั้นด้วยวิธีการใด โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงได้
จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมและระเบยีบวินัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นักเรียนทุกระดับช้ันเข้า
ค่ายพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการเพื่อปลูกฝังนิสัยความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ไม่มีความมักง่ายโดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย การฟังธรรมะเพื่อเสริมสร้างนิสยัความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคมและมี
ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสรา้งระเบยีบวนิัย เพื่อแก้ไขปัญหาระเบยีบวินัยในโรงเรียน และการมสี่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหาของโรงเรียน กิจกรรมเสรมิความรู้และพัฒนาการในวัยรุ่นโดยมีคณะพระวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุ หน่วยงาน 
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ทหารและโรงพยาบาลมาให้ความรู้แก่นักเรียน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างเสรมิให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะตามคา่นิยม
หลัก 12 ประการ สร้างนิสยัความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มคีวามตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปญัหาขยะใน
โรงเรียนภายใตห้ลักธรรมและมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างยั่งยืน 

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
2. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อเสริมสร้างระเบยีบวินัยของนักเรียน 
4. เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาการในวัยรุ่น 
5. เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะในโรงเรยีน 

 

3.  เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน  6 ระดับช้ัน นักเรียนจำนวน  2 700 ,  คน ผ่านกระบวนการฝกึกิจกรรมใน
โครงการโดยยดึหลักค่านิยม 12 ประการมีระเบียบวินัยและการครองตน และหาแนวทางในการรักษาความสะอาดของโรงเรยีน
และลดปรมิาณขยะ 

- ด้านคุณภาพ  
ผู้เรยีนมีแนวทางในการดำเนินวิถีชีวิตโดยยดึคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีระเบียบวินัยและการครองตนและสามารถ

วิเคราะหป์ระเด็นปญัหาขยะในโรงเรียน สามารถวางแนวทางในการแก้ปัญหา 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 
 

- ประชุมชี้แจง ประเด็นขยะในโรงเรียน  
- กำหนดภาระงาน “ค่าย พัฒนาคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์”   
- กำหนดวัตถุประสงค ์
- มอบหมายภาระความรับผิดชอบ 

พ.ค. 64 - - ที่ประชุม  
- ครูระดับช้ัน 
- หัวหน้าระดับช้ัน 
- ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

- จัดทำโครงงาน  
- เขียนปฏิบัติงาน  

- กำหนดขอบเขต รประสานงานวิชากา /ออกคำสั่ง 
ดำเนินกิจกรรม 
- คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
- การแก้ไขปัญหาระเบียบวินัยและปัญหาขยะ 
- ข้อมูลเบื้องต้นเรื่องขยะในโรงเรยีน) 
- ประชาสัมพันธ์ นัดหมายให้นักเรยีนมาเข้าค่าย 
- 1 กระบวนการคิดวิเคราะหโ์ดยใช้หลักธรรม 
- แบ่งกลุ่มสร้างสรรค์ผลงาน 
-นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน 
* ครั้งท่ี 1  วันท่ี ....  พ.ค.2564 

พ.ค. 64-ม.ค. 65 153,002 ฝ่ายบรหิารกิจการ
นักเรียน  
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 - จัดกิจกรรมอบรมคณุธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิทยากรพระวัดโพธิคุณ 
สำหรับนักเรียนระดบัช้ัน ม.1 
* ครั้งท่ี 2  วันท่ี ..... พ.ค. 2564 
- จัดกิจกรรมอบรมคณุธรรม จรยิธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิทยากรพระวัดโพธิคุณ       
สำหรับนักเรียนระดบัช้ัน ม.4 
* ครั้งท่ี 3   
 - จัดกิจกรรมสำหรับนักเรยีน ม.2  และ ม.5  
  ภาคเช้า   เวลา 08.30-10.40วิทยากรพระวดัดอน
ไชย 
  เวลา11.00-12.00 วิทยากร สภ.แม่สอด 
  ภาคบ่าย 13.00- 16.00  ฟังบรรยายจากเบส อรพมิ 
* ครั้งท่ี  4  
- จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน ม.3  และ  ม.6 
  ภาคเช้า  วิทยากรจากพระวดัดอนไชย 
  ภาคบ่าย ฟังบรรยายจากหมอพงศศักดิ์ 

3. ตรวจสอบ
(Check) 
 

1. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานโครงการ 
2. ประเมินโครงการ 

ธ.ค. 64- ม.ค. 65 - - ครูระดับช้ัน 
- หัวหน้าระดับช้ัน 
- ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน  

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

 สรุปผลการดำเนินการ 
- ปัญหาอุปสรรค (แนวทางการแกไ้ข) 
- ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
- สรุปผลงาน 5 บทแต่ละระดับชัน้ 

ม.ค. 65 
 
 

- 
 
 

- หัวหน้าระดับช้ัน 
- คุณครูระดับช้ัน 
 
 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) …………………………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   …………………………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …...…153,002………… บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 
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คร้ังท่ี 1  วันที่ ......  พ.ค.2564   จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1/2564 ภาคเรยีนที่ 2/2564 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าอาหารว่าง-เครื่องดืม่ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 50 มื้อ 434 21,700 - - 
2 กระดาษทำเกยีรตบิัตร (กระดาษปกมุกหอม) 119 ห่อ 10  1,190 - - 

รวม 22,890 - 
รวมทั้งสิ้น 22,890 

 

คร้ังท่ี 2  วันที่ ...... พ.ค. 2564   ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่  4  จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1/2564 ภาคเรยีนท่ี 2/2564 

จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงิน 
1. ค่าอาหารว่าง-เครื่องดืม่ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 50 มื้อ 408 20,400 - - 
2. กระดาษทำเกยีรตบิัตร (กระดาษปกมุกหอม) 119 ห่อ 10 1,190 - - 

รวม 21,590 - 
รวมทั้งสิ้น 21,590 

 
คร้ังท่ี 3  วันที่ ......... (กำลังติดต่อวิทยากร  )  จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน   ม.2  และ ม.5  
  ภาคเช้า   เวลา 09.00-10.00  วิทยากรพระวัดดอนไชย,วดัโพธิคณุ , เวลา10.10-12.00   วิทยากร สภ.แมส่อด 
  ภาคบ่าย   เวลา13.00- 16.00  ฟังบรรยายจากนักพดู  อรพิม 

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1/2564 ภาคเรยีนท่ี 2/2564 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1. ค่าวิทยากรพระภิกษุสงฆ์วดัโพธิคณุ 300 ชม. 1 300 - - 
2. ค่าวิทยากรพระภิกษุสงฆ์วดัดอนไชย 300 ชม. 1 300 - - 
3. วิทยากรจาก สภ.แมส่อด 2 คน 300 ชม. 4 1,200 - - 
4. วิทยากรนักพูด (อรพิม) 1,200 ชม. 3 3,600 - - 
5. ค่าอาหารว่าง-เครื่องดืม่ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 50 มื้อ 938 46,900 - - 
6. กระดาษทำเกยีรตบิัตร (กระดาษปกมุกหอม) 119 ห่อ 20 2,380 - - 

รวม 54,680 - 
รวมทั้งสิ้น 54,680 

 

คร้ังท่ี 4  วันที่ ……...(กำลังติดต่อวิทยากร  ) จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน ม.3  และ  ม.6 
ภาคเช้า   เวลา 09.00-10.00  วิทยากรพระวดัดอนไชย,วดัโพธิคณุ , เวลา10.10-12.00   วิทยากร สภ.แม่สอด                        
ภาคบ่าย  เวลา   16.00 – 13.00 ฟังบรรยายจากหมอพงศศักดิ ์

ที ่ ช่ือวัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วยนับ 
ภาคเรยีนที่ 1/2564 ภาคเรยีนที่ 2/2564 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 
1. ค่าวิทยากรพระภิกษุสงฆ์วดัโพธิคณุ 300 ชม. 1 300 - - 
2. ค่าวิทยากรพระภิกษุสงฆ์วดัดอนไชย 300 ชม. 1 300 - - 
3. วิทยากร สภ.แม่สอด 2 คน 300 ชม. 4 1,200 - - 
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กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
 1.1 ขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจร 15,300 มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.2 (1,3,4) 
ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

2 โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2.1 สายลับจิ๋ว 16,914 มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.2 (1,3,4) 
ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

3 โครงการเสริมสร้างสติปญัญาแก่ผู้เรียน 
 3.1 Different But Not Dissent : แตกต่างแต่ไม่

แตกแยก 
15,450 มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 
ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
-คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

4 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.1 ค่ายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรัก

แผ่นดิน 
21,518 มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 
กลุ่มสาระสงัคม
ศึกษาฯ 

 4.2 ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ 

32,200 มาตรฐานที่ 1 
ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 

กลุ่มสาระสงัคม
ศึกษาฯ 

 รวม 101,380   
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โครงการ  ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
กิจกรรม           ขับข่ีปลอดภัยและวินัยจราจร 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 64- ม.ค. 65 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย  
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ข้อที่ 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

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

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สถานบันเทิงทุกแห่ง ยึดเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษา โดยการกำหนดผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และใช้เป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้
สามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม การกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา 

อุบัติเหตุจราจร  จัดเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆของประเทศ  ในแต่ละปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  แม้
รัฐบาลจะกำหนดนโยบายออกมาเพื่อป้องกันควบคุมอุบัติเหตุแลว้ก็ตาม  แต่จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกลบัทวีเพิ่มจำนวนสูงขึน้
เรื่อย ๆ จากสถานการณ์ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 

โรงเรียนสรรพวิทยาคมเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการส่งเสรมิความปลอดภยัจากอุบัติเหตุจราจร
ในโรงเรียนขึ้น  เพื่อเน้นผู้เรยีนรู้ เป็นผู้มีความเพียร ใฝเ่รียนรู้ และมทีักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดจิิทัลและโลกใน
อนาคต และมีสมรรถนะ ( competency ) ที่เกิดจากความรู้  ความรอบรู้ดา้นต่าง ๆ มสีุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปญัญา
ไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรอืสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพท่ีดี ต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม รวมถึงสรา้งความรู้  ความตระหนักและปลูกจติสำนึกให้แก่เยาวชนในเรื่องของกฎหมายจราจร  การรักษา
วินัยในการขับข่ี การรู้จักป้องกันตวัเองขณะขับข่ียานพาหนะและสรา้งเครือข่ายแกนนำนักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับ
นักเรียนหรือเยาวชนคนอ่ืน ๆ ในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุจราจรต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์(หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่ออบรมให้เยาวชน เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่และรู้จัก
วิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ 
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2. เพื่อกำหนดให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จัดเป็นเขตสวมหมวก และคาดเข็มขัดนิรภัย 
 3. เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุจราจร 

3. เป้าหมาย 
      -    ด้านปริมาณ 
  นักเรียน  จำนวน  150   คน 

- ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนมีความรู้ในการป้องกันควบคุมอุบตัิเหตุจราจร  

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน 

พ.ค. 64 - นายอาทิตย ์
ธรรมแสน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ดำเนินการอบรมกฎหมายจราจร และการขับขี่
ปลอดภัย(โดยเจ้าหน้าท่ีจราจร) 
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
3.  ดำเนินการตามปฏิทินงาน 

ต.ค. 64- ม.ค.65 15,300 นายอาทิตย์  
ธรรมแสน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ทดสอบความพึงพอใจของนักเรียน ม.ค.65 - นายอาทิตย์  
ธรรมแสน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. รายงานการสรุปการอบรมขับข่ีปลอดภัยของ
นักเรียน 
 

ม.ค.65 - นายอาทิตย์  
ธรรมแสน 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)     ………………-…………….. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี       …………15,300 ……… บาท 
มีรายการดังนี ้

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 300 ชม. - - 6 1,800 
2 ค่าอาหารหลัก 1 มื้อ 40 คน - - 150 6,000 
3 ค่าอาหารรอง 2 มื้อ มื้อละ25 บาท 50 คน - - 150 7,500 

รวม - 15,300 
รวมท้ังสิ้น 15,300 
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โครงการ  ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรม  สายลับจิ๋ว 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2   เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก  
   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย  
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

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

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 
  จากสภาพการศึกษาในปัจจุบัน  การพัฒนาคุณภาพนักเรยีนให้มีคณุธรรม  จรยิธรรม  มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี และ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีคณุค่า จำต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ครูผู้สอน  ผูป้กครอง  
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนานักเรียน  

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการในการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจดัการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและจดัทำ
มาตรฐานการศึกษาขั้นต่ำที่จำเป็นของแต่ละระดับและประเภทการศกึษา เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรยีนทั้งใน
ระหว่างที่กำลังศึกษา และเพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนในระหว่างท่ีกำลงัศึกษาเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากสำเรจ็
การศึกษา ซึ่งถือว่าเป็น “คุณลักษณะของคนไทย 4.0” ที่สามารถสรา้ง ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับประเทศ 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นหน้าท่ี ท่ีโรงเรียนจะต้องจัดกระบวนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีศักยภาพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพตดิ ท้ังผู้เสพ ผู้จำหนา่ย และผูผ้ลติในปัจจุบัน ไดเ้พิ่มทวีความรุ่น
แรงข้ึน โดยรัฐบาลได้มมีาตรการในการปราบปรามโดยประกาศสงคราม กับยาเสพตดิ ซึ่งการปราบปรามก็ไดผ้ลในระดับหนึ่ง แต่
ยาเสพตดิก็ยังได้แพร่ระบาดต่อไปอีก อย่างรวดเร็ว ตามสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม ถือเป็นสถาบันทางการศกึษาของสังคมที่ได้ร่วมผลักดันและส่งเสริมให้เยาวชนอันเป็นรากหญ้าของประเทศชาติ ในการ
สร้างภมูิคุ้มกันให้กับเยาวชน  
  ดังนั้น โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้จัดโครงการ “สายลับจิ๋ว” ขึ้น โดยความร่วมมือกับ สถานตีำรวจภธูรแม่สอด โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ไดรู้้ถึงพิษภัย และรู้แนวทางในการที่จะป้องกัน หลีกเลี่ยง  ห่างไกลจากยาเสพตดิ แหล่ง
อบายมุข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ ให้เป็นคนท่ีมีประสิทธิภาพ  สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ และสามารถอยูร่่วมกัน
คนในสังคมได้อย่างมคีวามสุข  
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2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
2.1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ได้รูเ้ท่าทันและป้องกันจากภัยพิบัติของยาเสพตดิและเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์่างๆ  
2.2 เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับ เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ให้หันมาร่วมรณรงค์ต่อต้านการระบาดของยาเสพติด 
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด แจ้งเบาะแส ผูเ้สพ ผู้จำหน่ายผู้ผลิต รวมทั้งอาชญากรรมต่างๆ 
2.3 เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ กับเด็ก เยาวชนผู้ปกครองและ ประชาชนท่ัวไป 

 

3. เป้าหมาย 
-  ด้านปริมาณ  

             ตัวแทนนักเรียนแกนนำ ( ตามโครงสร้างห้องเรียนสีขาว ฝ่ายสารวัตรนักเรียน)ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ห้องเรียน
ละ 2 คน ( หัวหน้าฝ่ายสารวตัรนกัเรียนและนักเรียนแกนนำฝา่ย) รวมจำนวน 160 คน  
        -  ด้านคุณภาพ 

     นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม ไดรู้้เทา่ทันและมีแนวทางในการป้องกันจากภัยพิบัติของยาเสพตดิและเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์่างๆ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมคณะกรรมการงานยาเสพติดเพื่อกำหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายให้ผูร้ับผดิชอบกำหนดวางแผนตามปฏิทิน 

กรกฎาคม 64 - 

- นางสาวฤชุอร     
คำประเสริฐ 
- คณะกรรมการ 
ฝ่ายบรหิารกิจการ
นักเรียน 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ขออนุมัติดำเนินการตามปฏิทิน 
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
- เจ้าหน้าท่ีตำรวจ สภอ.แมส่อด  5  คน  
กิจกรรม ภัยของยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
กิจกรรม การสังเกตและจดจำ 
กิจกรรม ส่องโลกผู้พิทักษ์สันติราษฎร ์
กิจกรรม ความรู/้เข้าใจของป้ายและกฎของจราจรบนท้อง
ถนน 
กิจกรรม ผ่อนคลายด้วยกิจกรรมสนัทนาการ 
- วิทยากรภายนอก ผู้ทรงคณุวุฒิ 1 คน 
กิจกรรม คณุธรรม จรยิธรรมในการเป็นสายลับจิ๋ว 

กรกฎาคม - 
กันยายน 64 

16,914 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน 
2. แบบสรุปความพึงพอใจ 

กรกฎาคม 64 
ตุลาคม 64  

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. จัดสรุปผลการดำเนินกิจกรรม พฤศจิกายน 64 - 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)        -             บาท 
 เงินนอกงบประมาณ          -               บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                16,914            บาท 
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โครงการ  เสริมสร้างสติปัญญาแก่ผู้เรียน 
กิจกรรม  Different But Not Dissent : แตกต่างแต่ไม่แตกแยก 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานโรงเรียนที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ

รักษาสุขภาพกายและใจของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2/2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
          ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย 
   ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
สังคม หมายถึงที่ท่ีมีการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การอยู่รวมกันของผู้คนนั้น 

จะมีลักษณะพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทุกสังคม คือความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างสังคมอีกเช่นกัน อย่างไรก็ตามความแตกต่างนะหว่างบุคคลนั้น มีทั้ง
ความแตกต่างทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความแตกต่างทางเพศที่ผ่านมา นำไปสู่ความไม่เข้าใจใน
ความแตกต่าง สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ จนนำไปสู่ปัญหาความขดัแย้งทางความคิด อีกทั้งมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
ปีพุทธศักราช 2561 ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สำคัญของสังคมยุค 4.0 ที่ต้องธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก 
โดยเป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่
เข้มแข็ง 

จากเหตุผลข้างต้นคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ความเท่าเทียมทางเพศ และมุ่งขับเคลื่อนนโยบายแห่งความเท่าเทียมทางเพศภายใต้  โครงการ เสริมสร้างสติปัญญาให้แก่
ผู้เรียน กิจกรรม“  Different But Not Dissent : เพศภาวะ แตกต่างแต่ไม่แตกแยก”เป็นโครงการที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
ในความแตกทางเพศ และนำไปสู่การสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 
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2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 2.1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในลักษณะพื้นฐานของความแตกต่างทางสังคม 
   2.2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในความแตกต่างทางสังคม และนำไปสู่การปฏิบัตติ่อกันท่ีด ี
 2.3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคญัของการสร้างความเข้าใจระหว่างกันอันนำไปสู่การอยูร่วมกันอย่างสันติ 
 

3.  เป้าหมาย  
 3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   3.1.1. นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ที่สนใจจำนวน 100 คน 
และคณะกรรมการสภานักเรียนจำนวน 30 คน 

3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   3.1.2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกตา่งทางสังคม และการ
ยอมรับนับถืออยู่ร่วมกันได้อยา่งสนัติสุข 

 
4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ: ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

 
 
 

- เขียนโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการ  เพื่อตกลงรูปแบบ
ขั้นตอนและ  การดำเนินการ 
- กำหนดเรื่อง หน้าที่ และเวลาดำเนินการ 
- จัดเตรยีมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

มี.ค 2564 - -คณะกรรมการ
นักเรียน 
-ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

 

- จัดทำตารางอบรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ดำเนินการจดักิจกรรมโดยคณะวิทยากรจำนวน 1 ท่าน 
ตำแหน่งอดีตรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก 
1. ฟังความรู้จากคุณครูอ้อมทิพย์ ระรีธง และคุณครูอชิร 
ปัญญาเทพ 
2. ฟังบรรยายจากวิทยากรตำแหน่งอดีตรองประธานสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัดตาก 
3. พักเบรก 
4. ฟังบรรยายจากนักจติวิทยาพัฒนาการ 
5. กิจกรรมนันทนาการ 
      5.1 The story of LGBTQ+ 
      5.2 ? (Question mask) 
6.สรุปความรู้ที่ได้รับ 
- พิธีปิด 
 

ส.ค. 2564 15,450 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

-แจกแบบประเมินให้ผู้เข้าร่วมการอบรม  
-แจกแบบประเมินความพึงพอใจ 

ส.ค. 2564 - 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

-เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
-เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.ย.2564 
 

ก.ย.2564 

- 
 
- 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ)  
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ….………………………    บาท 

 เงินนอกงบประมาณ   ………………………....  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี  ......…. 15,450……...  บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

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

1 ค่าอาหารหลัก 1 มื้อๆละ 45 บาท 45 คน - - 130 5,850 
2 อาหารรอง 2 มื้อๆละ 25 บาท 50 คน - - 130 6,500 
3 ค่าวิทยากร 1 ท่าน 600 ช่ัวโมง - - 3 1,800 
4 ค่าของที่ระลึกวิทยากร 300 คน - - 1 300 
5 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย - - 1 1,000 

รวม - 15,450 
รวมทั้งสิ้น 15,450 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1) นักเรียนร้อยละ 80 ทีเ่ข้าใจในลักษณะพื้นฐานของความแตกต่าง
ทางสังคม 
2) นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 

- การทดสอบความรู้  
ความเข้าใจ 
- การสอบถามความพึงพอใจ 

- แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (4 มิติ : เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 

7.1. นักเรียนเข้าใจในลักษณะพื้นฐานของความแตกต่างทางสังคม 
   7.2. นักเรียนเข้าใจในความแตกตา่งทางสังคม และนำไปสู่การปฏิบตัิต่อกันท่ีดี 
 7.3. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความเข้าใจระหวา่งกันอันนำไปสู่การอยูร่วมกันอย่างสันติสุข 
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โครงการ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม  ค่ายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ           นายคุณอนันต์ ปิยะชวนันท์  
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 

ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 โครงการ “กิจกรรมค่ายฝึกตน ฝึกใจ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง เป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมที่นัก เรียนแกนนำชมรมเยาวชนคน
รักษ์แผ่นดินไทยจัดขึ้น นอกจากจะได้ฝึกกาย ฝึกใจในการอยู่ร่วมกัน ยังได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำโครง งานคุณธรรม อัน
เป็นการทำความดีอย่างมีระบบข้ันตอน เรียนรู้เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ในการเป็นหลักการในการดำเนินงาน
และดำเนินชีวิตประจำวัน เรียนรู้เรื่อง กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การทำความดีใน
รูปแบบต่างๆ ผ่านกระบวนการของการทำโครงงานคุณธรรม ทั้งนี้เมื่อผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ
ในการทำโครงงานคุณธรรมที่ถูกต้อง รู้จักหลักการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการทำโครงงานคุณธรรมอันเป็นกระบวนการ
สร้างความดีอย่างเป็นระบบข้ันตอน มีความตระหนักถึงความสำคัญของการทำความดแีละการมีจิตอาสาในการช่วยเหลอืสังคมรอบ
ข้างและยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมเยาวชนคนรักษ์แผ่นดินไทย 

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากำลังคน การวิจัย 
และนวตักรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรยีนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1.  เพื่อให้นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรมและหลักการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
 2.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำโครงงานคุณธรรมอันเป็นกระบวนการสรา้งความดีอย่างเป็นระบบขั้นตอน 
 3.  เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนกัถึงความสำคัญของการทำความดีและการมีจติอาสาในการช่วยเหลือสังคม 
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          4.  เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนท่ีมีจิตอาสา ชมรมเยาวชนคนรักษ์แผ่นดินไทยให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          -  นักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  40  คน 
          -  นักเรียนที่เป็นแกนนำชมรมเยาวชนคนรักษ์แผ่นดินไทย  20 คน 
 3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรมที่ถูกต้อง รู้จักหลักการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะในการทำ
โครงงานคุณธรรมอันเป็นกระบวนการสร้างความดีอย่างเป็นระบบขั้นตอน มีความตระหนักถึงความสำคัญของการทำความดีและการมี
จิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมรอบข้างและมีโอกาส ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมเยาวชนคนรกัษ์แผ่นดินไทย 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิาน 

มิถุนายน 2564 - นายคุณอนันต์ ปิยะชวนันท์ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินการโดยการอบรมตามโครงการ 
- รับสมัครนักเรยีนที่มีความสนใจ 
- ดำเนินกิจกรรม เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน 
  กิจกรรมเรียนรู้การทำโครงงานคุณธรรม การนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
  กิจกรรมสร้างความตระหนักถึงความสำคญัของการ
มีจิตอาสา 
  กิจกรรมเสรมิสร้างทัศนคติและแนวคิดในการ
ทำงานเพื่อส่วนรวมของชมรมเยาวชนคนรักษ์แผ่นดิน
ไทย 

มิถุนายน - 
สิงหาคม 2564 

21,518 นายคุณอนันต์ ปิยะชวนันท์
และคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 
 
 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. ประเมินความพึงพอใจนักเรียนมาปฏิบัติกจิกรรม มิถุนายน - 
สิงหาคม 2564 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินโครงการ 
2. สรุปการดำเนินการ 

มิถุนายน - 
สิงหาคม 2564 

- 

 
 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  -  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    -  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                 21,518  บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้
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โครงการ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม  ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึก  
                              ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  เสริมสร้างทักษะ จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตของการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพัสกร  มาลารัตน์ , นายเทพทัต  ไชยศิลป์ 
   และครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม,วัดโพธิคุณ 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 

ข้อที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ข้อที่ 3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งกำหนดผ่านกรอบ (framework) ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ การศึกษานี้ จัดทำขึ้นให้สอด
คลองกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กฎหมาย ยุทธศาสตร์และแผนงานทั้งหลายเหล่านี้ ต่างมี
อุดมการณ์เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญ
ได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและ
ความสามารถสูง พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังคาดหวังให้คนไทยทั้งปวงได้รับ
โอกาสเทา่เทียมกันทางการศึกษา สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศสู่ ความมั่นคง  
มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 
 เนื่องจากโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และได้ดำเนินการตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธมาจนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง สถานศึกษาซึ่งดำเนินการตามแนวโครงการของโรงเรียนวิถีพุทธ ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้หลักการและหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน การเรียน
วิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติที่นำหลักพุทธธรรมมาใช้หรือประยุกต์ใช้ ในการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียน ระบบศึกษาประกอบด้วย 
ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการ “กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธและนักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างสมบูรณ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  
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2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมที่ได้เรียนรูไ้ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อยา่งมีประสิทธิภาพ อยู่ร่วมกันใน
    สังคมได้อย่างสงบสุข 
 3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคญัการนำหลักธรรมมาปรับใช้ เป็นผู้เห็นคณุค่าของความดีและยึดมั่นในการทำ
    ความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน 
 

3. เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 
  1. ตัวแทนนักเรียนที่มีความสนใจให้การพัฒนาคุณธรรม อย่างน้อย 2 คนต่อ 1 ห้องเรียน ระดับชั้นละ 20 คน 
      รวม 120 คน 
 - ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ.สามารถนำหลักธรรมท่ีไดเ้รียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
     ประสิทธิภาพ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
  3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคญัการนำหลักธรรมมาปรับใช้ เป็นผู้เห็นคุณคา่ของความดี
     และยึดมั่นในการทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน 
 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิาน 

ธ.ค. 
2564 

- นายพัสกร  มาลารตัน ์
นางสาวศุภลักษณ์  
คำลือ 
และคณะครูและกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

1. ดำเนินการโดยการอบรม ตามโครงการ 
- รับสมัครนักเรยีนเข้าร่วมโครงการ 
- จัดค่ายพัฒนาคุณธรรมฯ ณ วัดโพธิคุณ เป็นเวลา 3 วัน 
2 คืน 
- กิจกรรม ได้แก่ การปฏิบตัิธรรมถือศีล 8 การสวดมนต์ 
นั่งสมาธิ ฟังพระธรรมเทศนา การทำจิตอาสา และตลาด
นัดโครงงานคณุธรรม 

ม.ค.- ก.พ.
2565 

32,200 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ประเมินความพึงพอใจนักเรียนมาปฏิบัติกจิกรรม ม.ค.- ก.พ.
2565 

- 

4. ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินโครงการ 
2. สรุปการดำเนินการ 

ก.พ.2565 - 
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5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ..................-....................... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ..................-....................... บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี         .............32,200................. บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

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

1 ค่าอาหารหลัก 5 มื้อ 
- อาหารเช้า 2 มื้อ 
- อาหารกลางวัน 2 มื้อ 
- อาหารเย็น 1 มื้อ 

40 คน - - 120 24,000 

2 ค่าน้ำปานะและอาหารว่าง 4 มื้อๆ ละ  
15 บาท 
- น้ำปานะ ตอนเย็น 2 มื้อ 
- อาหารว่างก่อนเที่ยง 2 มื้อ 

60 คน - - 120 7,200 

3 ค่าป้ายไวนลิ 1,000 ผืน - - 1 1,000 
รวม - 32,200 

รวมทั้งสิ้น 32,200 
 
 

6. วิธีการประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมาเขา้ร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีคณุธรรมเพิม่ขึ้น 

1. นิเทศติดตาม  การจัดกิจกรรม 
2. แบบสังเกต 

1. แบบติดตามการจัดกจิกรรมของ
นักเรียน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมที่ได้เรยีนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อยา่งมีประสิทธิภาพ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อยา่งสงบสุข 
ตระหนักถึงความสำคญัการนำหลกัธรรมมาปรับใช้ เป็นผูเ้ห็นคณุค่าของความดีและยึดมั่นในการทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
และส่วนตน 
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กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และรักษาสุขภาพกาย  

และใจ ของผู้เรียน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 1.1 ค่ายคีตะ – นาฏลลีาไทย 14,100 มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.1(2,5,6)  
ข้อที่ 1.2(2,) 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.1,3.2,3.3 

กลุ่มสาระศิลปะ 

2 โครงการเสริมสร้างความมีสุนทรียภาพผู้เรียน 
 2.1 สรรพวิทยาเกมส์ 142,845 มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 
ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

3 โครงการการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
 3.1 ค่ายพัฒนานักกีฬาสรรพวิทยาคมสู่ความเปน็เลิศ

ทางดา้นกีฬา 
48,520 มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.2 (4) 
กลุ่มสาระสุขศึกษา
ฯ 

4 โครงการสร้างเสริมสุขภาพของผู้เรียน 
 4.1 กีฬารวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ 51,427 มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.2 (4) 
กลุ่มสาระสุขศึกษา
ฯ 

5 โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
 5.1 สานฝันเยาวชนบาสเกตบอลสรรพวิทยาคม 13,500 มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.2 (4) 
กลุ่มสาระสุขศึกษา
ฯ 

6 โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 6.1 ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม 46,900 มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.2 (1,2,3,4) 
ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

 รวม 317,292   
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โครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
กิจกรรม  ค่ายคีตะ - นาฏลีลาไทย 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่ 3     ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
    และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน                         
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน  -  ธันวาคม    2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
           ข้อที่   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ข้อที ่2  ความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                             ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
       ข้อที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ข้อที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
           ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ข้อที ่3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
   ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
            จากพระราชบัญญตัิการศึกษา  และหลักสตูรการศึกษาแกนกลางปี  2551  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  
มีสุนทรียภาพทางอารมณ์  มีความรับผดิชอบ  มีทักษะการปฏิบตัิงาน  มีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย โดยยึดแนวปฏิบัตติาม
มาตรฐานกาศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิ
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ 
ส่วนด้านกระบวนการบริหารจัดการก็มุ่งเน้นการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้  และด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ท้ังนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนท่ีจะเข้าสู้ยคุของการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการศึกษาของชาติ ที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนทุกกลุม่เป้าหมาย ให้มีความพร้อมทังกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่
ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รบัผิดชอบตนเองและผู้อื่น เป็นพลเมอืงดีของชาติ  และเป็นพลโลกที่ดมีีหลักคดิที่ถูกต้อง  เพื่อ
สนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  และมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งสนองความต้องการของหลักสตูร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ศิลปะ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรยีนรู้  โดยจัดกิจกรรมคา่ยคีตะ-นาฏลีลาไทย  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรยีนให้เป็นไปตามที่หลักสตูรต้องการ 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
     2.1 ส่งเสริม  สนับสนุนใหผู้้เรียนมีคณุธรรม  จริยธรรมทีสู่งขึ้น และสร้างโอกาสใหผู้้เรียนมสี่วนรว่ม 
     2.2 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความตระหนัก  รู้คณุค่า  และร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย 
 

3. เป้าหมาย 
      - ด้านปริมาณ    
 นักเรียนท่ีมีความสนใจด้านนาฏศลิป์ไทย  จำนวน  50  คน   
     -  ด้านคุณภาพ   
        1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  80  มีพัฒนาการด้านคณุธรรม  จริยธรรมทีสู่งขึ้น 
        2. นักเรียนทีม่ีความสนใจดา้นนาฏศิลปไ์ทยเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  50  คน  มีพัฒนาการด้านคุณธรรม  จริยธรรมที ่สูงขึ้น           
มีความตระหนักรู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมากขึ้น 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 
 

- ประชุมครูเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนิน
กิจกรรม 
- เขียนโครงการ และขออนุมัตโิครงการ 

กันยายน 
2564 

- นางรักษ์สุมล   โกศล 
นายอภิชิต   คล้ามทุ่ง 

2.ดำเนินการ 
( Do) 

ดำเนินการตามโครงการที่ขออนุมตัิ   
โดยจดักิจกรรมค่ายคีตะ – นาฏลลีาไทย  
มีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี ้
- จัดกิจกรรมรำไทยพ้ืนเมือง 1  วัน 
- จัดกิจกรรมรำไทยสร้างสรรค์ 1 วัน 

พ.ย. - ธ.ค. 
2564 

(ใช้เวลา2 วัน) 

14,100 
 
 
 
 

นางรักษ์สุมล   โกศล 
นายอภิชิต   คล้ามทุ่ง 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ทดสอบความรู้ความสามารถจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

พ.ย. - ธ.ค. 
2564 

- นางรักษ์สุมล   โกศล 
นายอภิชิต   คล้ามทุ่ง 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินกิจกรรมและ
รายงานผล 

20 - 29  ธ.ค. 
2564 

- นางรักษ์สุมล   โกศล 
นายอภิชิต   คล้ามทุ่ง 

 
 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
         เงินงบประมาณ   (เงินอุดหนุน) .............. -...............      บาท 
          เงินนอกงบประมาณ                         .............. -...............            บาท 
          เงินเรียนฟรี     15   ปี                     ...........14,100..........     บาท     
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โครงการ  เสริมสร้างความมีสุนทรียภาพผู้เรียน 
กิจกรรม  สรรพวิทยาเกมส์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                             และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย  
   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย 
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

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

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ปีพ.ศ. 2562 มาตรา 7 กล่าวว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิต
สำนักที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม
สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จัก
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญกับการนำกีฬาเข้าสู่ระบบ
การศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาของสังคมโลก และการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้การดำเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชนยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น การต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันทาง
สังคมและเศรษฐกิจทำให้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม โดยมีแนวโน้มจะรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น หากประชาชนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง อาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีงามได้ จากสภาพดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 ปีพ.ศ. 2562 มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาเด็กไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
สอดคล้องกับลักษณะของสังคมในปัจจุบันนี้  

เพื่อตอบสนองนโยบายของทางสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน การแข่งขันกีฬา/กรีฑาสีภายใน เป็นการจดั
กิจกรรมที่มุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ เป็นการนำทักษะทางการกีฬาจากการเรียนรู้ในห้องเรียน
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ไปสู่การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ อันมีมาตรฐานกำหนดคือ มีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งรวมเป็นกิจกรรมของคณะสี มุ่งสู่การบริหารจัดการที่
มีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกัน
เยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้  
 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1.  เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา/กรีฑาสีภายใน 
 2.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้วยความสนุกสนานและมีคณุภาพ 
 3.  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และความมีน้ำใจนักกีฬา 
 4.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการทำงานเป็นหมู่คณะ สูค่วามสำเร็จ 
  

3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  
   - นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา/กรีฑาสภีายใน 
 -  ด้านคุณภาพ   
  - นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคนเกิดความตระหนักในความสามัคคีในหมู่คณะ  
 และความมีน้ำใจนักกีฬา 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมครูในโครงการ เพื่อจัดเตรียมการจัดทำ
โครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. เตรียมกจิกรรมในการแข่งขัน 

พฤษภาคม  - 
ธันวาคม 64 

- ฝ่ายบรหิารกิจการ
นักเรียน 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

1. จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ ในการจัดการแข่งขันกีฬา ครั้งท่ี 1 
2. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ครัง้ที่ 2 
- เปิดการแข่งขันกีฬาสสีรรพวิทยาเกมส ์
  1.ค่าเช่าชุดผู้ถือป้ายสรรพวิทยาเกมส์,ป้ายโรงเรียน 4 
คน คนละ 500 บาท 
  2.ค่าเช่าเครื่องเสียงภาคสนามสำหรับประชาสัมพันธ์
และใช้ตลอดการแข่งขัน 
  3.แจกเกียรติบัตรสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

ธันวาคม 64 - 
เมษายน 65 

142,845 ฝ่ายบรหิารกิจการ
นักเรียน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

1. รวบรวมผลกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ธันวาคม 64 - 
เมษายน 65 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกิจกรรม 
2. เสนอรายงานผลการทำกิจกรรม 

ธันวาคม 64 - 
เมษายน 65 

- 
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5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)   - บาท 

เงินนอกงบประมาณ                    - บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี                        142,845     บาท 
ดังมีรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

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

1 สีทาสนาม ขนาด 18 ลิตร 2,000 ถัง - - 1 2,000 
2 เชือกทำสนาม 25 ม้วน - - 10 250 
3 กระดาษเกยีรตบิัตร 119 ห่อ - - 5 595 
4 กระสอบ 30 ใบ - - 10 300 
5 ค่าเช่าชุดแต่งกายนักแสดง 500 ชุด - - 4 2,000 
6 ตะปูทำสนาม 200 ถุง - - 1 200 
7 ค่าเช่าเครื่องเสียง 5,000 ชุด - - 1 5,000 
8 ค่าน้ำมันก๊าซ 500 ป๊ีป - - 1 500 
9 ป้ายไวนิล 1,000 ป้าย - - 3 3,000 
10 ปูนขาว 30 ถุง - - 300 9,000 
11 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 6 คณะส ี 20,000 ส ี - - 6 120,000 

รวม - 142,845 
รวมทั้งสิ้น 142,845 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ดว้ยความสนุกสนานและมคีุณภาพ 
2.ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีน้ำใจนักกีฬาท่ีดีขึ้น 

1. นิเทศ ติดตาม  การจัดกิจกรรม 
2. สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก 

1. แบบประเมินผลการจัดกจิกรรม
ของนักเรียน 
2. แบบสัมภาษณ์การจดักิจกรรม 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นหมู่คณะได้ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 2. นักเรียนมีความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



398 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

398 



399 
 

โครงการ  การส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
กิจกรรม  ค่ายพัฒนานักกีฬาสรรพวิทยาคมสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่  3    ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

และรักษาสุขภาพกายและใจของนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(นายศุภฤกษ์  พลังฤทธิ์) 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 – ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   

      ข้อที่ 1.1    มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเตรียมความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของเยาวชน โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอ นที่มุ่ง
หมายให้นักเรียนความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษาได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมสขุภาพของนักเรียน โดยใช้แนวคิด
และหลักการต่างๆที่สอดแทรกด้วยกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมบูรณ์และยั่งยืนกับตัวนักเรียน ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ กีฬา 
ที่เป็นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตของนักเรียน โดยสาระสำคัญที่มุ่งเน้นทั้งทางด้านกระบวนการ
เรียนรู้ การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ให้กับนักเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในการทำกิจกรรมทางด้านการเล่น
กีฬา มีทักษะการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง  และพัฒนาศักยภาพในเชิงกีฬาให้สูงขึ้นโดยมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและมีการเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่างๆที่นำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ทั้งยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ ค่านิยม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ถูกต้องแก่
นักเรียน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง ที่มีการสนับสนุนในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อ
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  นอกจากน้ียังช่วยพัฒนา
ทักษะที่เป็นกิจกรรมแบบหมู่คณะและสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักเรียน เช่น ความรับผิดชอบในหน้าที่ ทักษะในการวางแผน การ
จัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การให้อภัย มีความอดทน อดกลั้น ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี ความเสียสละ
และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา พร้อมกับให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพติด  
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและความสามารถในด้านกีฬาอยา่งต่อเนื่องเต็มศักยภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และมีโอกาสในการเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ ที่สูงข้ึน 

2. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างเสรมิลักษณะนิสยัในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน สังคม 
         3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ อย่างมั่นคงและถาวร 
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3.  เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 
 -    นักกีฬาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ทั้งหมด 132 คน 

1.1 นักกีฬาฟุตบอลโรงเรยีนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 15 ปีชาย (จำนวน 18 คน) 
1.2 นักกีฬาฟุตบอลโรงเรยีนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 18 ปีชาย (จำนวน 18 คน) 
1.3 นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 15 ปหีญิง (จำนวน 12 คน) 
1.4 นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 18 ปีหญิง (จำนวน 12 คน) 
1.5 นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 15 ปชีาย (จำนวน 12 คน) 
1.6 นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 18 ปชีาย (จำนวน 12 คน) 
1.7 นักกีฬาบาสเกตบอล 3x3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 15 ปีหญิง (จำนวน 5 คน) 
1.8 นักกีฬาบาสเกตบอล 3x3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 18 ปีหญิง (จำนวน 5 คน) 
1.9 นักกีฬาบาสเกตบอล 3x3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 15 ปีชาย (จำนวน 5 คน) 
1.10 นักกีฬาบาสเกตบอล 3x3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 18 ปีชาย (จำนวน 5 คน) 
1.11 นักกีฬาเปตองโรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 15 ปีชาย (จำนวน 7 คน) 
1.12 นักกีฬาเปตองโรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 15 ปีหญิง (จำนวน 7 คน) 
1.13 นักกีฬาเปตองโรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 18 ปีชาย (จำนวน 7 คน) 
1.14 นักกีฬาเปตองโรงเรียนสรรพวิทยาคม รุ่นอายุ 18 ปีหญิง (จำนวน 7 คน) 

           ด้านคุณภาพ 
- นักกีฬาโรงเรยีนสรรพวิทยาคม ไดม้ีโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการแข่งขันต่างๆรวมถึงมหกรรมกีฬา

ระดับทีสู่งขึ้น เกิดการพัฒนาทางดา้นทักษะและประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขันจริงและมีโอกาสที่ได้
แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

  

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมครูและแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที ่
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ดำเนินงานเพื่อเสนอขออนุมัติ โครงการ 

มิ.ย.64–มี.ค.
65 

 

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาและ
คณะครูกลุม่สาระการเรยีนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 2. ดำเนินการ 

(Do) 
จัดเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา 
กิจกรรมคา่ยฝึกซ้อม  8 วัน  
(เวลา 15.30น. – 19.30น.) 
ชนิดกฬีาฟุตบอล  
- วิเคราะห์ทักษะและรปูแบบการเล่น 
-  การฝึกปฏิบัติทักษะและรูปแบบการเล่น  
ชนิดกฬีาบาสเกตบอล 
– วิเคราะห์ทักษะและรูปแบบการเล่น 
-  การฝึกปฏิบัติทักษะและรูปแบบการเล่น   
ชนิดกฬีาเปตอง 
- วิเคราะห์ทักษะและรปูแบบการเล่น 

มิ.ย. 64– มี.ค. 
65 

48,520 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

-  การฝึกปฏิบัติทักษะและรูปแบบการเล่น   
3. ตรวจสอบ

(Check) 
ติดตามตรวจสอบและสรุปโครงการ 
 

มิ.ย. 64– มี.ค. 
65 

- 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผล โครงการ 
2. สรุปผลการดำเนินการ 
3.รายงานผู้บังคับบญัชา 

มิ.ย. 64– มี.ค. 
65 

- 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………………-……………..  บาท 

 เงินนอกงบประมาณ   ………………-……………..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………48,520……..  บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อรายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

 1 ค่าอาหารหลัก 8 มื้อ 35 บาท 132 36,960 - - 
2 ค่าอาหารว่าง 8 มื้อ 10 บาท 132 10,560 - - 
3 ค่าป้ายไวนลิ 1,000 ผืน 1 1,000   

รวม 48,520 - 
รวมทั้งสิ้น 48,520 

 

6. การประเมิน 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักกีฬาโรงเรียนสรรพวิทยาคมร้อยละ 100 เกิดการพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการเป็นนักกีฬาอย่างเต็มศักยภาพ 
2. นักกีฬาโรงเรียนสรรพวิทยาคมร้อยละ 100 มีโอกาสในการเข้าแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ ที่สูงข้ึน 

การสังเกต 
สอบถาม 

 

แบบบันทึกการสังเกต 
แบบสอบถาม 

แบบบันทึกผลการแข่งขัน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
        7.1  ผู้เรียนได้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาอย่างเต็มศกัยภาพและมีโอกาสในการเข้าแขง่ขันในระดับต่างๆทีสู่งขึ้น 
        7.2  ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างเสริมลักษณะนิสยัในการเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม 
        7.3  ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในวิถีชีวิตที่มสีุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ อย่างมั่นคงและถาวร 
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โครงการ  สร้างเสริมสุขภาพของผู้เรียน 
กิจกรรม  กีฬารวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานโรงเรียนที่  3    ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

และรักษาสุขภาพกายและใจของนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(นายศุภฤกษ์  พลังฤทธิ์) 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 – ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
       ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเตรียมความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของเยาวชน โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่ง
หมายให้นักเรียนความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

การเรียนรู้จากกิจกรรมและกระบวนการที่มีคุณภาพด้านสุขศึกษาและพลศึกษาที่อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล เป็น
ความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นสิ่งสำคัญที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาต้องสร้างให้นักเรียนที่ เรียนรู้ในรายวิชาได้
ตระหนักและต้องได้รับการฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ เพียงพอทั้งทางด้าน  ความรู้  สติปัญญา  
สังคม  อารมณ์  และร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้  จนส่งผลให้สามารถนำความรู้ที่ได้รบัไปพัฒนา
ตอ่ยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้ สมรรถภาพทางด้านร่างกายเป็นเครื่องวัดระดับความสามารถทางด้านกลไกของนักเรียน  เป็นระดับ
คุณภาพของกล้ามเนื้อ  ความแข็งแรง  ความอดทน  หรือ  ความอ่อนตัว  ของนักเรียนที่สามารถตรวจสอบได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มี
มาตรฐานหรือมีปัญหาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน  อันเกิดจากการดำรงชีวิตประจำวันที่ปกติที่นักเรียนสามารถตรวจสอบได้เป็นรายบุคคล  
ตลอดจนการเสริมสร้างร่างกายเฉพาะบุคคลด้านการออกกำลังกาย และการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่ อตอบสนองต่อการ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ  การทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกายของนักเรียนจึงเป็น
เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและการออกกำลังกาย 
 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
  1. เพื่อเป็นกิจกรรมในการส่งเสรมิและพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจติของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

          2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์และสร้างเสริมลักษณะนิสยัในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

โรงเรียน ชุมชน สังคม 

          3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ อย่างมั่นคงและถาวร 
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3.  เป้าหมาย 
 -  ด้านปริมาณ  

1. นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 2,800 คน    
 -  ด้านคุณภาพ  

1.นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกคนเกิดความตระหนักในความสามัคคีในหมู่คณะและความมีนำ้ใจนักกีฬา 
 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมครูและแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที ่
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ดำเนินงานเพื่อเสนอขออนุมัตโิครงการ 

มิ.ย.64– มี.ค.65 
 

- กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา   
1. ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุ  14 , 16 , 18 ปี รุ่นละ 
8 ทีม (ในทีมมีรายชื่อผู้เล่นไมเ่กิน 12 คน) รูปแบบการ
แข่งขันแบ่งเป็น 2 สาย สายละ 4 ทีม แข่งขันแบบพบ
กันหมดในสาย ทีอันดับ ที่ 1 และ 2 ของสาย เข้ารอบ
รองชนะเลิศและชิงชนะเลิศตามลำดับ (จำนวนทีม
ทั้งหมด 24 ทีม)  
2. บาสเกตบอล 3x3 ประเภททีมชายและทีมหญิง  
รุ่นอายุ 14 , 16 , 18 ปี ทีมชายรุ่นละ8 ทีม ทีมหญิง 
รุ่นละ 6 ทีม (ในทีมมีรายชือ่ผู้เล่น 4 คน) รูปแบบการ
แข่งขันทีมชาย แบ่งเป็น 2 สาย สายละ 4 ทีม ทีมหญิง
แบ่งเป็น 2 สาย สายละ 3 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด
ในสาย ทีม อันดับที่ 1 และ 2 ของสาย เข้ารอบรอง
ชนะเลิศและชิงชนะเลิศตามลำดับ ตามลำดับ    
(จำนวนทีมท้ังหมด 42 ทีม) 
3. เปตอง ประเภททีมชายและทมีหญิง รุ่นอายุ 14 , 
16 , 18 ปี รุ่นละ 8 ทีม(ในทีมมีรายชื่อผู้เล่น๓คน) 
รูปแบบการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 สาย สายละ 4 ทีม 
แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ทีม อันดับที่ 1 และ 2 
ของสาย เข้ารอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ
ตามลำดับ (จำนวนทีมท้ังหมด 48 ทีม) 
*** หมายเหต ุ*** ระยะเวลาของการจัดการแข่งขัน
แต่ละชนิดกีฬา ใช้ระยะเวลา 1 เดอืน โดยจะ
ดำเนินการแข่งขันเฉพาะวันเสาร์และวันหยดุของแต่ละ
สัปดาหต์ามความเหมาะสม*** 

มิ.ย.64– มี.ค.65 
 

51,427 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

ติดตามตรวจสอบและสรุปโครงการ 
 

มิ.ย.64– มี.ค.65 
 

- กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผล โครงการ 
2. สรุปผลการดำเนินการ 
3. รายงานผู้บังคับบัญชา 

มิ.ย.64– มี.ค.65 
 

- กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
เงนิงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………………-…………….. บาท 

 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………51,427………...... บาท 
ดังรายการต่อไปนี ้

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน ราคาต่อ
หน่วย 

หน่วย
นับ 

ภาคเรยีนที ่1/2564 ภาคเรยีนที ่2/2564 
จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

1 ค่าน้ำดื่ม 4 วันๆละ 10 บาท 40 คน 642 25,680 - - 
2 ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสินจากหน่วยงาน

ภายนอก 4 วันๆละ 500 บาท 
2,000 คน 2 4,000 - - 

3 ค่าตอบแทนผู้ช่วยกรรมการผู้ตดัสนิ 4 วันๆละ 
300 บาท 

1,200 คน 16 19,200 - - 

4 ค่าป้ายไวนลิ 1,000 ผนื 1 1,000 - - 
5 กระดาษเกยีรตบิัตร (กระดาษปกมุกหอม) 119 ห่อ 13 1,547 - - 

รวม 51,427 - 
รวมทั้งสิ้น 51,427 

 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิณ เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1) ร้อยละ100 ของนักเรียน เข้ารว่มกิจกรรมการ
แข่งขันด้วยความสนุกสนานและมคีุณภาพ 
2) ร้อยละ100 ของนักเรียน มีน้ำใจนักกีฬาท่ีดีขึ้น 

1) นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม 
2) สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก 
 

- แบบประเมินผลการจัดกจิกรรมของ
นักเรียน 
- แบบสัมภาษณ์การจดักิจกรรม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
  7.1 นักเรียนไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
         7.2 นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างเสริมลักษณะนิสยัในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน สังคม 
         7.3 นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคญัในวิถีชีวิตที่มีสุขภาพด ีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ อย่างมัน่คงและถาวร 
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โครงการ  พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
กิจกรรม  สานฝันเยาวชนบาสเกตบอลสรรพวิทยาคม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่  3      ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

และรักษาสุขภาพกายและใจของนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(นายศุภฤกษ์  พลังฤทธิ์)
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 – ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
       ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเตรียมความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่การ เป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของเยาวชน โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่ง
หมายให้นักเรียนความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน โดยใช้แนวคิด
และหลักการต่าง ๆ ที่สอดแทรกด้วยกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมบูรณ์และยั่งยืนกับตัวนักเรียน ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ 
กีฬา ทีเ่ป็นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายสขุภาพจิตของนักเรียน โดยสาระสำคัญที่มุ่งเน้นทั้งทางด้านกระบวนการ
เรียนรู้ การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ให้กับนักเรียน ทั้งยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ ค่านิยม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ถูกต้องแก่
นักเรียน นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะที่เป็นกิจกรรมแบบหมู่คณะและสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักเรียน เช่น ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ทักษะในการวางแผน การจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การให้อภัย มีความอดทน อดกลั้น ความ
ซื่อสัตย์ ความสามัคคี ความเสียสละและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา พร้อมกับให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลสิ่ง
เสพติด เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จและยกระดับมาตรฐานของทีมบาสเกตบอลโรงเรียนสรรพวิทยาคม รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพของนักกีฬาในเชิงกีฬาให้สูงข้ึนที่จะนำไปสู่การฝึกฝนทักษะและรปูแบบการเล่น อย่างมีประสิทธิภาพและมกีารเข้ารว่มการ
แข่งขันในระดับต่างๆที่นำไปสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงกติกาการเล่นท่ีมีการปรับเปลี่ยนซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การแข่งขัน  

 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและความสามารถในด้านกีฬาบาสเกตบอลอย่างต่อเนื่อง  
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาบาสเกตบอลอย่างเต็มศักยภาพและมีโอกาสในการเข้าแข่งขันใน

ระดับต่าง ๆ ที่สูงข้ึน 
3. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างเสรมิลักษณะนิสยัในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน ์

ต่อโรงเรยีน ชุมชน สังคม 
4. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในวิถีชีวิตที่มสีุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ อย่างมั่นคงและถาวร 
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3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 -    นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ทั้งหมด 80 คน 
           ด้านคุณภาพ 

- นักกีฬาบาสเกตบอลหญิงโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ มโีอกาสในการเข้าร่วม
การแข่งขันในรายการแข่งขันต่างๆรวมถึงมหกรรมกีฬาระดับที่สูงขึน้ เกิดการพัฒนาทางด้านทักษะและ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขันจริงเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลศิต่อไป 

 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 
 

1. ประชุมครูและแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที ่
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ดำเนินงานเพื่อเสนอขออนุมัตโิครงการ 

มิ.ย. 64– มี.ค. 65 
 

- กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะและกติกาบาสเกตบอล
ทีมและประเภททีม 3x3 (เวลา 08.00 น.–16.00 น.)  
วันแรก - กติกาความรู้พื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล 
ประเภททีม 
- ทักษะและเทคนิคการเล่น รูปแบบการเล่น
บาสเกตบอลทีม (5คน) 
- การฝึกปฏิบตัิด้านทักษะและเทคนิคการเล่นทีม 
วันที่สอง - กติกาความรู้พื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล 
ประเภททีม 3x3 
- ทักษะและเทคนิคการเล่น รูปแบบการเล่น
บาสเกตบอลประเภททีม 3x3  
- การฝึกปฏิบตัิด้านทักษะและเทคนิคการเล่นทีม 

มิ.ย. 64– มี.ค. 65 
 

13,500 วิทยากรจากสมาคม
กีฬาบาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทยและกลุม่
สาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ตดิตามตรวจสอบและสรุปโครงการ 
 

มิ.ย. 64– มี.ค. 65 
 

- กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

4.ประเมินผล 
และรายงาน 
(Action) 

1. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผล โครงการ 
2. สรุปผลการดำเนินการ 
3.รายงานผู้บังคับบญัชา 

มิ.ย. 64– มี.ค. 65 - กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………………-…………….. บาท 

 เงินนอกงบประมาณ   ………………-…………….. บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   …………13,500……..…. บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 
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โครงการ  จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม  ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกความเป็น 

พลเมืองไทยและพลโลก 
แผนงานโรงเรียนที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักของศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
                             และรักษาสุขภาพกาย และใจ ของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 
ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2564  
สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ข้อที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 
 มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2561 ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สำคัญของสังคมยุค 4.0 ที่ต้อง
ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยเป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ เป็นผู้เรียนรู้  
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง ปัจจุบันวิทยาการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น อัตราการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติก็มีความต้องการสูงขึ้น เพื ่อนำไปใช้ในการผลิตเครื่องอุปโภค บริโภค และที่อยู่อาศัย เป็นสาเหตุทำให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู ่ลดลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ขึ้นไปทำลายโอโซนในช้ันบรรยากาศ 
 ดั้งนั้นคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564  จึงจัดทำโครงการค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการได้เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการนำนักเรียนเข้าค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม  

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล)  
2.1 เพื่อให้นักเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ชุมชน และประเทศ ให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดีและสมบูรณ์ 

 

3. เป้าหมาย  
 -  ด้านปริมาณ 
  เปิดรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เข้าร่วมจำนวน 93 คน และคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 
2564 จำนวน 28 คน เป็นจำนวนทั้งหมด 120 คน 
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-  ด้านคุณภาพ  
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการจติอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม มจีิตสำนึกท่ีดตี่อการอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
    (Plan) 
 
 
 
 

- เขียนโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการสภานักเรยีนประจำปีการศึกษา 2563 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการ เพื่อตกลงรูปแบบ
ขั้นตอนและการดำเนินการ 
- กำหนดเรื่อง หน้าที่ และเวลา ดำเนินการ 
- จัดเตรยีมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

พ.ค. 2564 - -คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
-ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

2. ดำเนินการ 
   (Do) 
 

- จัดทำตารางอบรมให้ความรู ้
- ประชาสัมพันธ์ และแจกใบสมคัร 
- จัดกิจกรรมที่ศูนย์เรยีนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดตากในระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยวิทยากร
ของศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรพัยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดตาก 
วันที่ 1 กิจกรรมอบรมความรูเ้กี่ยวกับความสำคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
วันที่ 2 กิจกรรมชมเหมืองผาแดงอินดัสทรีและให้ความรู้
เกี่ยวกับแร่ธาตุ  
วันที ่3 กิจกรรมอบรมปลูกจติสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ธ.ค. 2564 46,900 -คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

3. ตรวจสอบ           
(Check) 

- แจกแบบประเมินใหผู้้เข้าร่วมการอบรม ธ.ค. 2564 
 

- - คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

4.ประเมินผล    
 และรายงาน 
    (Action) 

- เขียนรายงานสรุปผลการจัดทำกจิกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ธ.ค. 2564 - 
 

- คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)  ..................................... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ..................................... บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ปี   ............. 46,900............   บาท 

ที ่ ช่ือพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ 
หน่วย 

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

1 ค่าอาหารหลัก 6 มื้อๆ ละ 45 บาท 45 คน - - 120 32,400 
2 อาหารรอง 4 มื้อ ๆละ 25 บาท 25 คน - - 120 12,000 
3 ค่าของที่ระลึกศูนยเ์รียนรู้เพื่ออนุรกัษ์

ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
1,500 ช้ิน - - 1 1,500 
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กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ  
           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
สนองมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดหาและผลติสื่อการเรียนการสอน 
 1.1 จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา (COVID-19) 

352,835.97 มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.2 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

2 พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ 
 2.1 พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ  

(เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต) 
692,716 มาตรฐานที่ 1 

ข้อที่ 1.1 (4) 
มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.2,2.6 
มาตรฐานที่ 3 
ข้อที่ 3.2,3.4 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 รวม 1,045,551.97   
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โครงการ               จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรม                จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด 

เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ลักษณะโครงการ      ใหม่ 
กลยุทธ์โรงเรียน         กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล  

ด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกชวรรณ  ไวว่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

     ข้อที่ 3.2   ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข : ความรู้,คุณธรรม) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ระบุให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอน
และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ โดยกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต้องมีการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในทุก
ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  

อีกทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ต้องเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ได้กำหนดรูปแบบการเรียนการ
สอนไว้ 5 รูปแบบ ตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน คือ 1. ON-AIR 2. ONLINE 3. ON–DEMAND 4. ON-HAND 
และ 5. ON–SITE ฝ่ายบริหารงานวิชาการจึงได้จัดทำโครงการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนขึ้น เพื่อให้ได้สื่อสิ่งพิมพ์ทีเ่ป็น
ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 

1. เพื่อจัดหาวัสดุในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน ใบความรู้ และใบงานท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการสอน ใบความรู้ และใบงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) 
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3. เป้าหมาย 
 - ด้านปริมาณ 

1. จำนวนครูผูผ้ลิตสื่อ 150 คน 
2. นักเรียน 2,700 คน ได้รับเอกสารประกอบการเรียนและสื่อใบงาน ทีใ่ช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 - ด้านคุณภาพ 
    1. จัดหาวสัดุ กระดาษ สำหรับการผลิตใบความรู้ ใบงาน และเอกสารประกอบการสอน 
    2. นักเรียนทุกคนมีใบความรู้ ใบงาน และเอกสารประกอบการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

 

4. วิธีการดำเนินการ (หลักการ : ภูมิคุ้มกัน) 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. เตรียมวางแผนดำเนินการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
3. จัดทำโครงการ 

มี.ค.-เม.ย. 2564 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 
 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ดำเนินงานและติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูจดัทำต้นฉบับใบ
ความรู้ ใบงาน และเอกสารประกอบการสอน 
   3.2 จัดหาวัสดุในการจัดพมิพ์ใบความรู้ ใบงาน 
และเอกสารประกอบการสอน 
   3.3 จัดทำสำเนาเอกสารในแต่ละรายวิชาตาม
จำนวนนักเรียน 
   3.4 ดำเนินการสง่มอบใบความรู้ ใบงาน และ
เอกสารประกอบการสอนในแตล่ะวิชาให้กับนักเรียน 

พ.ค. 2564 
- 

ก.ย. 2564 
 

352,835.97 ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. สำรวจ สังเกต สอบถาม ก.ย. 2564 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

4. ประเมินผล 
และรายงาน 

(Action) 

1. สำรวจ ติดตาม และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ 
2. สรุปผลการดำเนินงาน 

ต.ค. 2564 - ฝ่ายบรหิารงาน
วิชาการ 

 

5. งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน) ………………………….…..  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ   ………………………….…..  บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี   ....... 352,835.97….....        บาท 
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โครงการ  พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ 
กิจกรรม           พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ (เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมภิบาล ด้วยระบบ

คุณภาพ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานโรงเรียนที่ 2  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    นายบุญธรรม   บุญนายืน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2564 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

     ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อที่ 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               ข้อที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้
 มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข้อที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
      ข้อที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  หลักการและเหตุผล (เงื่อนไข :  ความรู้,คุณธรรม) 

ในปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรยีนมีการใช้งาน เพื่อบริหารงานโรงเรยีน การจัดการเรยีนการสอน 
โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว และ
ความเสถยีรสูง จึงควรที่จะเช่าสญัญาณจากศูนย์บริการอินเทอรเ์น็ตที่มีความเร็ว และความเสถยีรมากที่สุด ในการให้บริการ
สัญญาณอนิเทอรเ์น็ตภายในทุกพื้นที่ของโรงเรียน  

 

2.  วัตถุประสงค์ (หลักการ : ความมีเหตุผล) 
1. เพื่อให้บริการสัญญาณอินเทอรเ์นต็ที่มีความเร็วสูงขึ้น และมีความเสถียรมากขึ้นด้วย 
2. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อตอบสนองบุคลากร นักเรียน และประชาชนท่ัวไป ในการค้นควา้ข้อมูลการเรียน การสอน จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  

3.1.1 นักเรียน ครู และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 สามารถค้นคว้าข้อมูลจากระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตใน
การจัดการเรยีนการสอน 

3.1.2 นักเรียน ครู ร้อยละ 80 สามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.2 ด้านคุณภาพ  
3.2.1 นักเรียน ครู สามารถค้นคว้าข้อมูลจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรยีนการสอน 
3.2.2 นักเรียน ครู สามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของโรงเรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

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

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

 

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน   
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ  
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 

มี.ค. 2564 - ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

 

1. ปรับปรุงระบบ/ดูแล ระบบเครอืข่าย ICT 
2. ติดต่อประสานงาน หน่วยงานในการดูแลระบบ ICT 
3. ดูแลและอำนวยความสะดวกการใช้งานของคณะครู   
   นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

พ.ค. 2564 
เม.ย.2565 

 

692,716 นายบุญธรรม   
บุญนายืน 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

- การเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ และรายงานผลการ  
  ดำเนินโครงการ 

ก.ค. 2564 
 

- นายบุญธรรม   
บุญนายืน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ เม.ย. 2565 
 

- นายบุญธรรม   
บุญนายืน 

 

5.  งบประมาณ (หลักการ : พอประมาณ) 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)               -             บาท 
 เงินนอกงบประมาณ                 -             บาท 
 เงินเรียนฟรี  15 ป ี                    692,716         บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

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

1 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 3BB WIFI โรงเรียน 42 จุด 24,000 เดือน 6 144,000 6 144,000 
2 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต CAT ห้องปฏิบัติการ 135 3,000 เดือน 6 18,000 6 18,000 
3 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต CAT ห้องปฏิบัติการ 131 1,600 เดือน 6 9,600 6 9,600 
4 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต CAT ห้องปฏิบัติการ 631 1,600 เดือน 6 9,600 6 9,600 
5 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 3BB ห้องปฏิบัติการ 122 1,284 เดือน 6 7,704 6 7,704 
6 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 3BB ห้องปฏิบัติการ 126 1,284 เดือน 6 7,704 6 7,704 
7 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 3BB (ห้องโสตทัศนศึกษา)  1,284 เดือน 6 7,704 6 7,704 
8 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 3BB (ห้องสมุดเฉลิมพระ

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

9 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 3BB ห้องปฏิบัติการศูนย์
สื่อสาร 

1,819 เดือน 6 10,914 6 10,914 

10 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 3BB ห้องทะเบียน วัดผล 1,819 เดือน 6 10,914 6 10,914 
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ที ่ ชื่อพัสดุ/รายการใช้เงิน 
ราคาต่อ
หน่วย 

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

11 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต TOT บริการสำนักงาน
อาคาร 1 

3,999 เดือน 6 23,994 6 23,994 

12 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต TRUE อาคาร
เอนกประสงค์  

1,284 เดือน 6 7,704 6 7,704 

13 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต TRUE อาคารสรรพการ 1,284 เดือน 6 7,704 6 7,704 
14 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต TRUE อาคาร 5 1,284 เดือน 6 7,704 6 7,704 
15 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต TRUE อาคาร 6 1,284 เดือน 6 7,704 6 7,704 
16 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต TRUE ศูนย์ HCEC สพฐ. 1,284 เดือน 6 7,704 6 7,704 
17 พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน    50,000  50,000 

รวม 346,358 346,358 
รวมทั้งสิ้น 692,716 

 
 

6. วิธีการประเมิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับบริการอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง 
2. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถสืบค้น ค้นคว้าข้อมูลการเรียนการ
สอนจากระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตได ้
3. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพงึพอใจต่อการใช้บริการ
อินเตอร์เนต็ 

เอกสารแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

1. เอกสารแบบประเมินความพึง
พอใจ 
2. เอกสารสรุปผลการดำเนิน
โครงการ 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (4 มิติ) (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม) 
1. โรงเรียนมีบริการสญัญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงขึ้น และมีความเสถียรมากข้ึนด้วย 
2. บุคลากร นักเรียน และประชาชนท่ัวไป สามารถสืบค้น หรือค้นคว้าข้อมูลการเรียนการสอนจากระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึน้พื้นฐาน  
(เงินเรียนฟรี)  ประจำปีการศึกษา 2564 

 
 แผนปฏิบัติการประจำปีเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (เงินเรียนฟรี อย่างมีคุณภาพ) ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริม
ผลผลิตและบริการทางการศึกษาที่เชื ่อมโยงสอดคล้องกันนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี
การศึกษา 2564  จึงได้กำหนดกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ และปัจจัยความสำเร็จ ดังนี้ 
5.1 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 1. โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา พ.ศ.2564 
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้นของโรงเรียนสรรพ
วิทยาคม ซึ่งมีท้ังงบประมาณของฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่าย กลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้น 
ทั้ง 6 ระดับชั้น และคณะสีทั้ง 6 คณะสี 
 2. งบประมาณสำหรับโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
  2.1 งบประมาณค่าหนังสือเรียน โรงเรียนได้ให้ฝ่ายบริหารวิชาการสำรวจหนังสือเรียนจากกลุ่ม
สาระ จากนั้นได้นำรายการหนังสือ เพ่ือนำเสนอภาคี 4 ฝ่าย รับทราบและอนุญาตในการดำเนินการสอบราคา โดย
ผ่านทางงานพัสดุของโรงเรียน 
  2.2 งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับนักเรียนโดยตรง โดย
ทางฝ่ายบริหารธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ดำเนินการจ่ายผ่านทางครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้น ให้ถึง
มือของนักเรียนตามลำดับ สำหรับนักเรียนที่ไม่ประสงค์จะรับ จะมีการให้นักเรียนกรอกแบบบริจาคให้โรงเรียน
ตามระเบียบ 
  2.3 งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับนักเรียนโดยตรง โดย
ทางฝ่ายบริหารธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณ ดำเนินการจ่ายผ่านทางครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้น ให้ถึง
มือของนักเรียนตามลำดับ สำหรับนักเรียนที่ไม่ประสงค์จะรับ จะมีการให้นักเรียนกรอกแบบบริจาคให้โรงเรียน
ตามระเบียบ 
  2.4 งบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน อันประกอบด้วยฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระ, หัวหน้าระดับ,แม่สี ตัวแทนนักเรียนและ
ตัวแทนผู้ปกครอง  โดยเน้นการพัฒนาคณุภาพนักเรียน ตามนโยบายอันประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
   2.4.1 กิจกรรมวิชาการ 
   2.4.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
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   2.4.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 
   2.4.4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

2.4.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
        ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

  โดยดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้นของโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้น และทุกๆคณะสี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปีที่
ผ่านมา 
 

5.2 ปฏิทินการบริหารแผนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินเรียนฟรี) ประจำปีการศึกษา 2564  สู่การปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
เมษายน 2564 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

2. ประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายจากผู้บริหารและผลการดำเนินงาน
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
3. โรงเรียนแจ้งยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีการศึกษา 2564 
4. โรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินการวางแผน จัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา 2564 
5. ดำเนินการประชุมเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2564 
6. โรงเรียนแจ้งกรอบวงเงิน/เงินงบประมาณให้งาน/กลุ่มสาระฯ/
ระดับชั้น/ฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่าย เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

มิถุนายน 2564 1. โรงเรียนนำเสนอคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย คณะกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือขออนุมัติดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเงินเรียนฟรี 
ปีการศึกษา 2564 
2. โรงเรียนดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการให้
ข้อเสนอแนะ 
3.งาน/กลุ่มสาระฯ/ระดับชั้น/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การทีไ่ด้วางไว้ 

ธันวาคม 2564 - รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 
เมษายน 2565 - รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 
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5.3 เงื่อนไขความสำเร็จ 
 1. หัวหน้างาน/หัวหน้าระดับชั้น/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/รองผู้อำนวยการฝ่าย ให้ความสำคัญในการบริหาร
จัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 2. กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/ระดับชั้น/ฝ่ายต่าง ๆ ควรส่งเสริม การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 
 3. การบริหารจัดการต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
 4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนให้ครู/บุคลากร
ทางการศึกษา รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรมโดยติดตาม
ความก้าวหน้ารายภาคเรียน และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6. สร ้างกลไกการขับเคล ื ่อนและตรวจสอบสาธารณะโดยรายงานผลการปฏิบ ัต ิงานประจำปี  
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ทั้งนี้ในการบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 
สอดคล้องกับกุลยุทธ์ จุดเน้นของโรงเรียน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยการดำเนินงานจัดสอดคล้องถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการ บริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
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คำสั่งโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ที ่72/๒๕64 

  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินเรียนฟรี)  ปีการศึกษา 2564 

............................................................................. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการสำคัญใน

การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานหมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนั้น 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานดำเนินการ
บริหารงบประมาณของเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ 4006/2279 ลงวันที่ 16 
ธันวาคม 2548 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัว จัดสรรให้
สถานศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน  
 

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงได้มีการวางแผนดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 
2564 เพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน และเกิดประโยชน์กับโรงเรียนสูงสุด  มีการระดมความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (1)และ (3)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้   
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

 1. นายพันธ์  ทาอินทร์   คณะกรรมการ ประธานกรรมการ 
    สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. นางมาลัย  จันทร์นิล   คณะกรรมการ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 3. นายประเสริฐ  ดีเดชา   คณะกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์ชุมชน 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 4. นายกุล  เครือวีระ  คณะกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กร  
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                           
 5. นางกรรณิการ์  แซ่โอ๊ว  คณะกรรมการ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
             สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 6. พระมหาธีรวัฒน์  ธีรวฑฺฒนเมธี  คณะกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  7. นายสุชาติ  ปู่มณ ี  คณะกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
    สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 8. นายสมนึก  ยุวพันธุ์   คณะกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
 9. นายสุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา  คณะกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
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 10. นายปรีชา  เชษฐ์ตระกูล  คณะกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
 11. นายชำนาญ  ซาโปร่ง  คณะกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  

  12. นายไกรสร  กิจการ   คณะกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 13. พ.ต.ท.สุพจน์  นวรัตนารมย์  คณะกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 14. นายวินัย  หาญพรม   ครู คศ.3 กรรมการผู้แทนครู 
 15. นางสุภัทร  เงนิด ี ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
    

มีหน้าที่   ๑.  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ติดตาม พิจารณาเห็นชอบการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการ 
2. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสุภัทร  เงินด ี ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นางพัทธนันท์  จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 3. นางนารินทร์  โทนปั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 4. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 5. นายปกรณ์  เกตนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 6. นายฉัตรชัย  วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 7. นางจรัสศรี  ธรรมจิต  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 8. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 9. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 10. นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 11. นายวินัย  หาญพรม  ครู คศ.3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่  1. ให้คำปรึกษา และแนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เงินเรียนฟรี)  ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย
และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ 
3. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
 1. นางพัทธนันท์  จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 3. นางนารินทร์  โทนปั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 4. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 5. นายปกรณ์  เกตนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 6. นายฉัตรชัย  วิเทศน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 7. นางจรัสศรี  ธรรมจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 8. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 9. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ  
 10. นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง ครู คศ.๓ หัวหน้างานพัสดุ กรรมการ 
 11. นายศักดิ์นรินทร์  สุกันทา ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
 12. นางอรทัย  ยาโนยะ  ครู คศ.2 หัวหน้ากลุม่สาระฯภาษาไทย กรรมการ  
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 13. นางกนกวรรณ  สวนใต้ ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ กรรมการ 
 14. นางรักษ์สุมล โกศล  ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ กรรมการ  
 15. นายสมยศ  จิรกุลธรวณชิ ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ กรรมการ 
 16. นายเอกชัย  พันธุลี  คร ูคศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 17. นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย์ ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ กรรมการ 
 18. นายอำพล  ยาโนยะ  ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศที่ 1  กรรมการ 
 19. นางสาวพัทธนันท์  บุญชะนะ ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศที่ 2  กรรมการ 
 20. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ ครู คศ.๓ หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
 21. นางสาวนวรัตน์  เหลือศรีจันทร์ ครู คศ.1 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
 22. นายบัญชา  กรรขำ  ครู คศ.3 หัวหน้างานลูกเสือ กรรมการ 
 23. นางนาตยาณี  ไวว่อง ครู คศ.3 หัวหน้างานยุวกาชาด กรรมการ 
 24. นางภัทฐิกรณ์  ใจดี  ครู คศ.2 หัวหน้าระดับชั้น ม.1 กรรมการ 
 25. นางสาวกฤษชรินทร์  คงกล่อม ครู คศ.3 หัวหน้าระดับชั้น ม.2 กรรมการ 
 26. นายสมาน  โตสิงห ์  ครู คศ.2 หัวหน้าระดับชั้น ม.3 กรรมการ 
 27. นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล ครู คศ.3 หัวหน้าระดับชั้น ม.4 กรรมการ 
 28. นายวินัย  แขวนโพธิ ์ ครู คศ.2 หัวหน้าระดับชั้น ม.6 กรรมการ 
 29. นายณัฐพล  วิเศษ  ครู คศ.3 ประธานคณะสีเขียว กรรมการ 
 30. นายอนพุงษ์  สิงห์ธนะ ครู คศ.1 ประธานคณะสีชมพู กรรมการ 
 31. นางปิยะฉัตร  จิตจริง ครู คศ.2 ประธานคณะสีแสด กรรมการ 
 32. นางพรวรินทร์ วรโชคชัยรัตน์ ครู คศ.๒ ประธานคณะสีแดง กรรมการ 
 33. นายธนสิน  ชูเกียรติตกลุ ครู คศ.3 ประธานคณะสีฟ้า กรรมการ 
 34. นายวิทยา  หรูวรนันท ์ ครู คศ.2 ประธานคณะสีน้ำเงิน กรรมการ 
 35. นางสาวจิตรา  อยู่เจริญ ครู คศ.๓ กรรมการ 
 36. นางสาวทองแข หมื่นพิลมทอง ครู คศ.3 กรรมการ 
 37. นางกุลภาภร  มีเงิน  ครู คศ.3 กรรมการ  
 38. นางกานต์ธีรา  มาแก้ว ครู คศ.3 กรรมการ  
 39. นางจรวยพร  คงมี  ครู คศ.2 กรรมการ  
 40. นายศุภฤกษ์  พลังฤทธิ์ ครู คศ.1 กรรมการ 
 41. นางสาวสุธิดา  คำภีระ ครู คศ.1 กรรมการ 
 42. นางสาวณัชชา  จรูัตนากร ครู คศ.1 กรรมการ 
 43. นางสาวกชวรรณ  ไวว่อง ครูผู้ช่วย กรรมการ  
 44. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร พนักงานราชการ กรรมการ 
 45. คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 กรรมการ 
 46. นายสุชาติ  เขียวน้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการ 
 47. นายวินัย  หาญพรม  ครู คศ.3 กรรมการ  
    หัวหน้าระดับชั้น ม.5 และเลขานุการ   
 48. นายวิวัฒน ์ แสนคำนาค ครู คศ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 49. นางสาวโศรดา สร้างทรพัย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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 50. นางสาวพัชรินทร์  ร่มโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   1. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goals) ของโรงเรียน  
จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา 
   2. สรุป ประมวลผลในภาพรวมของการดำเนินงานตามจัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการสนับสนุน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินเรียนฟรี)  ปีการศึกษา 2563 และนำข้อมูล
ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (เงินเรียนฟรี)  ปีการศึกษา 2564 ของฝ่าย/กลุ่มสาระ/คณะสี/งาน 
  3. จัดทำแผนงาน/โครงการของฝ่าย/กลุ่มสาระ/คณะสี/งานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 - 2565 นโยบายของโรงเรียนในปี 2563 โดยยึดหลัก
ของการดำเนินงานตามโรงเรียนมาตรฐานสากล  (OBECQA) 
  4. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินเรียนฟรี) ที่ได้รับ และเงินอื ่นๆในงาน/โครงการต่างๆ  
ของฝ่าย/กลุ่มสาระ/คณะสี/งาน อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความพอเพียง 
  5. ดำเนินการควบคุมดูแลแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติ
การตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (เงินเรียนฟรี)   
ปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินการตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพและบังเกิดผลต่อการ
ดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน 
  6. ดำเนินการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (เงินเรียนฟรี)  ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียน ตามที่ได้รับการพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการตาม
ฝ่าย/กลุ่มสาระ/คณะสีและงานที่รับผิดชอบ 
  7. จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั ้นพ้ืนฐาน (เง ินเร ียนฟรี )  ปีการศึกษา 2564 โดยแยกตามฝ่าย/กลุ ่มสาระและนำเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เงินเรียนฟรี)  ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     สั่ง ณ  วันที่  9 เมษายน  พ.ศ. 2564     
 
 
   
 (นางสุภัทร  เงินดี) 
                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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ที่ปรึกษา/คณะผู้จัดทำ 
 

1. นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
2. นางนารินทร์  โทนปั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
3. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
4. นายปกรณ์  เกตนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
5. นายจักกฤษณ์  เรืองปรีชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
6. นายฉัตรชัย  วิเทศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
7. นางจรัสศรี  ธรรมจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
9. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ปรึกษา 
10. นางพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม หัวหน้าคณะผู้จัดทำ 
11. นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
12. นางสาวโศรดา  สร้างทรัพย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการ 
13. นายวินัย  หาญพรม ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
14. นายวิวัฒน์  แสนคำนาค ครูชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวพัชรินทร์  ร่มโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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